
                                                                                       Додаток 1 до рішення сесії                                                       
                                                                                           від                   №



ПЛАН ДОДАТКОВИХ ЗАХОДІВ
з покращення ситуації щодо профілактичних щеплень дітям  в м. Бориславі та смт. Східниця

№ п/п
Заходи
Виконавці 
1
Провести. семінари з питань профілактики, діагностики і лікування кору для медичних працівників (терапевтів, сімейних лікарів, педіатрів, неонатологів, акушер-гінекологів, хірургів, лікарів бригад невідкладної допомоги).
Ломаєва О.В.
Петречків Н.С.
Барильський С.П.
2
Забезпечити активну інформаційну компанію із залученням засобів теле- та радіомовлення, інтернет - ресурсів.
Горинь І.І.
3
Розробити та розмістити у доступних для батьків місцях інформаційні матеріали про профілактику кору.
Помайда Г.Є.
4
В межах компетенції забезпечити виконання наказу МОЗ України від 05.07.2017 №763 «Про створення оперативного штабу МОЗ України з реагування на ситуацію з поширення кору в Україні».
Трускавецький Ю.О.
5
Вживати протиепідемічні заходи для профілактики кору відповідно до Інструкції щодо організації епідеміологічного нагляду за кором, затвердженої наказом МОЗ України від 17.05.2005 №188 «Про затвердження Інструкції щодо організації епідеміологічного нагляду за кором» та наказу МОЗ України від 28.12.2015 №905 «Про затвердження критеріїв, за якими визначаються випадки інфекційних та паразитарних захворювань, які підлягають реєстрації».
Трускавецький Ю.О.
Ломаєва О.В.
6
Активно проводити профілактичні щеплення проти кору населенню відповідно до Календаря профілактичних щеплень, затвердженого наказом МОЗ України від 16.09.2011 №595 «Про порядок проведення профілактичних щеплень в Україні та контроль якості й обігу медичних імунобіологічних препаратів» (у редакції наказу МОЗ України від 11.08.2014 №551).
Кульчицький Л.А.
7
Проаналізувати наявність вакцини для профілактики кору, плани вакцинації та їх виконання.
Сеньків В.Б. Горинь І.І. Пелюх К.Б. Мончак Н.Б. 
8
Рекомендувати щеплення проти кору лише до 72 годин з моменту контакту з захворілим на кір.
Завідувачі відділень
9
Здійснювати додаткові заходи з імунізації серед дитячого населення віком від 12 місяців до 8 років 11 місяців 29 днів згідно наказу МОЗ України від 11.09.2017 №1082 (додається).
Кульчицький Л.А.
10
Провести аналіз тимчасових протипоказів до щеплення серед дитячого населення області з метою недопущення формального підходу до відтермінування щеплень при наявності вакцин.
Кульчицький Л.А.
Горинь І.І.
11
Забезпечити зберігання імунобіологічних препаратів при дотриманні вимог «холодового ланцюга».
Сеньків В.Б.
12
Взяти під особистий контроль за заповненням карти епідрозслідування про випадок захворювання осіб на інфекційні хвороби, що керуються засобами специфічної імунопрофілактики у щеплених у разі випадку інфекційного захворювання у особи, щепленої проти відповідної інфекції (додаток 8 до наказу МОЗ від 26 вересня 2016 №996) та направлення до КЗ  ЛОР             ЗУ ДСМЦ у термін не пізніше 48 годин з дня з’ясування.
Трускавецький Ю.О.
13
Призначити в КНП «ЦМЛ м.Борислава» наказом особу відповідальну за реєстрацію випадків кору.
Головчак В.С.
14
Забезпечити своєчасне виявлення та реєстрацію випадків кору/краснухи (Ф.60/о) з подальшим поданням термінових повідомлень (Ф.58/о) в Дрогобицький МРВ ДУ «ЛОЛЦ МОЗ України».
Завідувачі відділень 
15
Організувати епідеміологічне обстеження вогнища (ф.357/о) та проведення протиепідемічних заходів у вогнищах кору при надходженні термінових повідомлень не пізніше 24 годин з часу отримання термінових повідомлень. Надати письмову інформацію в КНП «ЦМЛ м. Борислава», адреси та прізвища контактних з хворим на кір осіб, з метою встановлення за ними медичного спостереження протягом 21 дня з метою своєчасного виявлення ознак захворювання. 
Дрогобицький МРВ ДУ «ЛОЛЦ МОЗ України»
16
Проводити епідрозслідування випадків кору та заповнювати «Форму епідрозслідування випадку кору та краснухи» і скеровувати  в ДУ « ЛОЛЦ МОЗУ» протягом 24 годин.
Дрогобицький МРВ ДУ «ЛОЛЦ МОЗ України»
17
Визначати межі вогнища за місцем проживання, роботи, навчання, перебування хворого протягом 21 днів останніх перед захворюванням;
Встановити коло осіб, які були в контакті з хворим, стан їх щепленості та епідеміологічний анамнез щодо кору. До контактних осіб відносяться особи, що проживають в домогосподарстві, відвідують один клас, групу чи заклад соціального призначення, працюючі в умовах виробничого контакту (перелік може бути розширений). Контактними особами вважити таких, які мали прямі контакти з захворілим на кір в період контагіозності – протягом чотирьох днів до і чотирьох днів після появлення висипання;
Дрогобицький МРВ ДУ «ЛОЛЦ МОЗ України»
18
Передбачити розгортання додаткових ліжок в КНП «ЦМЛ м. Борислава» для госпіталізації хворих на кір.
Трускавецький Ю.О.
19
Забезпечити обов’язкову госпіталізацію хворих з діагнозом кір з важкими клінічними формами в інфекційне відділення чи ВАІТ КНП «ЦМЛ м. Борислава»
Ломаєва О.В.          Шамрило І.Я.
20
Забезпечити обов’язкову госпіталізацію в інфекційне чи дитяче відділення хворих дітей з дитячих установ з постійним перебуванням (дитячий будинок «Оріана», санаторна школа-інтернат).
Ломаєва О.В.                Куцик М.Й.
21
Забезпечити госпіталізацію в інфекційне відділення осіб, що проживають у гуртожитках та в незадовільних побутових умовах.
Ломаєва О.В.
22
Забезпечити госпіталізацію породіль з клінічними ознаками кору в спеціально відведені бокси для госпіталізації осіб з ознаками гострої інфекції акушерсько-гінекологічного відділення, забезпечити консультацію лікарями інфекціоністами. До 38 тижня вагітності здійснювати госпіталізацію в інфекційне відділення, забезпечити консультацію акушер-гінекологами.
Ломаєва О.В.  Ігнатишин Р.М.         Трускавецький Ю.О.
23
Обмежити перебування студентів Бориславського медичного коледжу у відділеннях  КНП «ЦМЛ м. Борислава»
Бабич М.Я.
24
Обмежити  відвідування пацієнтів у відділеннях КНП «ЦМЛ м. Борислава».
Завідувачі відділень
25
Посилити дезінфекційний та протиепідемічний режим в КНП «ЦМЛ м. Борислава». 
Помайда Г.Є. 
26
При виявленні в соматичних відділеннях осіб з підозрою на кір, забезпечити їх негайну ізоляцію та подальшу госпіталізацію в інфекційне відділення. За контактними особами встановити медичне спостереження до моменту виписки. В епікрізі вказувати контакт з хворим на кір з зазначенням дати контакту і рекомендацією медспостереження до 21 дня. Припиняти прийом у відділення нових хворих до моменту виписки всіх контактних з хворим на кір. Контактним рекомендувати введення простого людського імуноглобуліну в дозі відповідно до інструкції виробника при відсутності документального підтвердження про введення  2-х доз вакцини проти кору. Проаналізувати анамнез захворювання на кір у медперсоналу та вирішити питання введення імуноглобуліну. На кожний випадок розробляти  спільно з Дрогобицький МРВ ДУ «ЛОЛЦ МОЗ України» план заходів, зразок якого скеровувати на електронну адресу 24@ukr.net" veresm24@ukr.net  та HYPERLINK "mailto:inf.lvivsescentr@gmail.com" inf.lvivsescentr@gmail.com.  З метою  недопущення заносу захворюваності на кір у соматичні відділення проводити опитування при поступленні хворих на їх можливі контакти з інфекційними хворими, в тому числі на кір.
Завідувачі відділень Трускавецький Ю.О.
Дрогобицький МРВ ДУ «ЛОЛЦ МОЗ України»

27
При реєстрації 3-х і більше випадків захворювання, які епідеміологічно пов’язані між собою спільним джерелом чи фактором передачі, негайно скеровувати в ДОЗ ЛОДА і Дрогобицький МРВ ДУ “ЛОЛЦ МОЗ України” екстрене повідомлення про спалах кору згідно додатку 2 до пункту 3.7. “Інструкції щодо організації епідеміологічного нагляду за кором”, затвердженої наказом МОЗ України від 17.05.2005 №188.
Трускавецький Ю.О.
28
Забезпечити забір біологічного матеріалу - кров (не раніше 5 дня від появи висипань), сеча, носоглоткові змиви (не пізніше 3 дня від моменту появи висипань) для вірусологічного обстеження від перших 3 хворих на кожній адмінтериторії або в організованому колективі та всіх вагітних і осіб, що перебувають на лікуванні у відділенні інтенсивної терапії з подальшою доставкою у вірусологічну лабораторію ДУ “ЛОЛЦ МОЗ України”.  
Петречко І.М.                Лобик І.П.
29
Призначити в КНП «ЦМЛ м. Борислава» наказом осіб відповідальних за  забір та доставку матеріалу від хворих у вірусологічну лабораторію ДУ «Львівський обласний лабораторний центр МОЗ України».
Головчак В.С.
 30
При лабораторно підтверджених не менше трьох випадків захворювання на кір в окремо взятому об’єкті чи м. Бориславі та смт. Східниця  зразки біологічного матеріалу від хворих у вірусологічну лабораторію ДЗ “ЛОЛЦ МОЗУ” не доставляти, за виключенням підозри чи захворювання вагітних, де обов’язково доставляються проби від кожного випадку.
Петречко І.М.                Лобик І.П.
31
У разі виявлення хворого або спалаху на кір в організованих колективах розробляти спільно з  Дрогобицьким МРВ ДУ «ЛОЛЦ МОЗ України» план протиепідемічних заходів щодо забезпечення на термін карантину максимальної можливої ізоляції групи (класу) від іншого колективу на 21 день; заборони приймання до закладу не щеплених осіб і осіб без довідки про щеплення або про перенесене захворювання на кір; встановлення протягом 21 дня щоденного медичного нагляду за особами, які знаходились в контакті з захворілим та персоналу з метою виявлення та ізоляції осіб, що мають ознаки захворювання на кір, посилення дезінфекційних заходів.
Трускавецький Ю.О.
Дрогобицький МРВ ДУ «ЛОЛЦ МОЗ України»                   Керівники організованих колективів




Керуючий справами виконкому                                             І.М.Кобилецький

