ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

ДЕПАРТАМЕНТ ОХОРОНИ ЗДОРОВ′Я

НАКАЗ
від 18.10. 2017 року

№ 792
Львів

Про підготовку до роботи
в період епідемічного підйому
захворюваності на грип та ГРЗ
Згідно інформації ВООЗ, на підставі загальних результатів вивчення циркулюючих
штамів вірусів грипу ВООЗ визначила, що в епідсезоні 2017-2018 років актуальними
будуть вакцини, до складу яких входять штами вірусів А/Michigan/45/2015(гілка 6В.1),
подібний A(H1N1)pdm09; A/Hong Kong /4801/2014 (H3N2) подібний вірус; вірус
B/Brisbane/60/2008, з метою належної підготовки до епідсезону 2017-2018 років, та на
виконання «Комплексних заходів з попередження масового розповсюдження поширення
грипу і гострих респіраторних вірусних інфекцій серед населення області на 2016-2020
роки», затверджених розпорядженням голови облдержадміністрації від 29 січня 2016 року
№40/0/5-16,н а к а з у ю:
1. Створити штаб оперативного реагування
захворюваності на грип та ГРЗ у складі:
Микичак І.В.

на

загострення

епідситуації

щодо

– директор
департаменту
охорони
здоров’я
Львівської
облдержадміністрації, голова штабу;
Васько А.Р.
– т.в.о. заступника директора департаменту охорони здоров’я
Львівської облдержадміністрації, заступник голови;
Гнатюк В.В.
– головний позаштатний спеціаліст - експерт департаменту охорони
здоров’я Львівської облдержадміністрації з дитячих інфекційних
хвороб;
Жук Я.Б.
– провідний спеціаліст відділу організації надання медичної допомоги
дорослому населенню департаменту охорони здоров’я Львівської
облдержадміністрації;
Зуб В.І.
– начальник управління охорони здоров’я Львівської міської ради;
Іванченко Н.О.
– головний позаштатний спеціаліст - експерт департаменту охорони
здоров’я Львівської облдержадміністрації з епідеміології;
Кутневич Л.Ю. – в.о. начальника відділу материнства і дитинства департаменту
охорони здоров’я Львівської облдержадміністрації;
Парфенюк О.М. – в.о. начальника відділу організації надання медичної допомоги
дорослому населенню департаменту охорони здоров’я Львівської
облдержадміністрації;
Федоренко С.М. – головний позаштатний спеціаліст - експерт департаменту охорони
здоров’я Львівської облдержадміністрації з інфекційних хвороб.
2. Затвердити додатки 1-3 до даного наказу.

3. Начальнику управління охорони здоров'я м. Львова, начальнику відділу охорони
здоров'я м. Дрогобич, головним лікарям міських та районних лікарень Львівської
області:
3.1. оновити необхідний запас медикаментів, у тому числі противірусних препаратів,
антисептиків, засобів індивідуального захисту, у тому числі респіраторів з HEPAфільтром та 3-х місячний резерв засобів для дезінфекції
Термін: до 05.11.2017
3.2. з метою вірусологічної діагностики грипу забезпечити наявність кріогенних
пробірок по 5 мл та одноразових зламних тампонів;
3.3. укомплектувати бригади для надання консультативної та медичної допомоги;
3.4. провести семінари-навчання для медичних працівників з питань клініки,
діагностики, лікування та профілактики грипу
Термін: до 01.11.2017
3.5. провести навчання з середнім медичним персоналом щодо техніки забору
матеріалу для вірусологічних досліджень, пакування та транспортування проб з
оформленням протоколу проведеного заняття
Термін: до 01.11.2017
3.6. забезпечити доставку в вірусологічну лабораторію ДУ «Львівський обласний
лабораторний центр» (м. Львів, вул. Круп’ярська, 27) носоглоткових змивів в
кріогенних пробірках для дослідження методом ПЛР від хворих з тяжким
перебігом грипу та інших респіраторних інфекцій, секційного матеріалу від
померлих осіб з діагнозом грип, пневмонія, ГРЗ;
3.7. при скеруванні матеріалу в вірусологічну лабораторію заповнювати направлення
виключно згідно додатку 3 до даного наказу
3.8. спільно з відділами освіти та науки здійснювати інтерактивну саносвітню та
роз’яснювальну роботу з населенням щодо заходів специфічної та неспецифічної
профілактики грипу, у тому числі з використанням засобів масової інформації,
інтернет-ресурсів. Рекомендувати проведення вакцинопрофілактики грипу
контингентам груп ризику: школярам, починаючи з семи років; учням ПТУ,
технікумів; студентам ВУЗів; медичним працівникам; персоналу дитячих
дошкільних закладів; викладачам шкіл та ВУЗів; працівникам транспорту, торгівлі,
сфери обслуговування; особам з хронічними захворюваннями серцево-судинної та
дихальної систем; особам, що часто хворіють на ГРІ; особам віком понад 60 років.
3.9. визначити кількість осіб з числа працівників ЗОЗ що підлягають на щеплення
проти грипу. Забезпечити вакцинацію медичних працівників груп епідризику на
добровільних засадах
Термін: до 01.11.2017
3.10. вирішити питання щодо можливості виділення коштів з місцевих бюджетів на
імунізацію пріоритетних груп ризику, придбання лікарських засобів,
антисептичних та дезінфекційних засобів, засобів індивідуального захисту для
профілактики і лікування грипу і ГРЗ;
3.11. скеровувати повідомлення в територіальний лабораторний центр на всі
смертельні випадки осіб з діагнозом грип, ГРЗ, пневмонії;
3.12. забезпечити дотримання належних умов зберігання та транспортування вакцини
проти грипу в закладах охорони здоров’я та аптечній мережі;
3.13. організувати
проведення
щеплень
мешканцям області, які виявили
бажання щепитись проти грипу в кабінетах щеплень підпорядкованих
амбулаторно-поліклінічних заклад; відповідно до вимог наказу МОЗ України від

11.08.2014 № 551 «Про удосконалення проведення профілактичних щеплень в
Україні»;
3.14. з метою дотримання протиепідемічного режиму забезпечити виконання наказу
МОЗ України від 17.12.2009 № 971 «Про затвердження тимчасових медичних
рекомендацій щодо запровадження інфекційного контролю у лікувальнопрофілактичних установах для запобігання ураження пандемічним вірусом грипу
А (Н1N1 2009)»;
3.15. Забезпечити лікування хворих на грип та ГРЗ відповідно до наказу МОЗ України
від 15.01.2014 № 34 «Про затвердження та впровадження медико-технологічних
документів зі стандартизації екстреної медичної допомоги», від 16.07.2014 № 499
«Про затвердження та впровадження медико-технологічних документів зі
стандартизації медичної допомоги при грипі та гострих респіраторних інфекціях»;
3.16. забезпечити проведення медичними працівниками відповідної роз'яснювальної
роботи з пацієнтами з метою сприяння імунізації населення проти інфекційних
хвороб, керованих засобами імунопрофілактики, у тому числі проти грипу;
3.17. для організації роботи амбулаторно-поліклінічних установ наказом створити
групи у складі - головний лікар, його заступники, завідуючі терапевтичними
відділеннями, інфекціоніст, статистик, старша медична сестра;
3.18. у кожній поліклініці розгорнути грипозне відділення з окремим входом для
хворих з підвищеною температурою. При необхідності виділити додатковий
персонал для обслуговування хворих на грип та ГРЗ
Термін: з 01.11.2017
3.19. роботу грипозного відділення організувати у дві зміни з 30-хвилинною перервою
для вологого прибирання 2-3 рази за зміну, провітрювання, ультрафіолетового
опромінення. У місцях найбільшого скупчення хворих (холи, коридори)
встановити стаціонарні або пересувні ультрафіолетові опромінювачі, розраховані
на роботу у присутності людей (екрановане ультрафіолетове опромінювання з
направленням світлового потоку догори) або рециркулятори;
3.20. госпіталізовувати у інфекційні стаціонари хворих з тяжким перебігом хвороби,
ускладненнями та з обтяженим станом до початку хвороби. Показами для
госпіталізації є також неможливість організувати догляд за хворими вдома (самотні
люди) та необхідність ізоляції хворих з гуртожитків, готелів та ін.;
3.21. створити додатковий ліжковий фонд з урахуванням того, що госпіталізації
підлягають 1% хворих дорослих та 2,5% - дітей, а в епідемічний період може
захворіти до 20% дорослого і 40% дитячого населення. Інформацію про створений
резерв подати в департамент охорони здоров’я
Термін: до 01.11.2017
3.22. посилити контроль за станом здоров'я породіль, що поступають у пологові
відділення з обов'язковою термометрією, оглядом носоглотки. У разі виявлення
ознак ГРЗ здійснювати госпіталізацію у бокси для осіб з ознаками інфекційної
патології.
4. Головному лікарю центру «Здоров’я» Островерсі Ю.А. розмістити наказ на сайті
департаменту охорони здоров’я.
5. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.
В.о. директора департаменту
Жук (Шатинська)
Федоренко
Іванченко

276-45-94
275-54-05
275-54-05

Андрій Васько

Додаток 1
до наказу департаменту охорони здоров’я
від___________ № ______

СКЛАД ОБЛАСНОЇ КОНСУЛЬТАТИВНОЇ ГРУПИ
Гнатюк
Василівна

Віра – головний позаштатний спеціаліст - експерт ДОЗ ЛОДА з
дитячих інфекційних хвороб, доцент кафедри дитячих
інфекційних хвороб ЛНМУ;
Зінчук
Олександр – завідувач кафедри інфекційних захворювань ЛНМУ ім.
Миколайович
Д.Галицького;
Лига
Ольга – головний позаштатний спеціаліст - експерт ДОЗ ЛОДА з
Володимирівна
дитячої пульмонології;
Крижанська Марина – доцент кафедри інфекційних захворювань ЛНМУ ім.
Олександрівна
Д.Галицького;
Надрага Олександр – завідувач кафедри дитячх інфекційних хвороб ЛНМУ ім.
Богданович
Д.Галицького;
Підгірний
Ярослав – головний позаштатний спеціаліст - експерт ДОЗ ЛОДА з
Михайлович
анестезіології та реанімації;
Прокопів Олександра – професор кафедри дитячих інфекційних хвороб ЛНМУ ім.
Володимирівна
Д. Галицького;
Токарев
Віктор – завідувач відділення ІТ КЗ ЛОР «Львівська обласна
Павлович
інфекційна клінічна лікарня»;
Федоренко
Сергій – головний позаштатний спеціаліст - експерт ДОЗ ЛОДА з
Мирославович
інфекційних хвороб;
Щуровська Ірина
– головний позаштатний спеціаліст - експерт ДОЗ ЛОДА з
Павлівна
анестезіології та реанімації дітей;

Додаток 2
до наказу департаменту охорони здоров’я
від___________ № ______

ПОРЯДОК ВЗАЄМОДІЇ ЗОЗ
на території м. Львова при загостренні епідситуації з грипу та ГРЗ
1. Хворі з підозрою на грип та ГРЗ госпіталізуються в КЗ ЛОР « Львівська обласна
інфекційна клінічна лікарня» до 14.00. Після 14.00 лише після рентгенологічного
виключення пневмонії.
2. У разі виявлення рентгенологічно підтвердженої пневмонії – мешканці
- м. Львова:
• Діти до 17 років 11 місяців 29 днів госпіталізуються в діагностичне
відділення ЛМДКЛ
• Особи старше 17 років 11 місяців 29 днів госпіталізуються у
пульмонологічне відділення 5 МКЛ
- Мешканці Львівської області :
• Діти до 17 11 місяців 29 днів років госпіталізуються в пульмонологічне
відділення ЛОДКЛ
• Особи старше 17 років 11 місяців 29 днів – в ЛОРФПЦ, пульмонологічне
відділення
При заповненні даних ЗОЗ на 90%, повідомляти Департамент ОЗ ЛОДА та негайно
задіювати План перепрофілізації стаціонарів.

Додаток 3
до наказу департаменту охорони здоров’я
від___________ № ______

Форма обліку зразка матеріалу для дослідження,
відібраного від госпіталізованого пацієнта (померлого),
стан якого відповідає визначенню ТГРІ
Найменування адміністративно-територіальної одиниці
Найменування закладу
1.
Матеріал для дослідження, відібраний від пацієнта з ТГРІ
Ідентифікаційний
Номер історії
Дата заповнення
епідномер:
хвороби:
форми:
Дата первинного
звернення до
закладу охорони
здоров’я:

Львівська область

Дата початку
захворювання:

Дата відбору
матеріалу для
дослідження:

Дата
госпіталізації:

Дата направлення
матеріалу до
лабораторії:

Дата смерті
2.

Тип зразка
- мазок із носоглотки

- мазок із носа
- аспірат/змив із носоглотки

3.
П.І.Б.
пацієнта:

- аспірат із трахеї

- змив назальний

- секційний матеріал (легені, трахея, зіскоб із трахеї та бронхів)
Ідентифікаційні дані пацієнта
Стать:

Дата народження:
Місце проживання:
4.

або

- ІХС
- нейром’язова
дисфункція
діабет

Вік:

чол.

Наявні медичні стани
- хронічні хвороби
- астма
легенів
- порушення
імунітету
- інше

ГРВІ,
фебрильні
судоми

жін.

років

місяців (1-12)

- хвороби печінки
вагітність

- тижнів

Так

Ні

Ні

Невідомо

Ні

Невідомо

Ні
Ні
Ні
Ні

Невідомо
Невідомо
Невідомо
Невідомо

- немає даних

Перебування пацієнта у відділенні інтенсивної терапії та реанімації:
Клінічний
діагноз:

- мазок із зіва

Патологоанатомічний діагноз:

5.
Вакцинація та противірусні препарати
Так
Чи приймав пацієнт противірусні препарати
проти грипу протягом останніх 14 діб ?
Якщо так, вкажіть назву препарату:
Чи була проведена вакцинація проти грипу в
Так
поточному сезоні?
6.
Критерії випадку ТГРІ
°
Так
Температура тіла вище > 38 С
Кашель
Так
Біль у горлі
Так
Задуха
Так

7.
Клінічні прояви пневмонії
8.
Дата дослідження

Клінічні прояви пневмонії
Так
Ні
Невідомо
Результати лабораторного дослідження
Метод, що використаний при лабораторному підтвердженні:
полімеразна
ланцюгова
реакція

9.

культивування
вірусу

імунофлуоресцентний
аналіз

інші

Результат тестування (вказати збудники)
Грип А(H1N1)

Грип А(H1N1)pdm09

Грип
А(H3N2)

Грип В

Грип не субтипований

Інші респіраторні
збудники

10.
Інформація щодо особи, яка заповнює форму
П.І.Б. лікаря, який відповідає за відбір матеріалу:
Телефон:
П.І.Б. особи, яка заповнює форму:
Відправити один примірник цієї форми разом із зразком до вірусологічної лабораторії, інший
примірник до лабораторного центру. Оригінал форми залишається в закладі охорони здоров´я.

Підпис:

