УКРАЇНА

РІШЕННЯ
ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ КІРОВОГРАДСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
від 09 лютого 2016 року

№ 97

Про погодження проекту рішення
Кіровоградської міської ради
«Про внесення змін до рішення
Кіровоградської міської ради
від 05 червня 2012 року № 1708
«Про затвердження Міської програми
імунопрофілактики та захисту населення
від інфекційних хвороб на 2012-2016 роки»
Керуючись ст. 140, 144 Конституції України, підпунктом 1 п. «а»
ст. 27, ст. 52 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,
виконавчий комітет Кіровоградської міської ради
В И Р І Ш И В:
1. Погодити проект рішення Кіровоградської міської ради
«Про внесення змін до рішення Кіровоградської міської ради від 05 червня
2012 року № 1708 «Про затвердження Міської програми імунопрофілактики та
захисту населення від інфекційних хвороб на 2012-2016 роки», що додається.
2. Управлінню охорони здоров'я Кіровоградської міської ради
забезпечити внесення даного проекту рішення на розгляд міської ради.
3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника
міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради згідно з
розподілом функціональних повноважень.

Міський голова

Бондарь 24 45 11

А. Райкович

ПОГОДЖЕНО
Рішення виконавчого комітету
Кіровоградської міської ради
09 лютого 2016 № 97
Проект
УКРАЇНА
КІРОВОГРАДСЬКА МІСЬКА РАДА
СЕСІЯ СЬОМОГО СКЛИКАННЯ
РІШЕННЯ
від «___» ___________ 2016 року

№______

Про внесення змін до рішення
Кіровоградської міської ради
від 05 червня 2012 року № 1708
«Про затвердження Міської програми
імунопрофілактики та захисту населення
від інфекційних хвороб на 2012-2016 роки»
Керуючись статтями 140, 143 Конституції України, статтею 26 Закону
України «Про місцеве самоврядування в Україні», Кіровоградська міська
рада
В И Р І Ш И Л А:
1. Внести зміни до рішення Кіровоградської міської ради від 05 червня
2012 року № 1708 «Про затвердження Міської програми імунопрофілактики
та захисту населення від інфекційних хвороб на 2012-2016 роки», а саме
додаток до Міської програми імунопрофілактики та захисту населення від
інфекційних хвороб на 2012-2016 роки викласти в новій редакції, що
додається.
2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійні комісії
міської ради з питань бюджету, податків, фінансів, планування та соціальноекономічного розвитку, з питань охорони здоров’я та соціального захисту
населення та заступника міського голови з питань діяльності виконавчих
органів ради згідно з розподілом функціональних повноважень.

Міський голова
Бондарь 24 45 11

А. Райкович

Додаток
до рішення Кіровоградської міської ради
«___» ____________2016 № _____
Додаток до Міської програми імунопрофілактики та захисту населення від інфекційних хвороб
на 2012 – 2016 роки у новій редакції
Заходи щодо реалізації Міської програми імунопрофілактики та захисту населення від інфекційних хвороб
на 2012 – 2016 роки

№
з/п
1
1.

Зміст завдання

2
Організаційно-методичне
забезпечення заходів
щодо профілактики і
боротьби з інфекціями,
яких можна запобігти
засобами
імунопрофілактики

Перелік заходів програми

Термін
виконання

3
4
1.1. Удосконалення діючої
2012інформаційно-комп’ютерної мережі 2016
для проведення моніторингу і
роки
своєчасного коригування заходів з
імунопрофілактики

1.2. Сприяння діяльності кабінетів 2012щеплень, з метою розширення
2016
доступу населення до послуг,
роки
пов'язаних з імунопрофілактикою та
збільшення обсягу охоплення
щепленнями населення

Виконавці

5
Управління охорони
здоров’я КМР,
Кіровоградське
міжрайонне
управління
ГУ ДСЕС,
лікувальнопрофілактичні
заклади (далі – ЛПЗ)
комунальної
власності міста
ЛПЗ комунальної
власності міста

Орієнтовні обсяги фінансування
(вартість) з міського бюджету,
тис. грн, у тому числі: за роками
2012
6

2013
7

2014
8

2015
9

2016
10

Очікувані результати

11
Стовідсоткове забезпечення користувачів
інформаційно-комп’ютерною мережею

2,2

Якісне проведення імунопрофілактики
населення
не потребує фінансування

2

Продовження додатка
1

2

2. Удосконалення
профілактичних та
протиепідемічних заходів
щодо запобігання
поширенню інфекційних
хвороб, боротьба з якими
проводиться засобами
імунопрофілактики

3

4

2.1. Забезпечення охоплення
2012профілактичними щепленнями
2016
новонароджених та дітей до 6 років, роки
в першу чергу пільгових категорій,
проти дифтерії, правця, кашлюку,
поліомієліту, туберкульозу, кору,
краснухи, гемофільної інфекції типу
b, гепатиту В та своєчасного
охоплення щепленнями цільових
груп населення згідно з Календарем
щеплень, в тому числі за рахунок
централізованих постачань

5
Управління охорони
здоров’я КМР,
Кіровоградське
міжрайонне
управління
ГУ ДСЕС,
ЛПЗ комунальної
власності міста

Управління охорони
здоров’я КМР,
ЛПЗ комунальної
власності міста
Управління охорони
здоров’я КМР,
ЛПЗ комунальної
власності міста
2.4. Продовження впровадження
2012 – Управління охорони
стратегії ВООЗ щодо елімінації
2016
здоров’я КМР,
кору, зниження захворюваності на роки
Кіровоградське
епідемічний паротит, краснуху та
міжрайонне
запобігання синдрому вродженої
управління
краснухи за рахунок
ГУ ДСЕС,
централізованих постачань
ЛПЗ комунальної
власності міста
2.5. Забезпечення щорічного
2012 – Управління охорони
проведення передсезонної
2016
здоров’я КМР,
імунопрофілактики грипу в групах роки
Кіровоградське
ризику з охопленням щепленнями до
міжрайонне
75,0 %
управління
ГУ ДСЕС,
ЛПЗ комунальної
власності міста

6

7

2,0

12,4

8

9

32,3

2.2. Здійснення екстреної
2015профілактики проти правця та
2016
забезпечення необхідним запасом
роки
сироватки ботулінового антитоксину
2.3. Здійснення заходів по боротьбі з 2016
туберкульозом шляхом
рік
туберкулінодіагностики

537,3

10

11
Доведення показника захворюваності на:
дифтерію до рівня менш як 0,1 на 100 тис.
нас. до 2013 року;
кір – менш як 1 на 100 тис. нас. до
448,0 2013 року
Доведення показника розповсюдженості
епідемічного паротиту, кашлюку,
гемофільної інфекції – до рівня менш як 1
на 100 тис. нас, вродженої краснухи менше
як 1 на 100 тис. новонароджених – до 2013
року
Доведення показника менш як 5 на 100 тис.
населення до 2016 року; кількість
вірусоносіїв гепатиту В серед дитячого
населення до 1,0% до 2016 року
100,0 Запобігання захворювань та
летальних випадків

531,9 Поліпшення стану здоров’я дітей

Доведення до 95% рівня охоплення дітей в
6 років
ревакцинацією проти кору, епідпаротиту та
краснухи

не потребує фінансування

Зниження рівня захворюваності сезонним
грипом
56,6

32,6

31,2

32,6

32,8

3

Продовження додатка
1

2

3

4

5

2.6. Забезпечення проведення
2012 –
вакцинації проти вірусного гепатиту 2016
В серед медичних працівників групи роки
ризику

ЛПЗ комунальної
власності міста

2.7. Впровадження у практику
імунопрофілактики Сертифікатів
щеплень згідно з календарем до
2016 року на рівні 100%

Управління охорони
здоров’я
Кіровоградської
міської ради,
міська СЕС,
ЛПЗ комунальної
власності міста
Управління охорони
здоров’я КМР,
Кіровоградське
міжрайонне
управління
ГУ ДСЕС,
ЛПЗ комунальної
власності міста
Управління охорони
здоров’я КМР,
Кіровоградське
міжрайонне
управління
ГУ ДСЕС,
ЛПЗ комунальної
власності міста
Управління охорони
здоров’я КМР,
Кіровоградське
міжрайонне
управління
ГУ ДСЕС,
ЛПЗ комунальної
власності міста

2012 –
2016
роки

2012 –
2.8. Впровадження
2016
імунопрофілактики проти
гемофільної інфекції та проведення роки
моніторингу захворюваності на Hibінфекцію у післявакцинальний
період за рахунок централізованих
постачань
2.9. Проведення оперативного
моніторингу випадків можливої
побічної дії на введення вакцин
шляхом обліку, реєстрації та
розслідування кожного такого
випадку

2012 –
2016
роки

2.10. Продовження впровадження
комбінованих вакцин з метою
скорочення кількості ін’єкцій та
економії засобів у сфері
застосування вакцин за рахунок
централізованих постачань

2012 –
2016
роки

6

7

8

9

10

12,8

6,8

6,8

не потребує фінансування

не потребує фінансування

не потребує фінансування

11
Зниження рівня захворюваності
медичних працівників групи ризику

2012 рік – 65,0 %
2013 рік – 75,0 %
2014 рік – 85,0 %
2015 рік – 95,0 %
2016 рік – 100,0 %
Доведення показника захворюваності
гемофільною інфекцією до рівня
менше як 1 випадок на 100 тис.
населення.

Забезпечення достовірної та повної
реєстрації випадків несприятливої
події після імунізації при
застосуванні вакцин, анатоксинів та
алергену туберкульозного

Забезпечення скорочення кількості
ін’єкцій та економії засобів
застосування
не потребує фінансування

4

Продовження додатка
1

2

3
2.11. Проведення моніторингу стану
популяційного імунітету, у тому
числі колективного імунітету різних
вікових груп населення щодо
інфекційних захворювань, боротьба
з якими проводиться шляхом
проведення заходів з
імунопрофілактики
2.12. Переважне використання
самоблокувальних шриців з метою
гарантованої безпеки ін'єкцій під
час проведення щеплень та
зниження втрат імунобіологічних
препаратів

3. Створення ефективної
3.1. Проведення щорічної
системи «холодового
інвентаризації холодового
ланцюга» під час
устаткування для дотримання
транспортування,
оптимальних умов «холодового
зберігання та використанняланцюга» під час зберігання,
вакцини
транспортування та використання
імунобіологічних препаратів
3.2. Оснащення кабінетів щеплень
холодильним устаткуванням для
дотримання вимог «холодового
ланцюга» під час під час
транспортування, зберігання та
використання вакцин

4

5

2012 –
Управління охорони
2016 роки, здоров’я КМР,
щороку у Кіровоградське
вересні - міжрайонне
листопаді управління
ГУ ДСЕС,
ЛПЗ комунальної
власності міста
Управління охорони
2012 –
2016 роки здоров’я КМР,
Кіровоградське
міжрайонне
управління
ГУ ДСЕС,
ЛПЗ комунальної
власності міста
2012 –
Управління охорони
2016 роки здоров’я КМР,
Кіровоградське
міжрайонне
управління
ГУ ДСЕС,
ЛПЗ комунальної
власності міста
2012 –
Управління охорони
2016 роки здоров’я КМР,
Кіровоградське
міжрайонне
управління
ГУ ДСЕС,
ЛПЗ комунальної
власності міста

6

7

8

9

10

не потребує фінансування

11
Вивчення імунного прошарку
окремих груп населення,
прогнозування епідемічної ситуації,
корекції проведення щеплень
(щороку)

Гарантована безпека ін’єкцій під час
проведення щеплень та зниження
втрат імунобіологічних препаратів
0,5

1,0

Збереження якості імунобіологічних
препаратів
не потребує фінансування

Достовірність забезпечення
холодильним устаткуванням та
надійність його функціонування
4,7

39,6

10,5

6,0

5

Продовження додатка
1
2
4. Інформаційна та
санітарно-просвітницька
робота серед населення

3

4

4.1. Організація щорічного навчання 2012 –
фахівців, що беруть участь у
2016 роки
проведенні імунопрофілактики, з
питань дотримання оптимальних
умов «холодового ланцюга» під час
зберігання, транспортування та
використання імунобіологічних
Препаратів з проведенням заліків та
видачею сертифікатів про допуск до
проведення щеплень
4.2. Забезпечення видання і
2012 - 2016
поширення інформаційнороки
просвітницьких матеріалів з питань
імунопрофілактики (пам'ятки,
буклети, плакати тощо)

5

6

Управління охорони
здоров’я КМР,
Кіровоградське
міжрайонне
управління
ГУ ДСЕС,
ЛПЗ комунальної
власності міста

Начальник управління охорони здоров’я
Кіровоградської міської ради

8

9

10

не потребує фінансування

Управління охорони
здоров’я КМР,
Кіровоградське
міжрайонне
управління
ГУ ДСЕС,
ЛПЗ комунальної
власності міста
5. Удосконалення
5.1. Забезпечити проведення
2012 –
Управління охорони
підготовки фахівців з
семінарів, нарад для фахівців з
2016 роки здоров’я КМР,
імунопрофілактики, що
імунопрофілактики та моніторингу
Кіровоградське
беруть участь у
випадків несприятливих подій після
міжрайонне
здійсненні заходів на
імунізації при застосуванні МІБП та
управління
етапах планування,
заходів щодо їх запобігання
ГУ ДСЕС,
організації та проведення
ЛПЗ комунальної
щеплень
власності міста
Разом

7

11
Підвищення професійного рівня
осіб, що здійснюють заходи з
імунопрофілактики та надання
довідок-допусків до проведення
щеплень

Зростання інформованості населення
щодо питань захисту від
інфекційних хвороб шляхом
імунопрофілактики

не потребує фінансування

Удосконалення рівня знань з питань
імунопрофілактики

не потребує фінансування

58,6

51,9

83,6

620,0

1129,5

О. Макарук

