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Заходи щодо боротьби з ентеробіозом в області на 2005-2009 роки 
 
№ 
п/п 

Заходи Термін 
виконання 

Відповідальні виконавці 

1 2 3 4 
 

1. 
 

Організаційно-методичні заходи 
 

  

1.1. Проводити аналіз захворюваності населення на ентеробіоз по  
контингентах і за віком із визначенням найбільш уражених  його 
верств 

За підсумками 
року, півріччя 

Управління охорони  
здоров’я облдержадмініст-
рації, облміськрайсанепід-
станції 
 

1.2. Аналізувати якість та ефективність проведених протиентеробіозних 
заходів з визначенням недоробок і помилок, що сприяли поширенню 
ентеробіозу 
 

За підсумками 
року, півріччя 

Облміськрайсанепідстанції 

1.3. Результати вищезазначених аналізів розглянути на колегіях управ-
ління охорони здоров’я облдержадміністрації, санепідслужби,   
медичних нарадах 
 

Щороку –– за 
підсумками року 
та півріччя 
 

Управління охорони  
здоров’я облдержадмініст-
рації, облміськрайсанепід-
станції 
 

1.4. Інформувати постійну комісію обласної ради  з питань охорони  
здоров’я, соціального захисту населення про захворюваність на  
ентеробіоз дітей шкільних і дошкільних закладів 
 

Щороку –– кві-
тень 
 
 

Управління охорони  
здоров’я облдержадмініст-
рації, облсанепідстанція  

1.5. Інформувати керівників управлінь, відділів освіти в містах і районах 
про стан захворюваності дітей дошкільних і шкільних закладів на 
ентеробіоз 
 

Щороку –– I квар-
тал 
 

Облміськрайсанепідстанції 



 
 

1 2 3 4 
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1.6. Розробити зразки планів із оздоровлення дитячих закладів від енте-
робіозу для подальшого їх використання 
 

Січень 2005 року Облсанепідстанція 

1.7. Сприяти підвищенню кваліфікації медичних працівників лікуваль-
но-профілактичних закладів, санепідзакладів із питань епідеміології, 
клініки, діагностики, лікування та профілактики ентеробіозу 

Згідно з планом 
основних органі-
заційних та  
санітарно-проти-
епідемічних захо- 
дів закладів дер-
жавної санітарно-
епідеміологічної 
служби Запорізь-
кої області 
 

Управління охорони  
здоров’я облдержадмініст-
рацій, облміськрайсанепід-
станції 
 

1.8. Забезпечити підготовку керівництва, педагогічного персоналу та  
обслуговуючого персоналу дитячих закладів з питань епідеміології 
та профілактики ентеробіозу на семінарських заняттях, при прове-
денні бесід, курсу санітарного мінімуму згідно з санітарними прави-
лами устрою та утримання дитячих дошкільних закладів від 20.03.85 
№ 3231 
 

Протягом року  Управління охорони  
здоров’я, освіти і науки  
облдержадміністрації  

2. 
 

Заходи щодо попередження заносу інвазії в дитячі шкільні, дошкі-
льні та лікувально-профілактичні заклади 
 

  

2.1. Забезпечити обстеження на ентеробіоз із подальшим оздоровленням 
виявлених інвазованих серед: 

Постійно Райдержадміністрації, 
міськвиконкоми міст  
обласного значення,  
облміськрайсанепідстанції 
 

 дітей при оформленні до шкіл, дошкільних дитячих закладів, у  
будинки-інвалідів, дитячі будинки, школи-інтернати, притулки для 
неповнолітніх, санаторії з  басейнами  та в подальшому при прове-
денні планових  обстежень  згідно  з діючими нормативними доку-
ментами; 
 

  



 
 

1 2 3 4 
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 персоналу усіх вищезазначених дитячих закладів, при прийнятті на 
роботу та в подальшому при проходженні періодичного медичного 
огляду згідно  з  наказом  Міністерства охорони здоров’я України 
від 23.07.2002 № 280 “Щодо організації проведення обов’язкових 
профілактичних медичних оглядів працівників окремих професій, 

  

 виробництв і організацій, діяльність яких пов’язана з обслуговуван-
ням  населення і може призвести до поширення  інфекційних  
хвороб”, який зареєстровано в Міністерстві юстиції України 
08.06.2002 за № 639/6927 
 

  

 неорганізованих дітей у період щорічної диспансеризації; 
 

  

 дітей, які знаходяться на  лікуванні в стаціонарах лікувально-
профілактичних закладах області; 
 

  

 членів сімей інвазованих 
 

  

2.2. Проводити обстеження на ентеробіоз дітей дошкільних дитячих  
закладів, відсутніх протягом одного та більше місяців і під час пла-
нового лабораторного обстеження в будь-якому дитячому закладі 
 

Постійно Райдержадміністрації, 
міськвиконкоми міст  
обласного значення 

3.  Лікувальні заходи в організованих дитячих закладах, орієнтовані на 
безкоштовну дегельмінтизацію інвазованих дітей та превентивне лі-
кування дітей інтернатних закладів 
 

  

3.1 Надавати в райдержадміністрації, міськвиконкоми міст обласного 
значення розрахунки необхідних коштів на придбання антигельмін-
тних препаратів у межах міста, району з урахуванням середньої  
кількості інвазованих дітей організованих закладів на  рік і потреби 
в лікуванні дітей тих колективів, де інвазованість перевищує 15% 
 

До складання 
проекту бюджету 

Міськрайсанепідстанції 

3.2. Вжити заходів щодо залучення коштів місцевих бюджетів для заку-
півлі високоефективних антигельмінтних препаратів для лікування 
інвазованих ентеробіозом дітей в дитячих дошкільних і шкільних 
закладах 
 

Щороку –– січень Райдержадміністрації, 
міськвиконкоми міст  
обласного значення 



 
 

1 2 3 4 
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3.3. Корегувати денний раціон харчування дітей у дитячих організо- 
ваних колективах на користь продуктів, які мають глистогінну дію 

На період оздо-
ровлення колек-
тиву від ентеро-
біозу 

Райдержадміністрації, 
міськвиконкоми міст  
обласного значення,  
облміськрайсанепідстанції  
 

3.4. Забезпечити  виконання вимог наказу Міністерства охорони  
здоров’я України від 15.10.86 № 579 “Про посилення боротьби з  
гельмінтозами в УРСР” у відношенні 100-% лікування дітей у  
колективах з інвазованістю більше за 15% (обов’язково в будинках 
інвалідів і школах інтернатах) 
 

 Райдержадміністрації, 
міськвиконкоми міст  
обласного значення 

3.5. Забезпечити організацію повторного (через 2 тижні) призначення 
антигельмінтних препаратів інвазованим 
 

Постійно Райдержадміністрації, 
міськвиконкоми міст  
обласного значення 
 

3.6. Забезпечити лікування дітей напередодні вихідних днів або канікул  Райдержадміністрації, 
міськвиконкоми міст  
обласного значення 

4. Заходи щодо попередження розповсюдження ентеробіозу в  
дитячому колективі 
 

  

4.1. Забезпечити  дотримання санітарно-гігієнічного  режиму  в дитячих 
закладах, спрямованого на девастацію інвазійного початку в  
зовнішньому середовищі: вологе прибирання приміщень із застосу-
ванням гарячих мильно-лужних розчинів; очистка твердого та 
м’якого  інвентарю  із застосуванням пилосмоктів, бактерицидних 
ламп або вилучення м’якого інвентарю до завершення заключної 
дезінфекції; дотримання принципу індивідуальності горщиків, руш-
ників, постільної білизни, своєчасна її зміна;  поточність чистої та 
брудної білизни; наявність достатньої кількості миючих засобів, 
спецодягу, прибирального інвентарю, посуду, маркіровка їх; дотри-
мання правил миття посуду; заміна піску, боротьба з мухами та  
інше. 
 

Постійно Райдержадміністрації, 
управління освіти і науки 
облдержадміністрації, 
міськвиконкоми міст  
обласного значення 

4.2. Забезпечити привиття  та здійснення нагляду за дотриманням дітьми 
правил особистої і загальної гігієни. 
На період лікування відокремлювати інвазованих дітей під час сну, 
не призначати інвазованих чергувати на роздачі страв 
 

Постійно 
  

Райдержадміністрації, 
міськвиконкоми міст  
обласного значення 
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4.3. Здійснювати контроль за проведенням вищезазначених  заходів Постійно Облміськрайсанепідстанції 
 

5. Моніторинг за станом зовнішнього середовища в дитячих шкільних 
та дошкільних закладах, в т.ч. в закладах позашкільного дозвілля, з 
метою визначення найбільш ймовірних чинників передачі інвазії 
 

  

5.1. Забезпечити відбір і дослідження проб пилу, змивів із предметів  
довкілля на наявність яєць гельмінтів як в дитячих шкільних і  
дошкільних закладах, дитячих стаціонарних відділеннях ЛПЗ,  
закладах позашкільного дозвілля, так і на об’єктах громадського  
харчування, звернути увагу на  комп’ютерну організаційну техніку, 
в т.ч. комп’ютерні ігрові автомати 
 

За планом-
графіком 

Облміськрайсанепідстанції 

5.2. Узагальнювати та аналізувати результати позитивних знахідок яєць 
гельмінтів з метою встановлення найбільш ймовірних чинників  
передачі інвазії для подальшої розробки конкретних рекомендацій 
по знезараженню інвазійного початку в зовнішньому середовищі 
 

За результатами 
аналізів 

Облміськрайсанепідстанції 

5.3. Здійснювати контрольні санітарно-гельмінтологічні дослідження  
зовнішнього середовища в організованих дитячих дошкільних і шкі-
льних згідно з наказом Міністерства охорони здоров’я України від 
15.10.86 № 579 “Про посилення боротьби з гельмінтозами в УРСР” 
 

Постійно  Облміськрайсанепідстанції 

6. 
 

Санітарно-освітня робота   

6.1. Активізувати санітарно-освітню роботу з питань епідеміології та 
профілактики ентеробіозу серед населення: 

 Райдержадміністрації, 
міськвиконкоми міст  
обласного значення,  
облміськрайсанепідстанції 
 

 організувати на базі паразитологічних відділень (лабораторій)  
проведення лекцій та бесід для дітей і батьків; 
 

З лютого 2005  
року 

Облміськрайсанепідстанції 

 розробити та видати пам’ятку для батьків “Якщо у вашої дитини  
ентеробіоз”; 

I квартал  
2005 року 

Облсанепідстанція,  
обласний центр здоров’я 
 
 



 
 

1 2 3 4 
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 розробити тексти диктантів для написання учнями шкіл; II квартал  
2005 року 

Облсанепідстанція, 
управління освіти і науки 
облдержадміністрації 
 

 розробити текст бесіди-казки для дітей дитячих дошкільних  
закладів 

III квартал  
2005 року 

Облсанепідстанція,  
обласний центр здоров’я, 
управління освіти і науки 
облдержадміністрації 
 

 забезпечити наявність санітарних бюлетенів, наглядної літератури в 
дитячих стаціонарних відділеннях, дитячих консультаціях, організо-
ваних колективах; 

Постійно Райдержадміністрації, 
міськвиконкоми міст  
обласного значення,  
обласний центр здоров’я, 
міськрайсанепідстанції 
 

 використовувати засоби масової інформації (радіо, телебачення, 
преса) для санітарно-просвітньої роботи 

Постійно Райдержадміністрації, 
міськвиконкоми міст обла-
сного значення, облміськ-
райсанепідстанції 
 
 

7. Науково-практична робота 
 

  

7.1. Накопичувати матеріал про дослідження зовнішнього середовища в 
комп’ютерних класах і комп’ютерних ігротеках у масштабах райо-
нів, області, узагальнити, проаналізувати і представити на науково-
практичній конференції 
 

Згідно з планом 
основних органі-
заційних та  
санітарно-проти-
епідемічних захо-
дів закладів дер-
жавної санітарно-
епідеміологічної 
служби Запорізь-
кої області 
 
 

Облміськрайсанепідстанції 
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7.2. Дослідити доцільність застосування масового превентивного ліку-
вання в комплексі  із  санітарно-оздоровчими заходами без лабора-
торного обстеження на ентеробіоз в школах-інтернатах і дитячих 
будинках для інвалідів 
 

2005-2007 роки Облміськрайсанепідстанції 

 
 

Заступник голови, 
керівник апарату 
облдержадміністрації          Г.Ф. Коваленко 


