від 06 серпня 2013 року
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Про профілактику інфекційних
захворювань в Голованівському районі
Епідемічна ситуація в регіоні залишається відносно стабільною.
Протягом минулого року не було зареєстровано спалахів інфекцій та харчових
отруєнь у організованих дитячих колективах, а також захворювань, пов’язаних
з неякісними харчовими продуктами, та питною водою.
Захворювання на черевний тиф, паратифи, дифтерію, правець,
гемофільну інфекцію також не реєструвались.
Залишається напруженою епідситуація щодо туберкульозу. В першому
півріччі 2013 року на диспансерному обліку знаходиться активного
туберкульозу – 31 чоловік, за шість місяців вперше виявлено 11 чоловік, з них
шість бацилярних, всі особи молодого віку, переважно асоціальні. 30відсотків
хворих виявлено в основному при проведенні профілактичних оглядів.
Велике занепокоєння викликає захворюваність на ВІЛ/СНІД. Всього в
районі зареєстровано 47 ВІЛ/СНІД інфікованих дорослих, з них: 6 СНІД,
4 дитини присвоєно статус СНІД. З кожним роком кількість ВІЛ/СНІД
інфікованих зростає. Відмічено три випадки коли ВІЛ інфіковані з низьким
імунітетом одночасно захворіли на туберкульоз.
Залишається високою захворюваність кишковими інфекціями за рахунок
ентероколітів, показник 74,3 відсотки, який вище середньобласного, найбільш
ураженою віковою групою є діти до двох років.
Криничною водою користуються 1245 дітей віком до трьох років, а на
балансі сільських рад знаходиться лише 3 криниці загального користування.
Відомчий лабораторний контроль не проводиться. Залишається проблемним
питання щодо забезпечення населення району доброякісною питною водою,
особливо в сільській місцевості.
За санітарно-хімічними показниками кожна сьома проба води не
відповідає нормативам.
З метою попередження захворюваності на метгемоглобінемію проведено
аналіз лабораторних досліджень криничної води. У 2012 році обстежені всі
криниці району, водою яких користуються діти віком до трьох років. Всього
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проведено 350 аналізів криничної води, з яких 49 проб води не відповідають
вимогам по показнику нітрати.
На всі криниці, в яких перевищений вміст нітратів у воді, винесено
постанови про заборону використання криничної води дітьми до трьох років.
Із 27 шкільних харчоблоків забезпечені холодною та гарячою проточною
водою – 25.
Особлива увагу слід приділити питанню каналізування населених
пунктів.
У районі відсутні селищні очисні споруди, наявні очисні споруди
виведені з ладу: очисні споруди комунального підприємства «Голованівський
комбінат комунальних підприємств», піщано-гравільні фільтри, центральної
районної лікарні. Всі об’єкти будівництва, МАФ каналізовані на вигріб:
нечистоти зливаються як асенізаційною машиною комунального підприємства
«Голованівський комбінат комунальних підприємств», так і приватною в балки,
лісосмуги, обабіч доріг, поля. Асенізаційні поля в районі відсутні.
Відповідно до рішення колегії районної державної адміністрації від
02 серпня 2013 року № 20 та з метою недопущення інфекційної захворюваності
серед населення в Голованівському районі:
1. Керівникам підприємств, організацій, установ району:
згідно з графіком забезпечити виконання заходів по реалізації обласної
Програми «СТОП-РАДОН»;
забезпечити проходження медичних оглядів працівниками установ,
організацій, підприємств згідно з Законом України від 24 лютого 1994 року
№ 4004-ХІІ «Про забезпечення санітарного та епідеміологічного благополуччя
населення»;
заключати договори на проведення дератизаційних, дезинфекційних та
дезинсекційних міроприємств в установах, організаціях, підприємствах.
2. Сільським та селищним головам:
до 20 серпня 2013 року взяти на облік та забезпечити лабораторний
контроль за криницями загального користування та за джерелами
централізованого водопостачання;
до 01 вересня 2013 року забезпечити лабораторний контроль питної води,
що подається дитячим дошкільним закладам та школам;
виготовити проектно-кошторисну документацію на сміттєзвалища
населених пунктів до 01 грудня 2013 року.
3. Начальнику відділу освіти, молоді та спорту райдержадміністрації
Коломійчуку М.А.:
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до 01 вересня 2013 року забезпечити харчоблоки загальноосвітніх та
дитячих дошкільних закладів холодною та гарячою проточною водою;
до 01 вересня 2013 року забезпечити загальноосвітні навчальні заклади
внутрішніми туалетами;
заключати договори на проведення дератизаційних, дезинфекційних та
дезинсекційних заходів в установах освіти;
до 01 вересня 2013 року забезпечити проходження медичних оглядів
працівниками освіти згідно з Законом України від 24 лютого 1994 року № 4004ХІІ.
4. Головному лікарю Голованівської центральної районної лікарні
Сачук В.М. прийняти до безумовного виконання постанову головного
державного санітарного лікаря області від 16 травня 2013 року № 7 «Про
інфекційний контроль та заходи профілактики внутрішньолікарняних інфекцій
у лікувально-профілактичних закладах» та надати інформацію про виконання
Голованівському відділу Новоархангельського міжрайонного управління
Держсанепідслужби до 01 вересня 2013 року.
5. Голованівському відділу Новоархангельського міжрайонного
управління Держсанепідслужби про стан виконання даного розпорядження
надати інформації заступнику голови районної державної адміністрації
Кирилюк Н.К. до 10 вересня 2013 року.
6. Контроль за виконанням даного розпорядження покласти на
заступника голови районної державної адміністрації Кирилюк Н.К.
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