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ЗАТВЕРДЖЕНО 

рішення Броварської міської ради 

від ес {'І » tl fяJ 20Qfp. 

Н! 6о!Г-~,J, - О/І 

ПРОГРАМА 

профілактики захворюваності населеннв 

міста Бровари на вірусний гепатит А 

на 2008-2011 роки 



I.АктуаЛ"llіст .. nporpal\lll 

Україна, в тому числі і наше місто належить до регіонів з сереДНЬОIО 

еJlдемічніСТІО вірусного гепатиту А (далі ВГ А). Це свідчить про високу інтенсивність 

циркуляції вірусу гепатиту А, значну кількість сприйнятливих до інфекції дітей та 

підлітків, високий рівень захВОРlованості. Щорічно на ВГ А в країні хворіє більш ніж 

20 ТJfСЯЧ осіб, в тому числі понад 6 тисяч дітей. За останні три роки в середньому 

реєструЄТЬСЯ по 9 спалахів ВГ А щорічно, більшість з яких пов'язана з об'єктами 

піДВlfщеного епідемічного ризику (дитячі будинки, школи, школи-інтернати). 

Відомо, що фекально-оральний механізм передачі вірусного гепатиту А реалізується 

у 95% спалахів цієї інфекції, причому ведучими UШJIXами розповсюдження визнано 

водний, харчовий та побутовий. Найвірогіднішими специфічними кінцевими 

факторами передачі збудника інфещії є контаміновані харчові продукти, вод&, руки, 

тощо. 

Необхідність формування цієї Програми обумовлюється тим, що в місті вже 

третій рік поспіль реєструється TeHдeHЦЇJJ до росту захворюваності населення 

вірусним гепатитом А. Так, в 2004 році було зареєстровано 11 випадків вірусного 

гепатиту А (інтенсивний показник дорівнює 7,0), У 2005 році - 25 (25,2), У 2006 році 

36 (36,4 на 1 ОО тис. населення), а у 2007 році - за 11 міСJЩів вже 36 випадків. 

Основне місце у профілактиці ВГ А займає забезпечення населення безпечною 

ПИТНою водою, дотримання санітарних правил при заготовці, транспортуванні, 

Зберіганні, технології приroтyвaRВJI та реалізації продуктів харчування, санітарно

ПРотиепідемічного режиму в ДИТЯЧИХ установах, навчальних зaкnадах, дотримання 

правил особистої гігієни, гігієнічне виховання населення. 

Через можливе порушення протиепідемічного режиму в стаціонарах існує 

заrpоза ВИНИЮlення внутрішньолікарняних інфещій у пологовому, дитячому та 

хіРуРгічних стаціонарах центральної районної лікарні. 
Радиxвnьним вирішенням проблеми зниження і запобігання високої 

захво о. м А, можливе WJIJlXом запровадження масової 
РЮванОСТl ВІРУСНИМ гепатитО 



3 
імунізації D ранньому диТячому віці, а також осіб, що належать до контингентів 

РIIЗlfКУ. 

До груп високого епідеміологічного ризику інфікування вірусом вірусного 

гепа11і1')' належать персонал ДИТJl1lИХ будинків, ДНТJl1lИХ дошкільних закладів, 

персонan очисних каналізаційних споруд медичні працівники, працівники 

rpомвдського харчування, та інш. Персонал установ громадського харчуванНJI має 

ВIІсоке епідеміологічне значення не лише через високу вірогідність інфікуванНJI від 

хворих вірусним гепатитом А, але саме тому, що може спрИJIТИ розповсюдження 

збудника гепатиту А в популяції населення через контаміновані продукти, 

ВIU(JJИКаючи спan8ХИ цієї інфекції. 

Міська програма профілактики вірусного гепатиту А розроблена відповідно 

до ст.4 Закону Украіни «Про захист населення від інфекціііних хвороб» від б квітня 

2000 року Н!! lб4S-ПI. Закон України «Про забезпеченНJI санітарного та епідемічного 

бпагополуччи нвселенНJI» від 24.02.1994 року Н!! 4004-ХП. 

п. Мета Програм .. 

Метою Програми є: 

запобіг8ННJI поширення вірусного гепатиту А на територіі міста; 

локалізація та запобігaRНJI масових спалахів та епідемііі; 
. нию звань населенНJI правилам особистоі гігієни та 

спрИJIВНJI ПІДВище 

захисту від захворюв8ННJI вірусним гепатитоМ А. 



ІІІ. 30ВДОІІІІЯ ПРОГРОI\IІІ 

Н!! 
пІп 

1. 

2. 

3. 

4. 

Заходи 

Здійснювати моніторинг 
захворюваності вірусного гепатиту А 
серед населення міста. Інформувати 
органи ВlІконавчої влади про 

епідемічну Сllтуацію. 

Будівництво бюветних комплексів в 
сквері парку Шевченка. 

Будівництво бюветних комплексів в 
ІУ житловому мікрорайоні м. 

Бровари. 

Забезпечити питною водою 

гарантованої ЯКОСТІ населення 

житлових масивів "Зелена галявина", 
старої частини міста, ІУ житлового 

району, масиву по вул. Кутузова -
Б.Хмельницького, житлової забудови 
по вул. Чернишевського, Лідіце та 
інших. 

5. Провести ліквідаційний тампонаж 
покинутих та технічно несправних 

свердловин в районі індивідуальних 
житлових забудов та житлового 

району. 

6. Розробляти та затверджувати 
розпорвдженНJlМИ міського голови 
календарні графіки проведенНJI роб!~ 
по профілактичній очистці, ПРОМИВЦll 
дезинфекції водопровідних споруд та 
мереж. 

"-

7. Проводити двохкратну лланов~ 
профілактичну очистку, промивку 1 

дезинфекцію водопровідних споруд та 
____ мереж. 

Термін 

виконання 

щороку 

2008 Р 

Під час 
забудови 

мікрорайону 

2007- 2010 Р 

До 1.07.2008 р. 

Щорічно 

щорічводо 1 
квiТНJI і 

протягом року 

згідно з 

Виконавці 

Броварська санітарно 
- епідеміологічна 

станція 

Виконком 

Броварської міської 
ради 

Виконком 

Броварської міської 
ради 

Виконком 

Броварської міської 
ради, 

КПОР 

ссБровариводоканan» 

КПОР 
ссБровариводоканал) 

КПОР 

«Бровариводоканал», 

керівники 
підприємств, 

організацій, установ, 
господарства

власників 
водопровідних 

споруд. 

КІІОР 
ссБроваРIIВОДОКанал»), 

керівники 
підприємств, 



8. 

9. 

10. 

11. 

12. 

13. 

s 

Забезпечити виконання державного 
стандарту Н!!2874-82 «Вода 
питьев8Я ... » в частині здійснення 

лабораторного КОНТРОЛlо за якістJO 
питної води 

Проводити контроль якості води 
підприємствам і організаціям які 
експлуатують водопровідно

каналізаційні споруди 

Забезпечити безперебійним 
енергопостачанНJIМ об'єкти 
водопровідно-каналізаційного 
господарства 

Провести інвентаризацію криниць . . 
громадського користування в МІСТІ, 

привести іх в належний санітарний 
стан. Забезпечити їх щорічну очистку, 
ПDОМИВКУ та дезінфекцію. 
Забезпечити лабораторний контроль 
ефективності роботи каналізаційних 
очисних споруд і якості очис1'Кl! 
стоків, що СКИДВJоться в пове~хнеВI 
ВОдойми згідно з графІКами 
погодженими з держупрaвnіННDI 
екологічної безпеки. 
Забезпечити суворе дотримання 
технологічних 

графікаl\fIf організацій, установ, 
господарства

влаСНJfків 
водопровіДНl1Х 

споруд. 

постійно кпор 

«Бровариводоканan», 
керівники 

піДПРIІЄМСТВ, 
організаціЯ, установ, 
господарств всіх 

форм власності
власники 

водопровідНl1Х 
споруд і мереж 

постійно кпор 

«Бровариводоканал», 
керівники 

підприємств, 
організацій, установ, 
господарств всіх 

форм власності
власники 

водопровідних 
споруд і мереж 

постійно ВІJКОИКОМ 
Броварської міськоі 

ради, 

ЗАТ «А.Е.С. 
l<иівобленерго» 

щорічно Виконком 
Броварської міської 

ради 

постійно Керівники 
підприємств, 

організацій, установ, 
господарств всіх 

форм власності 

постійно КПОР 
с<Бровариводоканam) 



14. 

15. 

16. 

17. 

18. 
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регламентів очистки і знезаражуваННІ 
стічних вод. 

Придбати ваКЦIІНУ для проведеННІ 
щеплень проти вірусного гепати1У А 
особам, визначених наказом МОЗ 
України від 03.02.06 Н!!48 
імунобіологічних препаратів". В 
перПJУ чергу персонал ДИТІЧИХ 

ДОLUкіЛЬJlИХ закладів та персонал водо 
та ОЧИСНІІХ каналізаційних споруд, 
меДИЧНJlХ працівників, працівників 
громадського харчуванНІ. 

Забезпечити проведення щеплень 

проти ВГ А працівників керованих 
підприємств, установ і організацій, 
згідно з наказом МОЗ України від 
03.02.06 Н!!48 , а саме працівників 
підприємств, які займаються 
виробництвом і реалізацією харчових 
продуктів, питної води, очисткою та 

каналізацією міста 
Внести положення про вакцинацію 
проти ВГ А у колективні договори 
працюючих на керованих 

підприємствах, установах і 
організаціях, які займаються 
виробництвом і реалізацією харчових 
продуктів, питної води, очисткою та 

каналізацією міста 

Придбати дезінфекційні засоби для 
проведення поточної дезінфекції в 
дитячих виховних і навчальних 
закладах, спеціальних закладах та 
інтернатах, лікувально
профілактичних закладах тощо 

Ліквідувати несанкціоновані та 
стихійні звалища, забезпечити 
благоустрій міста та регулярНУ 
очистку від побутових відходів, 
дотримування графіків їх вивезен~, 
Проведення дезінфекції контейнеРІВ 

щорічно 

Дворазово, 

згідно з 
інструкцією до 

препара1У 

на 2008 рік і 
подальше 

щорічно 

продовж року 

Броварська міська 
рада 

Підприємства та 
організації всіх форм 

власності Ікі 
займаються 

вироБНJЩТВОМ і 
реалізацією харчових 

продуктів, питної 
води, очисткою та 

каналізацією міста. 
Підприємства та 

організаціі всіх форм 
власності які 
займаються 

виробництвом і 
реалізацією харчових 
продуктів, ПJJтноі 

BOДlI, ОЧJJСТКОЮ та 

каналізацією міста. 
Виконком 

Броварської міської 
ради,ЦРД 

управління освіти, 
підприємства та 

організаціі власники 
ДlJТЯЧИХ виховних та 

навчальних закладів 
Виконком 

Броварської міської 
ради, управління 
комунального 

господарств&, кп 
«Служба замовника», 
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та спецавтотранспорту 

19. ПровеСТIІ реКОlІструкціlО станції 
з~ез~ражеIlIlЯ стоків інфекційних 
ВІДДІлень ЦРЛ та дитячої лікарні з 
метОIО попередження міграції 

збудників інфекції за межі 
інфекційних стаціонарів викори-
ставши сучасні економічні технології. 

20. Забезпечити на підприємствах, 
установах і організаціях безумовне 
дотримання вимог санітарного 

законодавства. 

21. Заборонити виробництво харчових 

продуктів, безалкогольних напоїв, 
питної води підприємствами і 
організаціями, на яких не 

організований відомчий лабораторний 
контроль за показниками якості і 
безпеки згідно з вимогами чинного 

_ законодавства. 

22. Встановити контроль за 
протиепідемічним режимом в 

лікувально-профілактичних, дитячих, 

навчальних та інших об'єктах 
підвищеного епідемічного ризику 
незалежно від підпорядкування та 

форм власності по дотриманню 
санітарних норм з питань організаціі 
харчування, водопостачання, 

_ каналізування. 

23. Забезпечити лабораторне обстеження 
ВОДlі, в тому числі з відкритИХ 
водойм, громадських .колодвзїв т~що 
та харчових ПРОДУКТІВ на Н8JlВНlСТЬ 
збудника ВГ А. 

!4. Проводити цілеспрямовану санітарно
роз'яснювальну роботу з 
профілактики ВГ А серед населення 

__ міста. 

2008-2009 
роки 

постійно 

постійно 

постійно 

постійно 

постійно 

кп 
«Бровариводоканan», 

установи та 

організаціі різних 
форм власності 

Виконком 

Броварської міської 
ради, 

црл 

Підприємства та 
організації всіх форм 

власності, 
Броварська 

санепідстанція 

Управління 
економік •• 

Броварської міської' 
ради, 

Броварська 

санепідстанція 

Керівники 

підприємств та 
організацій всіх 
форм власності, 
незалежно від 

підпорядкування, 
БроварськараЯонна 

санепідстанція 

Керівники закладів, 
Р8Йсанепідстанція 

Засоби масовоі 
інформаціі 

Броварська СЕС,ЦРЛ 



IV. ФЇI18Ш:ОВС ]8БС]ПСЧСIIIIЯ ПрОГр81\111 

Фінансування програМIІ здійснюється у межах асигнувань, передбачених 

бlОДЖетом міста на відповіДНIІЙ фінансовий рік (додаток Н! І), залучення коштів від 

інших джерел фінансування не заборонених законом. 

V. ПРОГIIО]ОВ81IЇ рс]ультаТII 

Реалізація програми дозволяє забезпечити: 

• зниження рівня захворюваності вірусним гепатитом А, запобіМ11 її 

поширенню на території міста. 

• зниження темпів зростання захворюваності на вірусний гепатит А. 

• не допустити випадків масових захворювань вірусним гепатитом А в 

організованих дитячих колективах, JП1з. 

• запобігти засобами імунопрофілактики виникненню або звести до 

поодиноких, спорадичних випадків вірусного гепатиту А. 

Секретар міської ради I.В.Сапожко 



Н!! Найменув8IIВJI заходів 
піп 

1. Зав.цанВJJ: 
Придбати в ЮІіиічну 
лабораторію центральної 

Р8ЙОlПlоі лікарні обладнання 
ДJUI специфічної діагностики 
BipYCHOro гепатиту А (ВГ А-
система Д1JJI 

імунофермевтноro аналізУ -
тест системи Анті-НА V IgМ. 
Мета: 
Своєчасно виявити хворого 
на ВГА, попередити 

поширення на території 
міста. 
ПокаЗНIIК. В зв'язку з . . 

обл8ДН8ННJI ВІДСУТНІСТЮ 

хворі та контактні з ними В 
стадії високої інфікованості 
ДJIJI обстеженНJI їдуть В Києві 
в зaraльному tpанспорті, де 

• інфікУЮТЬ інших • 

.ц,одаТОКl -
до проrpами профinВКТИJal захворюваності иасenеиНJI міста 

Бровари вірусиим гепатитом А на 2007 - 2010 роки. 

Фінансове забезпечеННJJ програми. 

Виконавець Вартість Терміни Джерело фінвнсуввнНJI 
заходів фінансуваиня Бюджетні Позабюджетні КопmІ . 

кошти кошти ПІДприємств, 

орraнізацій 
Броварська ЦРЛ 100 тис. 2008 рік 100 тис 

грН •• грН .• 

Броварська ЦРЛ 500 грн. Щороку 
2008 рік 500 грн. 
2009рік 500 грн. 
2010 рік 500 грн. 
2011 рік 500 грн. 



r 7("---: - І Броварська евС ЗО тис. 
... зотне • 1 Првд6а'DJ в 6aкreріолоriчну ІРВ •• 2008 рік ІРВ •• 

лабораторію санітарво-
епідеміологічної 

.-
cтaнцu 

обл8ДВaвнJI ДJUI досліджеИВJI 
питної води. 

Мета: 

Своєчасно ВИЯВИТИ 

забруднеННJI питноі води, па 

є основним фактором 

передачі збудника ВГ А. 
Показник сучасне 

обпццнаиии прискорить і 
підвищить шсть 
доcniджеННJI питноі води пе 
вживає насenеННJI міста. 

3. 3авданви: 1 доза-
Придбати вахцину ДJUI 175 грн., 
проведеННJI щепnеННJI проти а 

BipYCHOro гепатиту А особам, необхідно 
визначених наказом МО3 щепити 2 
Украіни від 03.02.06Nи48. рази 

Мета: 
3апобігrи засобами 
імунопрофшвпики 
виникнеНlDO або звести до 
поодиноких, спор адичних 

випадків ВГ А 
ПокаЗНI.К: попереджеННJI 
спалахів в організованих 
дитячих колективах міста 

~ 



ЗS осіб- 2008 рік І-ШО rpи І 

( З_І_/КоlПfUfreuт: 
- llepcoB8Jl ДИТJf'fоro будинку Броварська СЕС 12250 ІрИ 
«Лю6истох» 

3.2. - персонал ДИТ.RИX Броварська СЕС 642 особи 2009 рік 219564 
доппdnьних зaкnвдів міста 219564 ГРН. 

ГРН. 

3.3. - пеРСОН8JI харчоблоків шкіл Броварська СЕС 29 осіб- 2010 рік 10150 грн 
міста 10150 ГРН 

3.4. - персонал з обcлyroвув8ИНJI КПОР 250 осіб. 2008 рік 87500 грН. 
канaniзaцiЙІІИХ систем та «Бровариводока 87500 
очисних споруд водоочисних, нат) грн. 

каналізаційних споруд. 
3.5. - особам, JПCЇ Броварська СЕС 200 осіб 2008р 17500ІрН. 

СПЇJIкyвапиСJl з хворим 70000 2009р. 17500грн 
на гепатит А в 
осередках інфекції грн. 20ІОр 17500грн 

2011р. 17500_грн 
3.6. - працівнихи громадського Керівники 200 осіб 2008-2010 - - 70 ООО ГРН. 

харчувВВВJI. Показник: підприємств, 70000 роки 

попереджеВВJI спалахів серед організацій, де є грн. 

населеВВJI міста в разі працівники 
харчуванни на підприємствах громадського 

громадського xa~aнНJI харчувaнu 

4. ЗавдаНІІЯ: 
дезактин 2008-2011 

Придбати сучасні 
дезінфекційні засоби ДJIJI Ікг-40 щороку 

проведенНJI грн. 

профілактичної акватаб 1 
дезінфекції. упак.-
Мета: 360 грн. 
ЗапобігвННJI масових 
спалахів та епШемій. 



- і4:І: 7 - ClJНlтspHO
emдеміолоriчна cmuщiв 

Броварська СЕС 840 rpK. 

4.2. ,- ДВТJ1ЧИХ виховних закладах І УпрaвлiнвJI освіти І 1 400грн. 

4.3. , - вавчальвих закладах 

4.4. І - в ДИТJIЧому будинку 

УпрaвлiнвJI освіти І 1600 грн. 

СРЦ <сЛюбистою) І 1000грн. 
служби У справах 
неповнолітніх 
Броварської 

міськоі оади 
5.! 3авдаuuи: Броварська ЦРЛ 

Виготовити проеК'l'НО-

кошторосної докумектації на 

проведенииреконструкцu 

економічно і в еКСІШУатації 
станції знезаражеНIUI стоків 
інфекційних відділень ЦРЛ. 
Мета: 
Знезаражении стічних вод 
інфещіЙ80ro відділення ЦРЛ 
та запобіraнJUI пDТpIШJUlНВJI 
вірусу в загальні 
каналізаційні мережі. 

Секретар місьхої ради 

2008р 840 rpи. 
2009р. 840 Іри. 
2010р 840 ІрИ. 
2011 • 840 в. 

2008р 1400грн. 

2009р. 1400грн 

2010р 1400грв 

2011 1400 в 

2008р 1600 грв. 
2009р. 1600 грв. 
2010р 1600 грн. 
2011 1600 н. 

2008р 1000грв. 

2009р. 1000грн. 

2010р 1000грн. 

2011р 1000грн 

2008 р. 10000грв 

І.В.СапоЖІСО 





~~~~~АЙОИНА 
~!llrАРНО-ЕПIДЕМIОЛОПЧНА 
~ СТАНЦШ 

" тело543-31 
Ео rova ses narodoru . ~ 

~~~ ____________ DЩ. ____ _ 

СекретаРІО Броварської 
I\lіської paдll 

Сапожко Г.Н. 

Броварська районна санітарно - епідеміологічна cтaнцїJI звертається до 

Вас з проханням винести на чергове сесію Броварської міської ради питання 

~ ''Про затверджеНИJI Програми профiлaxrики захворюванocri иасепеиия міста 
Бровари вірусним гепатитом А на 2007 - 2011 роки" -r 

Виконуюча обов' ЯЗКИ 
Головного лікаря Броварської СЕС В.С. Товстоног 

~. ... . 'ні;.'1141 
с.о о.';.. "І-' 

LL·· о. (і W р. 
~ , . . 


	0225
	0226
	0227
	0228
	0229
	0230
	0231
	0232
	0233
	0234
	0235
	0236
	0237
	0238
	0239
	0240

