
КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД СУМСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ
«СУМСЬКИЙ ОБЛАСНИЙ КЛІНІЧНИЙ ГОСПІТАЛЬ

ВЕТЕРАНІВ ВІЙНИ»

Н А К А З

14 листопада 2018 м. Суми № 132

Про   забезпечення   заходів   щодо
профілактики   грипу   та  гострих
респіраторних вірусних інфекцій в
епідемічний  сезон  2018-2019 років
в   обласному   госпіталі   ветеранів
війни

На  виконання  наказу  управління  охорони  здоров’я  Сумської  обласної
державної  адміністрації  від  08.11.2018  №871-ОД/  30-с  «Про    забезпечення
заходів    щодо профілактики   грипу   та   гострих респіраторних вірусних
інфекцій в епідемічний  сезон  2018-2019 років»

НАКАЗУЮ:

1.Затвердити  Комплексний  план  заходів  щодо  профілактики  грипу  та
гострих респіраторних  вірусних інфекцій на епідемічний сезон 2018-2019рр. в
обласному госпіталі ветеранів війни (далі – Комплексний план) (додається).

2.  Заступнику з  загальних питань,  керівникам структурних підрозділів,
завідувачам  відділень  забезпечити  виконання  Комплексного  плану  в  межах
компетенції згідно з встановленими термінами.

3.  Завідувачу  поліклінічного  відділення  надати  інформацію  про  хід
виконання цього наказу на адресу operatorsoikb  @  ukr  .  net до 01.12.2018.

4.  Контроль  за  виконанням  цього  наказу  покласти  на  заступника
начальника госпіталю з медичної частини Скоробагату Т.Є.

Начальник І.САВЕНКО   

mailto:operatorsoikb@ukr.net


ЗАТВЕРДЖЕНО 
наказ  комунального  закладу  Сумської
обласної  ради  «Сумський  обласний
клінічний госпіталь ветеранів війни»
14 листопада 2018 № 132

 

КОМПЛЕКСНИЙ ПЛАН
заходів щодо профілактики грипу та

 гострих респіраторних інфекцій
на епідемічний сезон 2018–2019 рр.

 в обласному госпіталі ветеранів війни

№ Назва заходів Термін
виконання

Відповідальні за
виконання

1 Проводити моніторинг та аналіз
епідемічної  ситуації  з  грипу та
гострих  респіраторних інфекцій
(ГРІ) серед працівників закладу

Протягом 
епідемічного
сезону 2018-
2019 років

Завідувач  поліклінічного
відділення

2 Про  групові  випадки
захворювань  на  грип  та  ГРІ
інформувати  ОКЗ  «СОІКЛ  ім.
З.Й.Красовицького»  та  ДУ
«Сумський  обласний
лабораторний  центр  МОЗ
України» 

Протягом 
епідемічного
сезону 2018-
2019 років

Завідувач  поліклінічного
відділення

3 Вжити  заходів  щодо
медикаментозного забезпечення
для  належного  лікування
хворих,  проведення
профілактичних  і
протиепідемічних  робіт,
направлених  на  ліквідацію
спалахів грипу, ГРІ

До 
26.11.2018

Заступник  начальника   з
медичної  частини,
заступник  начальника  з
медсестринства

4 Забезпечити  організацію
інформаційно-просвітницьких
заходів  щодо  профілактики
грипу  та  ГРІ,  в  т.ч.  вакцинації
проти  грипу  (інформація  на
сайті,  пам’ятки,  санбюлетні  у
відділеннях)

У перед-
епідемічний 
період та на 
період 
сезонного 
підйому 
захворюва-
ності  на 
грип та ГРІ

Завідувач  поліклінічного
відділення



5 Своєчасно  інформувати,  у
визначеному  наказом
Міністерства  охорони  здоров’я
України  від  26.09.2016  №  996
порядку,  про  випадки
несприятливих  подій  після
використання  медичних
імунобіологічних  препаратів  з
профілактики  грипу

При 
реєстрації
несприят-
ливої події

Заступник  начальника  з
медичної частини

6 Вжити  заходів  щодо
забезпечення   медичних
працівників  достатньою
кількістю  засобів
індивідуального захисту органів
дихання, халатами, рукавичками
при  проведенні  процедур,
пов'язаних  з  високим  ризиком
викиду  аерозолів,  а  також  при
наданні  допомоги  пацієнтам  з
підозрою  на  захворювання  на
грип

Протягом 
передепіде-
мічного 
періоду

Заступник  начальника  з
економічних  питань,
заступник  начальника  з
медсестринства

7 Внести  необхідні  корективи  до
планів  організації
профілактичних  і
протиепідемічних  заходів  до
сезону  підйому  захворюваності
на  грип  та  ГРІ,  зокрема  в
частині  поповнення
незнижувального  резерву
лікарських засобів та перегляду
алгоритму  надання  медичної
допомоги хворим

До 
15.11.2018

Заступник  начальника  з
медичної  частини,
заступник  начальника  з
економічних  питань,
заступник  начальника  з
медсестринства

10 Надавати  інформацію  згідно  з
визначеними  Міністерством
охорони здоров’я України форм
про  стан   захворюваності  та
виконання  заходів  щодо
профілактики грипу, ГРІ до ДУ
«Сумський  обласний
лабораторний  центр  МОЗ
України»

Щотижня, 
протягом 
епідемічного
сезону

Завідувач  поліклінічного
відділення

11 Здійснювати  контроль  за
забезпеченням  в  епідемічний
сезон  необхідних  параметрів
мікроклімату  приміщень
відповідно до санітарних норм

Протягом 
епідемічного
сезону

Провідний інженер



12 Забезпечити  збір,  узагальнення
інформації   про  стан
захворюваності  серед
працівників  закладу на грип та
інші ГРІ

Щотижня, 
протягом 
епідемічного
сезону

Завідувач  поліклінічного
відділення

13 Організовувати відбір матеріалу
від  хворих  на  грип  та  ГРІ   з
діагностичною  метою   для
своєчасної  ідентифікації
збудників

Протягом 
епідемічного
сезону

Заступник  начальника  з
медичної  частин,
заступник  начальника  з
загальних  питань,
завідувачі відділень

14 Підтримувати  комунікацію  з
засобами  масової  інформації
щодо  висвітлення  питань
профілактики  грипу  та  ГРІ  та
проведення  роз’яснювальної
роботи  серед  населення  щодо
заходів  індивідуальної  та
колективної  профілактики
грипу  та  ГРІ,  необхідності
своєчасного  звернення  за
медичною допомогою

Постійно Заступник  начальника  з
медичної  частин,
заступник  начальника  з
загальних  питань,
завідувачі відділень

Завідувач поліклінічного відділення Г.ЗАЄЦЬ


