Інформація
про виконання заходів "Про затвердження Міської програми
імунопрофілактики та захисту населення від інфекційних хвороб
на 2011 – 2015 роки"
Рішенням Миргородської міської ради від 28 січня 2011 року № 13
затверджено Міську програму імунопрофілактики та захисту населення від
інфекційних хвороб на 2011 – 2015 роки".
Метою Програми є забезпечення епідемічного благополуччя населення
міста шляхом зниження рівня захворюваності на інфекції, боротьба з якими
проводиться засобами імунопрофілактики, а також смертності та інвалідності
внаслідок інфекційних хвороб.
Для зменшення інтенсивності епідемічного процесу здійснюється
блокування імовірних вогнищ інфекційних хвороб, порушуються механізми
передачі збудників інфекційних хвороб методом вакцинації, формується прошарок
осіб, несприятливих до збудників інфекційних хвороб. Створити прошарок осіб,
несприятливих до збудників інфекційних хвороб, можна шляхом проведення
активної
специфічної
імунопрофілактики,
зокрема,
застосування
високоефективних імунобіологічних препаратів.
Щеплення населенню міста проводяться центром первинної медикосанітарної допомоги. На ці цілі виділено два кабінети: у дитячій поліклініці – для
щеплень дитячого населення та в поліклініці для дорослих – для щеплень
дорослого населення. Кабінети оснащені холодильниками для зберігання вакцини
та одноразовими шприцами.
При транспортуванні вакцини виконуються усі вимоги для зберігання
холодового ланцюга. Для цього в кабінетах щеплень в наявності сумкихолодильники. Шафи невідкладної допомоги заповнені медикаментами згідно з
вимогами чинного законодавства. Ведеться журнал, де відмічаються ускладнення
на щеплення.
Реєструються тимчасові і постійні медичні проти покази від щеплень.
Особи, які мають тимчасові протипоказання, проходять необхідне лікування. а
потім щеплюються.
В обов'язковому порядку реєструються усі відмови від щеплень як
дитячого, так і дорослого населення. З відмовниками ведеться постійна
роз'яснювальна робота сімейними лікарями і педіатрами.
Медичний персонал кабінетів щеплень обов'язково щорічно проходить
навчання на базі центру первинної медико-санітарної допомоги і має усі необхідні
допуски до процедур. Перед щепленнями пацієнт обов'язково оглядається лікарем,
який дає дозвіл на проведення даної маніпуляції.
Інфекції, проти яких проводяться щеплення, дуже небезпечні, так як мають
наслідки великої смертності і каліцтва.
Однією із небезпечних інфекцій є захворювання на туберкульоз.
Основним методом виявлення туберкульозу у дорослих є флюорографічне
та рентгенологічне обстеження, у дітей – туберкулінодіагностика.
За перший квартал 2014 року флюорографічно обстежено 4018 осіб, у 2013
році – 3769 за аналогічний період. Це на 250 осіб більше, незважаючи, що
флюорограф часто ремонтується.

Дітей, які захворіли на туберкульоз протягом двох років, не зареєстровано.
В минулому році вперше виявлено туберкульоз у дорослих у 2 чол., у 2014
– 4 чол.
Задавнених випадків туберкульозу за перший квартал 2014 року – 1, у 2013
році – не зареєстровано.
Вперше вийшло на групу інвалідності по туберкульозу в 2013 році 3 особи
за перший квартал, у 2014 році не оформлено жодної особи.
Станом на 01.04.2014 року вакциною БЦЖ охоплено 90 % новонароджених
дітей, 6 дітей мали тимчасові проти покази, шість сімей відмовились від
вакцинації. Ревакцинацію проти туберкульозу (у 7 років) отримали 7,1 % дітей (при
плані 25 %). Причиною низьких показників ревакцинації проти туберкульозу є
обмежена кількість вакцини БЦЖ.
Постійно спостерігається дефіцит вакцини проти кашлюку дифтерії,
правцю, поліомієліту. За три місяці 2014 року імунний прошарок проти цих
інфекцій становить
3,7 % при річному плані 25 %. На даний час 117 дітей з 179
не отримали жодної вакцинації проти поліомієліту.
Вакцина "Інфанрікс" для проведення третьої вакцинації та першої
ревакцинації в 18 місяців була в достатній кількості. Але в зв'язку з тим, що 117
дітей не отримали першу та другу вакцинацію через відсутність вакцини
"Пентаксім" процент охоплення третьою вакцинацією також низький (3,7 % проти
25 % згідно з річним планом).
Вакциною "Пріорікс" для проведення вакцинації та ревакцинації проти
кору, паротиту, краснухи дитяче населення в 2014 році було забезпечене. В даний
час вона вся використана, залишків немає. Дитячому населенню проводяться
щеплення також проти гепатиту В.
Перша вакцинація проводиться в пологовому будинку, щеплено 76
новонароджених, решта батьків відмовились.
Велика кількість відмов від щеплень є загрозою виникнення спалахів таких
небезпечних хвороб як поліомієліт, дифтерія кір, кравець, гепатит В.
З метою зменшення кількості медичних відмов лікарі центру первинної
медико-санітарної допомоги постійно проводять індивідуальні бесіди з кожним
відмовником. У засобах масової інформації постійно висвітлюється дане питання.
На заходи даної програми кошти із міського бюджету не виділялись, крім
вакцинації проти грипу "Інфлувак", яка закуповувалася щороку для незахищених
верств населення міста.
Програма залишається на контролі і при наявності коштів у міському
бюджеті буде ставитися питання щодо їх виділення на виконання заходів.
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