
 

 
У К Р А Ї Н А 

 
ЗАПОРІЗЬКА  ОБЛАСНА  ДЕРЖАВНА  АДМІНІСТРАЦІЯ 

 

Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я 
голови обласної державної адміністрації 

 

27.10.2005                                          
 №  373 

 
Про заходи щодо запобігання 
розповсюдження вірусних 
гепатитів серед населення області 
 
 
 
 Вірусні гепатити по своїм медичним і соціально-економічним характери-
стикам відноситься до п’яти найбільш розповсюджених інфекційних захворю-
вань в області. Питома вага вірусних гепатитів в сумі інфекційних захворювань 
складає 8-9 %, а в роки циклічних підйомів більш ніж 50 %.  
 Щорічно економічні збитки тільки від гострих форм вірусних гепатитів 
складають більш ніж 4,5 млн.грн.  
 Керуючись ст. 22 Закону України “Про місцеві і державні адміністрації”, 
Законом України “Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя 
населення”, Законом України “Про питну воду та питне водопостачання”, вра-
ховуючи рішення спільної розширеної колегії Міністерства охорони здоров’я та 
Державної санітарно-епідеміологічної служби України “Профілактика вірусних 
гепатитів. Новий календар профілактичних щеплень” від 19.01.2005, з метою 
зниження захворюваності на вірусні гепатити серед населення області, недопу-
щення спалахів: 
 
 1. Головам райдержадміністрацій: 
 

1.1. Розробити та затвердити в установленому законом порядку заходи 
щодо запобігання розповсюдження вірусних гепатитів.   

1.2. При розробці місцевого бюджету на відповідний рік передбачати ко-
шти на: 
 проведення вакцинації проти вірусного гепатиту А груп підвищеного ри-
зику інфікування; 
 лікування хворих на хронічні вірусні гепатити; 
 придбання специфічного імуноглобуліну проти вірусного гепатиту В для 
новонароджених та дітей з онкогематологічними захворюваннями. 
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 1.3. Забезпечити населені пункти відповідних районів питною водою, кі-
лькість і якість якої повинні відповідати вимогам санітарних норм і державних 
стандартів. 
         Термін – постійно 
 1.4. Інформацію про хід виконання даного розпорядження надавати за-
ступнику голови  облдержадміністрації Зайковській О.А. двічі на рік - до  30 
червня та 30 грудня. 
 
 2. Рекомендувати міським головам міст обласного значення забезпечити 
виконання п. 1 цього розпорядження.  
 
 3. Управлінню охорони здоров’я облдержадміністрації:  
 3.1. вжити заходів щодо забезпечення щепленнями контингентів, які на-
лежать до  груп підвищеного ризику інфікування вірусом гепатиту А; 
 3.2. впровадити сучасні методи специфічної діагностики гепатиту А, за-
безпечивши до 2006 року 100% серологічне підтвердження діагнозу “вірусний 
гепатит А”; 
 3.3. з метою зниження захворюваності на парентеральні вірусні гепатити 
забезпечити неухильне дотримання в лікувально-профілактичних закладах усіх 
форм власності санітарно-протиепідемічного режиму, звернувши увагу на реа-
німаційне відділення, відділення гемодіалізу, переливання крові, стоматологіч-
ні відділення та кабінети, клініко-діагностичні лабораторії;   
 3.4. вжити заходів щодо забезпечення лікувально-профілактичних закла-
дів необхідним стерилізаційним обладнанням, сучасними деззасобами, стери-
лянтами, одноразовим інструментарієм; 
 3.5. активізувати роботу з організації в лікувально-профілактичних закла-
дах централізованих стерилізаційних відділень (ЦСВ), забезпечити повноцінне 
функціонування раніше створених ЦСВ; 
 3.6. до 01.04.2006 розробити, затвердити в установленому законом поряд-
ку й впровадити заходи по зниженню захворюваності парентеральними гепати-
тами серед дітей молодшого віку;  
 3.7. забезпечити 100% обстеження вагітних на маркери парентеральних 
вірусних гепатитів;  
 3.8. взяти під особистий контроль проведення щеплень проти вірусного 
гепатиту медичних працівників, студентів середніх та вищих медичних учбових 
закладів. 
 
 4. Рекомендувати обласній санітарно-епідеміологічній станції: 
 4.1. забезпечити контроль за санітарно-протиепідемічним режимом меди-
чних, дитячих, навчальних та інших закладах, де може здійснюватися заражен-
ня вірусними гепатитами; 
 4.2. забезпечити постійний моніторинг за циркуляцією ентеровірусів, у 
т.ч. вірусу гепатиту А, на об’єктах навколишнього середовища, звернувши осо-
бливу увагу на об’єкти питного водопостачання; 
 



 3 
 
 4.3. забезпечити проведення контролю за імуноструктурою вакцинованих 
проти вірусного гепатиту В. 
 
 5. Рекомендувати керівництву ВАТ „Запоріжжяобленерго” неухильно до-
тримуватися вимог Законів України “Про питну воду та питне водопостачан-
ня”, “Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення”; 
“Про захист населення від інфекційних хвороб” щодо безперебійного енергопо-
стачання  об’єктів водопровідно-каналізаційного господарства. 
         Термін – постійно 
 
 6. Контроль за виконанням розпорядження покласти на заступника голо-
ви облдержадміністрації Зайковську О.А. 
 
 
 
Голова обласної  
державної адміністрації       Ю.А. Артеменко  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


