ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

ДЕПАРТАМЕНТ ОХОРОНИ ЗДОРОВ′Я

НАКАЗ
від 12 листопада 2015р.

№ 851
Львів

Про організацію роботи
ЗОЗ в період епідемічного
підйому захворюваності
на грип та ГРЗ
•

Згідно прогнозу ВООЗ у епідемічному сезоні 2015 - 2016 років будуть
циркулювати наступні віруси грипу вірус
подібний
А/Саlifornia/7/2009
(Н1N1)pdm09;
вірус
подібний
А/Швейцарія/9715293/2013 (Н3N2); вірус подібний В/Рhuket/3073/2013.

З метою належної підготовки до епідемічного сезону 2015 - 2016 років та з
метою виконання Розпорядження голови ЛОДА від 15 червня 2011 року
№550/0/5-11 «Про затвердження комплексних заходів з попередження масового
поширення грипу та гострих респіраторних вірусних інфекцій серед населення
області на 2011-2015 роки», Доручення заступника голови ЛОДА від № 13
жовтня 2015 року н а к а з у ю:
1. Начальникам управлінь охорони здоров’я Львівської міської ради,
начальникам відділів охорони здоров’я мм Стрия та Дрогобича, головним
лікарям обласних, центральних районних та центральних міських лікарень :
1.1. До 15.11.2015 створити необхідний запас медикаментів, у тому числі
противірусних препаратів, антисептиків, засобів індивідуального захисту, у
тому числі респіраторів з HEPA-фільтром та 3-х місячний резерв засобів для
дезінфекції.
1.2. З метою вірусологічної діагностики грипу забезпечити наявність
кріогенних пробірок по 5 мл, одноразових зламних тампонів.
1.3. До 15.11.2015 провести семінари-навчання для медичних працівників
з питань клініки, діагностики, лікування та профілактики грипу.
1.4. До 15.11.2015 провести навчання з середнім медичним персоналом
щодо техніки забору матеріалу для вірусологічних досліджень, пакування та
транспортування проб з оформленням протоколу проведеного заняття.
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1.5 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, які мають в анамнезі
супутні захворювання : ішемічну хворобу серця, бронхіальну астму, хронічні
захворювання ВДШ, цукровий діабет, ожиріння, порушення імунітету; від
вагітних з діагнозом грип, ГРЗ, пневмонія та від усіх хворих з грипоподібними
захворюваннями та їх ускладненнями, що перебувають на лікуванні в
відділеннях інтенсивної терапії та реанімації; секційного матеріалу від
померлих осіб з діагнозом грип, пневмонія, ГРЗ.
1.6.При скеруванні матеріалу в вірусологічну лабораторію заповнювати
направлення виключно згідно форми, встановленої наказом МОЗ України від
04.12.09. № 922.
1.7. 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.
1.8. До 15.11.2015 визначити кількість осіб з числа працівників ЛПЗ що
підлягають на щеплення проти грипу. Забезпечити вакцинацію медичних
працівників груп епідризику на добровільних засадах
1.9. Вжити заходів щодо 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.
1.10. У межах фінансового ресурсу здійснити централізовану закупівлю
за рахунок коштів обласного бюджету вакцини проти грипу для щеплення
медичних працівників установ обласного підпорядкування.
1.11. Скеровувати повідомлення в територіальний лабораторний центр на
всі смертельні випадки осіб з діагнозом грип, ГРЗ, пневмонії.
1.12. Скеровувати на електронну адресу infekciyna@ukr.net «Уніфіковані
форми для збору клінічних даних хворих з тріадою симптомів в анамнезі:
підвищення температури тіла вище 38,5 градусів за Цельсієм, кашлем (або
болем у горлі) та задишкою (або дихальними розладами), які лікувались у
відділеннях інтенсивної терапії та видужали (або померли) у закладах охорони
здоров’я незалежно від форми власності та відомчої підпорядкованості» на
виконання вимог наказу МОЗ України від 31.10.2009 №792 "Про затвердження
Уніфікованої форми для збору клінічних даних та Тимчасового алгоритму
поводження з тілами осіб, померлих від гострої респіраторної вірусної
інфекції"1.13.Забезпечити
дотримання
належних
умов
зберігання
та
транспортування вакцини проти грипу в закладах охорони здоров’я та аптечній
мережі.
1.14. Організувати проведення щеплень мешканцям області, які
виявили бажання щепитись проти грипу в кабінетах
щеплень
підпорядкованих амбулаторно-поліклінічних заклад; відповідно до вимог
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наказу МОЗ України від 16.09.2011 № 595 зі змінами, внесеними наказом МОЗ
від 11.08.2014 № 551.
1.15. 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 лікувально-профілактичних установах для запобігання ураження
пандемічним вірусом грипу А (Н1N1 2009)”.
1.16. 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.
1.17. Передбачити зміну графіку роботи поліклінік, у разі потреби,
забезпечити перехід на 7-денний робочий тиждень з метою оперативного
забезпечення потреб населення у медичній допомозі.
1.18. Роботу «гриппозного» відділення організувати у дві зміни з 30хвилинною 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.
1.19. Госпіталізовувати у інфекційні стаціонари хворих з тяжким
перебігом хвороби, ускладненнями.
1.20. В інфекційних стаціонарах (відділеннях) забезпечити дотримання
посиленого дезінфекційного та протиепідемічного режиму з проведенням 4-х
кратного вологого прибирання з використанням деззасобів, роботу працівників
з використанням засобів індивідуального захисту.
2. Головному лікарю центру «Здоров’я» Островерсі Ю.А. розмістити
наказ на сайту Департаменту ОЗ ЛОДА.
3. Контроль за виконанням даного наказу залишаю за собою.
Директор департаменту

Голдун
Іванченко (Тімко) 275-54-05

Богдан ЧЕЧОТКА
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Завізували:
заступник директора департаменту

О.М. Середа

заступник директора департаменту начальник управління медичної
допомоги населенню

І.В. Микичак

заступник начальника управлінняначальник відділу організації медичної
допомоги дорослому населенню
департаменту охорони здоров'я

А.Б.Голдун

