ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

ДЕПАРТАМЕНТ ОХОРОНИ ЗДОРОВ′Я

НАКАЗ
06. 10. 2016

№ 759
м. Львів

Про заходи зі зниження
захворюваності на кашлюк
Враховуючи несприятливу епідситуацію щодо захворюваності на кашлюк
серед населення області, зростання числа захворівших дітей віком до 2 місяців та з
метою попередження масового поширення кашлюку,н а к а з у ю:
1. Начальникам управління охорони здоров’я Львівської міської ради, відділу
охорони здоров’я виконкому Дрогобицької міської ради, головним лікарям ЗОЗ міст
та районів області:
1.1. Провести навчальні семінари для медичних працівників з питань клініки,
діагностики, лікування та профілактики кашлюку. До 01.11.2016
1.2. Провести навчання з середнім медичним персоналом щодо техніки забору
матеріалу для серологічного дослідження (імуноглобуліни М і G), дослідження
методом ПЛР (задньоглотковий зішкріб) та бактеріологічних досліджень з
оформленням протоколу проведеного заняття. До 25.10.2016
1.3. Рекомендувати дітям і дорослим у яких кашель триває понад 10 днів обстеження
на кашлюк (імуноглобуліни М до bordetella pertussis), дослідження методом ПЛР
(задньоглотковий зішкріб) з метою виявлення bordetella pertussis.
1.4. Скеровувати екстрене повідомлення Ф 058/о в територіальний лабораторний
центр та реєструвати у Ф-60 «Журнал обліку інфекційних захворювань» при
встановленні діагнозу кашлюк.
1.5. Забезпечити лікування хворих на кашлюк відповідно до вимог наказу МОЗ
України від 09.07.2004 № 354 «Про затвердження Протоколів діагностики та
лікування інфекційних хвороб».
1.6. Забезпечити госпіталізацію в інфекційні відділення хворих з тяжким перебігом
хвороби та ускладненнями.
1.7. Посилити настороженість щодо захворюваності на кашлюк вагітних і породіль,
своєчасного виявлення та етіотропного лікування з метою недопущення
захворювання немовлят.
1.8. Посилити настороженість щодо захворюваності на кашлюк дорослих осіб з
ХОЗЛ, що перебувають на лікуванні в пульмонологічних відділеннях.

1.9. Проводити, спільно з відділами освіти та науки, інтерактивну саносвітню та
роз’яснювальну роботу серед населення щодо заходів специфічної профілактики
кашлюку, у тому числі вакцинації підлітків та дорослих з метою створення ефекту
«кокон» навколо дітей, що не підлягають вакцинації за віком.
1.10. Забезпечити дотримання належних умов зберігання та транспортування вакцини
проти кашлюку («АКДП», «Пентаксим», «Бустрікс») в закладах охорони здоров’я та
аптечній мережі.
1.11. Організувати проведення щеплень мешканцям області, які виявили
бажання щепитись проти кашлюку в кабінетах щеплень, підпорядкованих
амбулаторно-поліклінічним закладам, відповідно до вимог наказу МОЗ України від
16.09.2011 № 595.
1.12. Посилити санітарно-освітню роботу серед населення з питань своєчасного
звертання за медичною допомогою та переваг вакцинопрофілактики.
1.13. Контролювати дотримання вимог дезінфекційного та протиепідемічного режиму
в закладах ОЗ.
2.Головному лікарю ЛОЦЗ Островерсі Ю.А.:
2.1. Розмістити даний наказ на сайті департаменту.
2.2. Розробити пам’ятку для населення «КАШЛЮК – хвороба дітей і дорослих».
3. Контроль за виконанням наказу доручити заступнику дитректора департаменту
Микичак І.В.
Директор департаменту

Кутневич 276 45 85
Іванченко 275 54 05

Б.Р.Чечотка

Завізували:
Заступник директора департаменту начальник управління
медичної допомоги населенню
Головний спеціаліст відділу
материнства і дитинства

І. Микичак

Л. Кутневич

