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Державна установа  
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Аналітична довідка про стан інфекційної захворюваності, виконання
профілактичних, протиепідемічних заходів та проведення моніторингових

лабораторно-інструментальних досліджень і випробувань об’єктів
навколишнього середовища, лікувально-профілактичних закладів,

загальноосвітніх та дитячих навчальних закладів, закладів соціального
забезпечення в Одеському регіоні ДУ «Одеський обласний лабораторний

центр МОЗ України» за 2020 рік.
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ДЕРЖАВНА УСТАНОВА «ОДЕСЬКИЙ ОБЛАСНИЙ ЛАБОРАТОРНИЙ
ЦЕНТР МІНІСТЕРСТВА ОХОРОНИ ЗДОРОВ`Я УКРАЇНИ» (далі  –  Центр)  є
установою, що належить до закладів громадського здоров’я, головним завданням
якої  є  діяльність  у  сфері  епідеміологічного  нагляду  (спостереження),
профілактики неінфекційних захворювань,  захисту  населення  від  інфекційних
хвороб у межах визначених Статутом.

Центр  засновано  на  державній  власності,  що  належить  до  сфери
управління  Міністерства охорони здоров`я України і є підзвітний йому.

Центр  є  державною  бюджетною  неприбутковою  установою,
уповноваженим органом управління є  Міністерство охорони здоров`я України
(далі – Уповноважений орган управління).

Центр  у  своїй  діяльності  керується  Конституцією  України,  Законами
України,  актами  Президента  України  та  Кабінету  Міністрів  України,  іншими
нормативно  –  правовими  актами,  а  також  наказами  Уповноваженого  органу
управління і  Статутом,  затвердженим наказом Міністерства  охорони здоров`я
України №689 від 08.07.2016 року та в новій редакції,  затвердженим наказом
Міністерства охорони здоров`я України №2361 від 19.10.2020 року.

Центр утворений з  метою забезпечення  реалізації  державної  політики у
сфері епідеміологічного нагляду (спостереження), що передбачає проведення:
1) лабораторних  та  інструментальних  досліджень  і  випробувань  у  сфері
санітарного та епідемічного благополуччя населення;
2) заходів, спрямованих на санітарну охорону державного кордону України у
порядку визначеному законодавством;
3) державного  обліку  інфекційних  і  професійних  захворювань  та  отруєнь,
розслідувань  причин  і  умов  виникнення  інфекційних  захворювань,  отруєнь,
радіаційних аварій.
         Лабораторні та інструментальні дослідження і випробування для потреб
державного  санітарно-епідеміологічного  нагляду  проводяться  Центром  за
рахунок коштів державного бюджету відповідно до щорічного плану заходів зі
здійснення  державного  санітарно-епідеміологічного  нагляду,  затвердженого
керівником  Уповноваженого  органу  управління,  а  також  позапланово  в
установленому законодавством порядку.
         Предметом діяльності Центру є забезпечення проведення лабораторних та
інструментальних досліджень і випробувань у сфері санітарного та епідемічного
благополуччя населення, здійснення заходів, спрямованих на санітарну охорону
державного  кордону  України,  проведення  розслідувань  причин  і  умов
виникнення інфекційних захворювань, отруєнь, радіаційних аварій.
         Робота Центру у 2020 році здійснювалась згідно з «Планом з організаційно-
методичних,  профілактичних,  протиепідемічних  заходів  та  лабораторно-
інструментальних досліджень і випробувань у сфері санітарного та епідемічного
благополуччя населення» (надалі – План), який затверджено 4 січня 2020 року.  
         Планом були передбачені  моніторингові лабораторно-інструментальні
дослідження  об'єктів  навколишнього  середовища,  лікувально-профілактичних
закладів, загальноосвітніх та дитячих навчальних закладів, закладів соціального
забезпечення за напрямком діяльності структурних відділів. 
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        Аналізуючи  показники  виконання  основних  організаційних  заходів,
лабораторно-інструментальних  досліджень, інформаційної  та  статистичної
діяльності,  фінансово  -  економічного  стану,  бухгалтерського  обліку  та
матеріального забезпечення, можна констатувати, що обсяг запланованої роботи
в цілому виконано. 
        При  здійсненні  організаційних  заходів,  враховуючи  запроваджені
карантинні  обмежувальні  протиепідемічні  заходи,  з  метою  запобігання
поширенню  на  території  України  гострої  респіраторної  хвороби  COVID-19,
спричиненої  коронавірусом  SARS-CoV-2, приділялася  значна  увага
дистанційному формату їх проведення.
         Надання зведеної державної і галузевої статистичної звітності за 2020 рік,
відповідно  до  переліку  планових  інформацій  від  14  грудня  2020  року  №
16/7842/20 «Щодо подання статистичної звітності» до ДУ «Центр громадського
здоров’я  МОЗ  України»  м.  Київ,   Міністерства  охорони  здоров’я  України
виконано у повному обсязі та у вказані терміни.

Постійно надавалась методична і практична допомога керівникам установ,
організацій,  закладів,  підприємств  з  питань  організації  протиепідемічних  і
профілактичних  заходів  в  осередках  інфекційних  захворювань,  лабораторно-
інструментальних досліджень і випробувань у сфері санітарного та епідемічного
благополуччя  населення;  завідувачам  відокремлених підрозділів  Центру  щодо
виконання планових організаційних заходів, лабораторних досліджень факторів
середовища життєдіяльності людини. 

На  протязі  2020  року  Центром  забезпечено  підготовку  інформаційно-
аналітичних матеріалів та участь у засіданнях територіальних комісій ТЕБ та НС
з  питань  санітарного  та  епідемічного  благополуччя  населення,  оперативних
штабів з питань протидії коронавірусній хворобі, тощо.    
          Станом на 1 січня 2021 року в Центрі та його відокремлених підрозділах
працювали  808 фахівців,  з них 120 – лікарів (укомплектованість – 65%), у тому
числі  по  м.  Одеса  –  54;  молодші  спеціалісти  з  медичною  освітою  –  251
(укомплектованість  –  94%),  з  них  по  м.  Одеса  -  59;  професіонали  з  вищою
немедичною освітою – 115 (укомплектованість – 88%), з них по м. Одеса - 89.
          За даними аналізу річних звітних форм № 2 «Звіт про окремі інфекції та
паразитарні  захворювання»  і  №  40-здоров  загальний  рівень  інфекційної
захворюваності  (без  грипу  та  ГРВІ)  у  2020  році,  порівняно  з  попереднім,
знизився у 2,5 рази. Зареєстровано 11431 випадок проти 28443.
         Епідемія коронавірусної хвороби внесла корективи в епідемічний процес
інфекційних захворювань. Як наслідок,  зареєстровано зниження практично по
всім нозоформам інфекційних хвороб. 
        Значно зменшилась і кількість спалахів - зареєстровано 3 спалахи проти 47 у
2019 році. 

     В структурі інфекційної захворюваності найбільшу питому вагу, як і в 2019
році, займали кишкова та крапельна групи інфекцій (42,8% і 28,4% відповідно),
паразитарні інфекції – 14,6%, вірусні гепатити – 1,5%.

 За  результатами  моніторингу  інфекційної  патології  щотижнево
направлялись  інформації  до  органів  виконавчої  влади  та  місцевого
самоврядування,  Департаменту  охорони  здоров’я  облдержадміністрації  та
міської ради, Головного управління Держпродспоживслужби в Одеській області.
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 Епідемічна  ситуація  із  захворюваності  на  гострі  кишкові  інфекції  була
благополучною.  Значне  зниження  реєструвалось  по  всім  нозоформам  кишкових
інфекцій:  дизентерія  –  у  4,5
рази, гастроентероколіти (ГЕК)
встановленої  етології  –  у  3,2
рази,  не  встановленої  –  у  2,9
рази, сальмонельозні інфекції –
у 2,9 рази. 
   Найбільший  рівень

захворюваності реєструвався 
    у літній період. 
          Інтенсивні показники захворюваності на ГКІ на 100 тисяч населення, як і в

попередні роки, по більшості нозоформ перевищували середні  по країні:  ГЕК
встановленої  етіології   -  на  23,7%  (область  –  47,2,  по  країні  –  38,2),  не
встановленої  –   у  3,1 рази (148,3 проти 46,8),  сальмонельоз – на  11,1% (10,4
проти 8,9). Захворюваність на дизентерію була практично на рівні показників по
країні (обласний – 0,6, по країні – 0,7). 

       Серед захворілих на гострі кишкові інфекції основна питома вага припадала на
дітей до 17 років – 62,1%. В дитячій структурі захворюваності переважали вікові
групи 1-4 роки  (44,1%) та 5-9 років (27,1%), по іншим віковим групам: до 1 року
– 15,3%, 10-14 та 15-17 років – 9,5% і 14,5% відповідно. 

  Захворюваність  на  сальмонельоз  знизилась,  у  порівнянні  з  2019р.,  у  2,9 рази.
Зниження спостерігалось у всіх вікових групах: до 1 року – у 2,4 рази,  1-4 роки –
у 2,6 рази, 5-9 років – у 3 рази, 10-14 років – у 3,2 рази, 15-17 років – у 2,2 рази. 

Вікові групи
2019 рік 2020 рік

Абс. Інт. Питома
вага (%)

Абс. Інт. Питома
вага (%)

+/-

до 1 року 39 155,9 11,0 16 69,4 12,5 -2,4р.
1 – 4 років 126 112,9 35,5 48 44,5 37,5 -2,6р.

5 – 9 років 128 88,0 36,1 42 28,8 32,8 -3р.
10 – 14 років 42 34,8 11,8 13 10,2 10,2 -3,2р.

15 – 17 років 20 32,7 5,6 9 14,1 7,03 -2,2р.
Діти (0-17 років) 355 76,5 48,0 128 27,4 51,8 -2,8р.
Дорослі 384 20,1 52,0 119 6,3 48,2 -3,2р.
Сума сальмонел 739 31,2 247 10,4

В  загальній  структурі  захворюваності  на  сальмонельоз  основна  питома
вага припадала на дітей (52%),  а серед них найбільш ураженою була вікова
група 1-4 роки (37,5%). На доросле населення прийшлося 48%.  

Всього  циркулювало  9  штамів  сальмонел  проти  15-ти  в  2019  році.
Структура виділених збудників: в основному реєструвались S.enteritidis – 70%
(80,5% у 2019р.) та t.murium – 25,2% (13,4% у 2019р.).

          Найвищі показники захворюваності на сальмонельоз з перевищенням
обласного  (10,4)  зареєстровані  у  мм.  Одесі  (521,8),  Чорноморську  (34,8),
районах  Арцизькому  (11,2),  Балтському  (17,4),  Болградському  (16,1),
Лиманському (12,5), Окнянському (15,1) та Овідіопольському (19,8).

           

           Центром здійснювався моніторинг циркуляції сальмонел в харчових
продуктах та на об’єктах довкілля. За 2020 рік досліджено 6905 проб харчових
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Нозоформи
2019 рік 2020 рік

+/-
рази

Абс. Інт. Абс. Інт.
Черевний тиф 0
Інші сальмон. Інфекції 739 31,2 247 10,4 -2,9
Гостра дизентерія 68 2,9 15 0,6 - 4,5
ГЕК  вст.етіології 3628 152,9 1119 47,2 -3,2
ГЕК  н/вст.етіології 10266 432,8 3513 148,3 -2,9
Сума ГЕК 13894 585,8 4632 195,5 -2,9



продуктів, 9314 змивів з об’єктів довкілля закладів громадського харчування,
дитячих  дошкільних  закладів;  досліджено  6850  проб  води  водопровідної,
відкритих водоймищ та стічної, 403 проби ґрунту. Збудників сальмонельозу не
виявлено.

         Зареєстровано 1 спалах сальмонельозу (сальмонела t.murium) у ресторані
«ОШН-ТОШН» м. Одеси. Постраждало 6 осіб, у тому числі одна дитина до 17
років. Обставини,  що  сприяли виникненню спалаху, недодержання санітарно-
протиепідемічного режиму у закладі, а саме порушення гігієнічних вимог в ході
приготування, зберігання харчових продуктів, недотримання правил особистої
гігієни персоналом. 

         Епідрозслідування проводилось фахівцями Центру спільно з Головним
управлінням  Держпродспоживслужби  в  Одеській  області  з  обстеженням
об’єктів зовнішнього середовища, декретованого контингенту для визначення
джерела інфекції та факторів передачі. Джерело не виявлено, фактори передачі
інфекції не встановлені через відсутність залишків страв після святкування. 
В межах діяльності інтервенційної епідеміологічної служби України (м. Київ) з
6  по  13  серпня  2020  року,  за  сприяння  Центру,   проведено  навчальне
епідрозслідування спалаху з аналогічними висновками. 

          Захворюваність на шигельоз знизилась у 4,5 рази (15 випадків проти 68).
Інтенсивний показник на 100 тисяч населення склав 0,63 та був практично на
рівні показника по країні (0,7). 

         Основну питому вагу серед захворілих складали діти – 66,7%. Найбільш
уразливою  серед  дітей  була  вікова  група  1-4  роки  (30%).  Бактеріально
підтверджено 86,7% випадків дизентерії (у 2019р. – 69,1%).

         Видова структура шигельозу розподілилась таким чином – із загальної
кількості  підтвердженого  шигельозу  на  шигели  Флекснера  припадало  47%,
Зонне – 40%.
Шигельоз  реєструвався  на  5-ти  адміністративних  територіях  проти  13-ти  у
минулому  році.  Перевищувала  обласний  показник  (0,63)  захворюваність  у
м.Одесі (37,5), Балтському (4,9), Роздільнянському (1,7), Савранському (5,3) та
Саратському (2,3) районах.

        З метою проведення моніторингу бактеріологічних досліджень матеріалу з
об’єктів зовнішнього середовища (харчові продукти, змиви, вода) на шигельоз,
було досліджено 25247 проб,  у  тому числі  за  епідпоказаннями – 1365,  всі  з
негативним результатом.

  Захворюваність на ГЕК знизилась, у порівнянні з 2019р., у 3 рази (4632 проти
13894). Етіологічна розшифровка ГЕКів була незадовільною – розшифровано
лише 24,2% проти 26,1% у 2019р. 

        Нижче  обласного  показник  розшифровки  ГЕКів  у  мм.Одесі  (18,9%),
Чорноморську (7,3%), Южному (7,7%) та Біляївському (17,7%), Лиманському
(19,3%), Окнянському (20%) і Овідіопольському (23%) районах області.

        Серед ГЕКів встановленої етіології найбільша питома вага припадала на
стафілокок (27,2%) та клебсієлу (22,5%), на інші групи: ентеробактер – 19,8%,
протей – 9,3%, цитробактер – 7,2%,  псевдомонади – 5,8%.  У дітей раннього
віку  0-4 роки (489 випадків встановлених ГЕКів) найбільшу питому вагу також
складав стафілокок (268 випадків – 54,8%.).
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        На 7,5% зменшилась питома вага ГЕКів серед дітей і складала 62,1% проти
67,3% у 2019р. При обласному показнику захворюваності на ГЕКи встановленої
етіології  47,2  перевищення  його  зареєстровано  в  мм.  Одесі  (2068,6),  Ізмаїлі
(95,7), а також в Ізмаїльському (82,2), Болградському (67,4), Овідіопольському
(89,8),  Ренійському (69,7),  Савранському (69,3) та Саратському (72,1)  районах
області. 
        Захворюваність на вірусний гепатит знизилась у 5,4 рази (177 випадків
проти 959) за рахунок вірусного гепатиту А, де зниження у 7,7 рази (99 проти
759), гепатит В – зниження у 2,6 рази (21 проти 55), гепатит С – на рівні (18
проти 18). 

З метою забезпечення санепідблагополуччя населення із захворюваності на
вірусний  гепатит  А  в  області  розроблений  та  діє  «Комплексний  план
профілактики захворюваності на вірусний гепатит А в Одеській області на 2017-
2021  роки»,  затверджений  головою  комісії  з  питань  ТЕБ  та  НС
облдержадміністрації.

У звітному році обласний інтенсивний показник захворюваності на вірусний
гепатит  А  склав  4,2  проти  32,0  у  2019р.  та  був  на  33,3%  вище
середньоукраїнського (2,8).

Гепатит  А  реєструвався  на  18-ти  адміністративних  територіях.  Вище
обласного  (4,2)  були  показники  захворюваності  у  м.  Одесі  (101,4),  районах
Березівському  (24,3),  Біляївському  (18,8),  В.Михайлівському  (16,4),
Подільському (15,01), Роздільнянському (12,1) та Захарівському (14,9).

Було зареєстровано 2 спалахи вірусного гепатиту А в побуті: у м. Березівка
серед  ромського  населення,  захворіло  7  дітей;  у  загальноосвітній  школі  с.
Бочманівка Подільського району, троє захворілих школярів. 

  З  метою  локалізації  захворюваності  та  ліквідації  спалахів  у  вогнищах
проведено комплекс профілактичних та протиепідемічних заходів.

  При аналізі причин інфікування парентеральними гепатитами встановлено,
що  33,3%  хворих  на  вірусний  гепатит  В  пов’язують  своє  захворювання  з
незахищеним сексом, 19% - з вживанням ін’єкційних наркотиків, 47,6% - шлях
передачі  не встановлений;  на вірусний гепатит С:  11,1% -  незахищений секс,
88,9% - шлях передачі не встановлений.

         Захворюваність  на  повітряно-крапельні  інфекції  реєструвалась
поодинокими випадками: краснуха (4 випадки), кір (9), епідемічний паротит (8);
не реєструвались правець та дифтерія. 

          Захворюваність на епідемічний паротит знизилась в 1,8 рази (8 проти 15),
кашлюк – у 3 рази  (36 проти 108), кір – у 184 рази (9 проти 1660).
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Всього  підтверджено діагноз кір у 9 хворих (інтенсивний показник на 100 тис.
населення – 0,4), з них 4 – діти (44,4%). 

   
         Кір  реєструвалась  на  5-ти  адміністративних територіях  (м.  Одеса,  райони

Балтський, Іванівський, Овідіопольський, Савранський). 
         Розподіл захворілих по віковим групам: до 1 року –11,1%, 1-4 роки – 11,1%,   5-9

років – 22,2%, 10-14р. – 0, 15-17р. – 0 і дорослі -  55,6%. 
        Захворюваність на кашлюк знизилась у 3 рази, зареєстровано 36 хворих проти 108

у 2019р. 

     Інтенсивний показник захворюваності  по області  склав 1,5.  Всі  випадки
кашлюку підтверджено серологічно.     

         Захворюваність   частіше  реєструвалась  серед  міського  ніж  серед
сільського населення  (26 випадків  проти 10). Розподіл захворілих по віковим
групам: до 1 року – 5 (13,9%), 1-4 роки – 12 (33,3%),  5-9 років – 7 (19,4%), 10-14
років  –  8
(22,2%),  15-17
років  –  3
(8,3%).

      

Найбільше  випадків  припадало  на  м.  Одесу  –  20  (55,6%).  На  10-ти
адміністративних  територіях  захворюваність  реєструвалась  одиничними
випадками (мм. Чорноморськ та Ізмаїл, райони Б. Дністровський, Ізмаїльський,
Біляївський,  Кодимський,  Лиманський,  Овідіопольський,  Ренійський  та
Ширяївський). 

Захворюваність  на  епідемічний  паротит знизилась  майже  у  2  рази  (8
випадків проти 15).  Інтенсивний показник по області  склав 0,34 на 100 тис.
населення, що нижче середнього по Україні  (0,39).
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Захворюваність  реєструвалась  поодинокими  випадками  лише  серед  міського
населення. Віковий розподіл захворілих: діти 5-9 років – 2 (25%), 10-14 років – 1
(12,5%), 15-17 років – 2 (25%), дорослі – 3 (37,5%).

      

      
 Захворюваність  на  краснуху  реєструвалась  спорадичними  випадками.

Всього зареєстровано 89 підозр на краснуху, з яких лабораторно підтверджено 9
випадків (10,1%), відхилено діагноз у 80-ти випадках.
        Захворюваність на вітряну віспу знизилась у 2,4 рази. Зареєстровано 2910
випадків  проти  6870  у  2019р.  Інтенсивний  показник  на  100  тисяч  населення
склав 122,8 проти 289,6. 
      Захворюваність  реєструвалась  практично  на  всіх  адміністративних
територіях, окрім м. Южний та В.Михайлівського району.

         

 Найбільш  уразливою  серед  захворілих  була  вікова  група  5-9  років  –
захворіло 1330 осіб (45,7%), інтенсивний показник у цій віковій групі склав –
912,1, по іншим віковим групам: до 1 року – 46 (1,6%), 1-4 роки – 554 (19%), 10-
14 років – 588 (20,2%), 15-17 років – 157 (5,4%).

          Менінгококова  інфекція  (МІ). Рівень  захворюваності  на  МІ  у  2020р.
знизився у 3 рази (8 випадків проти 24). 
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     В загальній структурі захворюваності  на 17,4% знизилась питома вага дітей
(37,5% проти 45,8% у 2019р.). Захворюваність реєструвалась по одному випадку
у трьох вікових групах: до 1 року, 1-4 та 5-9 років. 

     МІ реєструвалась у м.Одесі – 3 випадки, Кілійському, Любашівському та
Саратському  районах  –  по  одному  випадку,  Овідіопольському  районі  –  2
випадки. 

     Протиепідемічні  заходи з  обстеженням контактних осіб у вогнищах по
об’єктивним  причинам  проведені  лише  у  м.  Одесі,  Овідіопольському  та
Саратському  районах.  Обстежено  40  контактних  осіб,  з  них  з  позитивним
результатом – 1 (носій менінгококу групи В).

     Померла від МІ одна особа – дитина до 14 років у м.Одесі (2019р. – 5
летальних). Це  генералізована форма – менінгококцемія. Показник летальності
склав – 12,5% (у 2019 році – 20,8%). 

     У всіх хворих діагноз підтверджено бактеріологічно (100%), етіологічним
чинником МІ був менінгокок серогрупи В. 

       Грип  та  гострі  респіраторні  інфекції  (ГРВІ).  В загальній  структурі
інфекційної патології на грип та ГРВІ припадало до 97% . 

      Профілактичні  та  протиепідемічні  заходи  з  грипу  та  ГРВІ  в  області
проводились згідно з «Комплексним планом заходів з профілактики та боротьби
з грипом і гострими респіраторними вірусними інфекціями в Одеській області на
2019-2023  роки»,  який  затверджено  розпорядженням  голови
облдержадміністрації. 

      Планом  передбачені  профілактичні  та  протиепідемічні  заходи  в  різні
періоди  активізації  епідпроцесу  з  грипу  та  ГРВІ.  Відповідні  плани  були
розроблені та затверджені на кожній адміністративній території, які коригуються
кожного епідсезону в залежності від епідемічної ситуації.

       Для підготовки до епідемічного сезону 2020-2021рр. було видано спільний
з  Департаментом охорони здоров’я  облдержадміністрації  наказ  від  24.09.2020
№763/200  «Про  організацію  протиепідемічних  заходів  з  грипу  та  ГРВІ  в
епідсезон 2020-2021рр. в Одеській області», яким затверджено Положення про
оперативний штаб з реагування на ситуацію з розповсюдження грипу, у тому
числі з пандемічним потенціалом, склад оперативного штабу, визначені дозорні
заклади по грипу, які здійснюють відбір та доставку носоглоткових змивів до
вірусологічної лабораторії Центру.

     Захворюваність  на  грип  та  ГРВІ  у  2020  році  знизилась  на  11,4%.  В
загальній  структурі  захворюваності  до  60%  припадало  на  дітей  до  17  років.
Найбільш уразливими серед дітей були вікові групи 5-9 років (28,8%) та 10-14
років (25%), тобто школярі. Летальних випадків не зареєстровано.

       В епідсезон захворюваність на грип та ГРВІ в області знаходилась в межах
сезонних коливань, рівень інтенсивності епідемічного процесу не перевищував
епідемічного порогу і розцінювався як низький. 

     Згідно моніторингу вірусологічних досліджень на грип було обстежено 187
осіб, з них у 61 (32,6%) виділено вірус грипу (А(Н1N1)- пандемічний, у 5 (2,7%)
– вірус грипу В та у одного – грип А (Н3) сезонний. На інші респіраторні віруси
обстежено  92  особи,  превалюючим  був  ріновірус,  який  виділено  у  16,3%
обстежених (15 осіб),  у  3,3% виділено коронавірус сезонний,  по 2% (2,2%) –
парагрип, адено- та РС- віруси, інші – негативні.
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       Заходи з реагування на надзвичайну ситуацію у сфері громадського здоров’я,
пов’язану  з  поширенням  COVID-19,  в  області  здійснювались  згідно  з
«Територіальним планом протиепідемічних заходів щодо запобігання занесенню
і поширенню на території Одеської області коронавірусної інфекції COVID-19 на
2020  рік»,  затвердженим  розпорядженням  голови  обласної  державної
адміністрації від 18.02.2020 № 97/Од-2020. 

       Організація і проведення епідеміологічних розслідувань випадків COVID-19
проводилась  фахівцями  (лікар-епідеміолог,  помічник  лікаря-епідеміолога)
Центру та його відокремлених підрозділів згідно з алгоритмом, затвердженим
наказом  МОЗ  України  від 28.03.2020  №  722  «Організація  надання  медичної
допомоги  хворим  на  коронавірусну  хворобу  (СОVID-19)»  (зі  змінами  та
доповненнями).

      З  цією  метою наказом  по  Центру  від  20.03.2020  року  № 65-Адм «Про
організацію роботи з питань епіднагляду та профілактики СОVID-19» створені 4
оперативні  групи:  для  прийому  екстрених  повідомлень,  проведення
епідеміологічних  розслідувань  та  організації  медичного  спостереження  за
контактними особами – відповідальний лікар-епідеміолог відділу епіднагляду;
проведення обліку та організації медико-санітарного спостереження протягом 14
днів за  особами,  що перетнули державний кордон України та  знаходяться  на
самоізоляції  –  координатор  завідувач  СКВ;  для  комунікацій  з  ДУ  «Центр
громадського здоров’я МОЗ України», МОЗ України, місцевими органами влади,
тощо.

            За  даними  моніторингу  за  2020 рік  в  області  зареєстровано  71690
лабораторно  підтверджених  (методом  ПЛР)  випадків  COVID-19,  інтенсивний
показник склав 3020,1 на 100 тисяч населення та перевищив середній показник
по Україні (2808,2) на 7,5%. Область посідала 13 рейтингове місце в країні по
рівню захворюваності.

     Показник смертності   склав  49,0 (по Україні  – 49,2),  летальності  – 1,6% (по
Україні – 1,9%). 

              Із  загальної  кількості  захворілих діти до 17 років складали 5% (3590
хворих),  дорослі  відповідно  95%  (68100  хворих).  В  структурі  дитячої
захворюваності найбільш ураженою була вікова група 10-14 років – 35,5% (1273
випадки), найменш ураженою – діти до 1 року – 1,7% (61); по іншим віковим
групам: 15-17 років – 29% (1042), 5-9 років – 21,4% (768), 1-4 роки – 12,4% (446).

     Серед дорослих найвищу питому вагу займала вікова група 30-49 років –
38,9% (26468), найнижчу – 18-29 років – 12,7% (8620); по іншим віковим групам:
50-64 роки – 31,2% (21270), 65 і старше – 17,2% (11742).

     За статтю хворі розподілились наступним чином: жінки – 60%, чоловіки –
40%.

     В загальній структурі захворюваності на медичних працівників припадало
3,3% (17274), тобто кожний 30-й хворий був медичним працівником. 

     Якщо характеризувати співвідношення до загальної кількості медиків, то
перехворів  на  COVID-19  кожний  сьомий  медпрацівник.  Захворюваність
реєструвалась практично у всіх лікувально-профілактичних закладах, починаючи
з первинної ланки, і до госпітальних баз з реєстрацією групової захворюваності:
міська інфекційна лікарня, обласні дитяча та доросла лікарні, пологові будинки
№ 5,  7,  клініка  Філатова,  очний шпиталь,  міські  клінічні  лікарні  №1,  10,  11,
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дитяча  лікарня  №  2,  приватні  лікарні  «Одрекс»  та  «Інто-Сана»,  центральні
районні лікарні Подільського, Саратського районів та інші.

     Від ускладнень  COVID-19 за звітний рік померло 1164 хворих, з них 26
медичних  працівників.  Найбільша  кількість  летальних  випадків  була
зареєстрована у вікових групах 65 років і старше – 764 випадки (65,6%) та 50-64
роки – 322 (27,7%); по іншим віковим групам: 30-49 років – 73 (6,3%), 18-29
років – 5 (0,4%). Серед дітей летальних випадків не було.

     Із  загальної  кількості  летальних  випадків  92,6% (1078  хворих)  були  з
супутніми  захворюваннями  (серцево-судинні,  цукровий  діабет,  злоякісні
новоутворення, хронічні захворювання легень, захворювання печінки та нирок,
хронічні неврологічні захворювання та імунодефіцит, ожиріння та інші).

     Із щомісячним зростанням кількості захворілих на COVID-19 пропорційно
зростала і кількість летальних випадків.

III IV V VI VII VIII IX X XI XII
Основной

Основной

0 Основной Основной Основной
Основной Основной Основной

Основной

Основной

Основной

Реєстрація летальних випадків COVID-19 по місяцям 2020р. 

          Найвищий рівень смертності з перевищенням середньообласного показника
(49,0)  зареєстровано  у  Подільському  районі  (114,1),  містах  Ізмаїлі  (84,5)  та
Б.Дністровському  (84,4),  районах  Балтському  (61,7),  Арцизькому  (59,7)  та
Ізмаїльському  (59,5),  м.Одесі  (56,3),  Южному  (52,0),  Болградському  районі
(52,6), Саратському (52,2), Березівському (52,0).

        Реєструвались повторні випадки захворювання на COVID-19. Перший випадок
зареєстровано в Ізмаїльському районі. У червні місяці хворій було підтверджено
діагноз  методом  ПЛР.  Після  лікування  отримано  два  негативних  результати.
Вдруге  інфікування  відбулось  наприкінці  серпня  і   діагноз  підтверджено
лабораторно. Хвора мала супутні хвороби, у тому числі ендокринну патологію. 

         За минулий рік зареєстровано 26 повторних лабораторно підтверджених
випадків  інфікування  у  хворих,  які  мали  негативний  результат  контролю
лікування, з інтервалом інфікування від одного до 8-ми місяців. 

         За даними аналізу розвитку епідемії в області встановлено, що перший
випадок підозри на COVID-19 офіційно був зареєстрований 13 березня 2020р. -
завізний випадок у громадянина США, який прибув до м.Одеси 13.03.2020р. вже
хворим,  встановлено  попередній  діагноз  «Грип?».  Діагноз  «COVID-19»
лабораторно  підтверджено  методом  ПЛР  референс-лабораторією  м.Києва
24.03.2020р.

       На початку епідемії  у  березні-квітні  реєструвались переважно завізні
випадки захворювання з Німеччини, Італії, США, Франції, Туреччини, Росії та
інших країн з подальшим розповсюдженням на території області. Починаючи з
квітня місяця, захворюваність стрімко поширювалась з щомісячним приростом в
середньому у 2 рази. Пік захворюваності прийшовся на листопад-грудень, коли
інтенсивний показник на 100 тисяч населення склав 878,3 та 1087,7 відповідно.
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Захворюваність на  COVID-19 по Одеській області за 2020 рік по місяцям (абс.).
Березень Квітень Травень Червень Липень Серпень Вересен

ь
Жовтень Листопад Грудень Всього

Всього 16 296 578 823 1608 4174 6301 11225 20849 25820 71690

Діти
до 17р.

1 21 59 78 169 272 389 556 979 1066 3590

III IV V VI VII VIII IX X XI XII
Основной

Основной

Основной

0,67 Основной Основной Основной
Основной Основной

Основной
Основной

Основной
Основной

Динаміка  захворюваності на COVID-19 по місяцям 2020р. (інт.пок.)

На початку епідемії реєструвались лише поодинокі випадки захворювання,
а вже у квітні сімейні вогнища з двома, трьома та більше випадками і частка цих
хворих склала 25% від загальної кількості захворілих -  майже 18 тисяч хворих.

        Поряд з сімейними осередками почали реєструватись і спалахи у побуті, в
організованих  колективах,  медичних  закладах.  Перші  спалахи  були
зареєстровані  у  середині  квітня  –  у  м.Одесі  у  приватному  будинку  для  осіб
похилого віку та внутрішньолікарняний спалах у Подільській міській лікарні з
подальшим поширенням на інші адміністративні території.  

       Групові  захворювання  реєструвались  практично  у  всіх  сферах
життєдіяльності – органах влади, поліції, різних управліннях і департаментах, на
залізниці, в навчальних закладах та в закладах закритого типу (будинки дитини,
для  осіб  похилого  віку,  психохроніків  та  ін.),  лікувально-профілактичних
закладах.  За кількістю проведених епідрозслідувань було зареєстровано більш
як 60 спалахів з кількістю захворілих 5 і більше осіб.

      Захворюваність реєструвалась на всіх адміністративних територіях області,
але  найбільше  поширення  вона  мала  у  містах  Ізмаїлі,  Южному,  Одесі,
Чорноморську, районах Подільському, Біляївському, Балтському, Ізмаїльському,
Лиманському, Болградському, Овідіопольському та Березівському, де інтенсивні
показники перевищували середній по області від 4 разів (у Подільському районі)
до 1,1 рази (в Овідіопольському районі).

       Тестування на COVID-19 здійснювали 6 лабораторій (3 державні та 3 – приватні).
За  звітний  рік  всього  проведено  325057  тестувань,  з  них  державними
лабораторіями:

 -  ДУ  «Одеський  ОЛЦ  МОЗ  України»  -  136044  тестувань  (41,9%  від
загальної кількості тестувань);
 -  ДУ  «Український  науково-дослідний  протичумний  інститут  ім.І.І.
Мечнікова МОЗ України» - 48451 (14,9%);
 - ДУ «Лабораторний центр МОЗ України на ВТ» - 2986 (0,9%).

      Приватними  лабораторіями  («Артмедіуз»,  «Сіместа»,  «Смартлаб»)
проведено 137576 тестувань (42,3%).

        Враховуючи епідемічну ситуацію з COVID-19 як у світі, так і в Україні,
вимоги директивних документів, зокрема Постанову КМУ № 893 від 22 серпня
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2011  року  «Про  затвердження  правил  санітарної  охорони  території»,
Розпорядження голови Одеської обласної державної адміністрації № 97/од-2020
«Про заходи щодо занесенню і поширенню на території Одеської області гострої
респіраторної хвороби, спричиненої коронавірусом  COVID-19», фахівці Центру
здійснювали медико-санітарні  заходи  у  міжнародних пунктах  пропуску  через
державний  кордон  України  на  авто-  та  авіасполученнях  для  здійснення
термоскринінгу пасажирів та активного виявлення  хворих.  

     З  метою оперативного  реагування  на  надзвичайну ситуацію природного
характеру, недопущення завезення гострої респіраторної хвороби, спричиненої
коронавірусом COVID-19  на  територію України  Центром були  організовані  і
проведені навчальні заняття з працівниками Одеського прикордонного загону та
південного регіонального управління державної прикордонної служби України з
питань попередження та профілактики випадків захворювань, викликаних новим
коронавірусом;  з  працівниками  медичного  пункту  міжнародного  аеропорту
«Одеса»  з  питань взаємодії  при реєстрації  випадків  захворювань,  викликаних
новим  коронавірусом  COVID-19,  а  також  з  правил  використання  засобів
індивідуального захисту.

      Перевірена наявність ізолятора для тимчасової  ізоляції  осіб з  ознаками
гострої  респіраторної  хвороби,  спричиненої  коронавірусом  COVID-19,  у
медичному пункті міжнародного аеропорту «Одеса». 

     Організовано  цілодобове  чергування  фахівців  Центру  у  ТОВ
«Міжнародний  аеропорт  «Одеса»»,  в  якому  здійснювався  термоскринінг
пасажирів,  членів екіпажів за допомогою безконтактних термометрів,  а також
стаціонарного тепловізору, з метою активного виявлення хворих.

     На  випадок  виявлення  осіб  з  ознаками  інфекційних  захворювань,  що
мають міжнародне значення, та оперативного реагування  на надзвичайну подію
між  Центром,  ТОВ  «Міжнародний  аеропорт  «Одеса»»,  загонами  Південного
регіонального  управління  державної  прикордонної  служби,  Головним
управлінням  Держпродспоживслужби  в  Одеській  області  та  мережею
лікувально-профілактичних закладів  області  розроблені  схеми сповіщення для
оперативного реагування.  

     Для виконання статутних завдань та функцій, в частині здійснення медико-
санітарних заходів, в Центрі затверджено оперативний План дій для проведення
комплексу  протиепідемічних  заходів  та  склад  оперативних  бригад
(епідеміологічна  та  дезінфекційна),  які  забезпечені  засобами  медичного
призначення. 

      Протягом року фахівці Центру, разом з спеціалістами Головного управління
Державної  служби  надзвичайних  ситуацій  в  Одеській  області,  Головного
управління  Держпродспоживслужби  в  Одеській  області, приймали  участь  у
комплексному обстеженні споруд та будівель, визначених для обсервації осіб,
що  прибули  з  країн  з  широким  поширенням гострої  респіраторної  хвороби
COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2. За результатами перевірок
визначено  два  заклади,  які  були  задіяні  під  обсервацію  осіб.  Персоналу
обсерваторів надана організаційно-методична та практична допомога з  питань
організації роботи закладу в режимі обсервації.

      Ситуація  з  особливо  небезпечних  інфекцій  залишалась  відносно
благополучною.  За  звітний  період  зареєстровано  4  випадки  захворювання  на
лептоспіроз (2019р.- 16) – Савранський, Ізмаїльський райони, 5 випадків хвороби
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Лайма (2019р. – 36) – мм.Одеса, Чорноморськ, 1 випадок сибірської виразки –
Саратський район. 

     Захворювання  на  лихоманку-Ку,  сказ,  туляремію,  бруцельоз  та  інші
особливо небезпечні інфекції не реєструвались. 

     З метою моніторингу за холерою за епідсезон (з 01.06. по 01.10.2020р.) по
області  було  обстежено  5964  особи  з  розладами шлунково-кишкового  тракту
(2019р.- 8998). Збудники холери та НАГ-вібріони не виділялись.

     За  даними  планового  моніторингу  циркуляції  вібріофлори  на  об`єктах
довкілля протягом 2020 року досліджено 2089 проб (2019р. -  2273), збудники
холери не виділені. Виділено 139 культур V. Cholerae non 01/0139 (2019р.- 159).
Інтенсивність  циркуляції  V.cholerae  non  01/0139  була  нижче  минулорічних
показників на 6,7%. 

      Культури виділялись з води прісноводних водоймищ – 69 (2019р.- 110),
води  морської  –  62   (2019р.-  40),  з  господарсько-побутових  стічних  вод  до
очищення – 8 (2019р.-9).

      Аналогічна динаміка по окремим видам об’єктів: вода прісна – 49,6% проти
69,2% у 2019 році; вода стічна – 5,8% проти 5,7 % у 2019  році. 

      Випадків сказу серед людей не зареєстровано. В лікувально-профілактичні
заклади   з  приводу  покусів  тваринами  звернулось  2955  осіб,  у  тому  числі  з
покусами безпритульними тваринами – 1213 (41,0%).  Призначено антирабічні
щеплення 942 особам, у т.ч. комбінований курс – 171. Щеплено проти сказу 740
осіб.

      Серед домашніх тварин сказ зареєстровано у 22 випадках. В осередках
сказу  фахівцями  ветеринарної  медицини  і  Центру  проведено  епідеміолого-
епізоотичне розслідування. Плани оздоровлення осередків сказу були погоджені
та затверджені територіальними протиепізоотичними комісіями. 

      Виявлено уражених паразитами – 2093 особи, що майже у двічі менше, ніж
у 2019р (4485).  Інтенсивний показник на 100 тис. населення склав  88,3 проти
189,0  у  2019р.  Захворювання  були  викликані  4  видами  патогенних
найпростіших  та  6  видами  гельмінтів.  В  загальній  кількості  хворих  на
паразитози на доросле населення припадало 19,1%, дитяче – 80,9%.

        Середньообласний показник ураженості паразитами перевищено: у м.
Ізмаїлі  (147,0),  а  також  в  Арцизькому  (183,0),  Біляївському  (142,3),
Тарутинському  (312,0),  Ізмаїлському  (164,0),  Балтському  (147,4),
Ширяївському(142,0) та Окнянському (236,0) районах. 

       Найбільш поширеною інфекційною патологією паразитарної етіології є
контагіозні  гельмінтози  (ентеробіоз).  На  їх  долю  прийшлося  64%  від  усієї
кількості  зареєстрованих  хворих  на  гельмінтози.  Протягом  звітного  року  на
ентеробіоз захворіло 1342 особи проти 3307 у 2019 році (зниження в 2,5 рази).
Найбільш інвазованими були діти, показник ураженості на 100 тисяч дитячого
населення склав 332,0 проти 712,6 у 2019 році.  

      Середньообласний показник ураженості дітей по загальноосвітнім закладам
склав 1,7 проти 3% у 2019 році; по інтернатним закладам – 7,6 проти 2,0 у 2019
році  (зростання  на  5,6%);  обслуговуючого  персоналу  –  0,03%  (на  рівні  2019
року).  Забрудненість  збудниками  контактних  гельмінтозів  об’єктів  довкілля
(змиви) склала  0,23%, що на рівні 2019 року.

       Зареєстровано 316 випадків аскаридозу (у 2019 р – 310), з них 274 (81,3%) у
дітей; 8 випадків  токсокорозу (у 2019р. - 27); 6 випадків  трихоцефальозу (у
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2019р.-  13).  Всі  випадки  трихоцефальозу  виявлені  у  пацієнтів
психоневрологічних  будинків-інтернатів  для  дітей  в  Ананьївському  та
Саратському районах області, де сформувалися стійкі осередки геогельмінтозів.
Проведено  епідобстеження  усіх  випадків  з  лабораторним  контролем  ґрунту,
показник  забрудненості  якого  склав  3,6%.  Керівникам  установ  були  надані
пропозиції щодо оздоровлення осередків.  

        Токсокароз. У всіх випадках спостерігалась вісцеральна форма, діагноз
був  підтверджений  серологічно.  Спільно  з  фахівцям  ветеринарної  служби  в
осередках  проведені  лабораторні  дослідження  матеріалу  з  об’єктів  довкілля
(ґрунт,  овочі  та  ін.),  а  також  обстежені  домашні  тварини,  проведена  їх
дегельмінтизація. Рівень забрудненості ґрунту яйцями токсокар по області склав
67,1%,  що  зумовлено  незадовільним  станом  утримання  та  оздоровлення  від
паразитів домашніх тварин і санітарним станом помешкань людей та земельних
присадибних ділянок. 

         Ехінококоз. Зареєстровано  6  випадків  (у  2019  році  –  22)  на  5
адміністративних територіях: м. Ізмаїл, райони Ізмаїльський, Татарбунарський,
Ананьївський  та Тарутинський. Ураженість дітей віком до 17 років склала 50%.
В  осередках  проведено  комплекс  протиепідемічних  заходів  з  лабораторним
контролем  ґрунту (забрудненість – 2,4%). В цілому по регіону залишаються всі
передумови  для  розширення  ареалу  інвазованості  та  формування  стійких
природних осередків ехінококозу. 

       Питома вага протозоозів серед усіх зареєстрованих випадків паразитозів
склала 19,8% проти 17,8% у 2019 році. На кишкові протозоози прийшлося 98,7%
від усієї кількості зареєстрованих випадків. 

       Зареєстровано 414 осіб, уражених найпростішими (626 у 2019 р), з них:
лямбліозом – 259, у тому числі серед дітей – 130; бластоцистозом – 148, з них 97
у дітей; пневмоцистозом – 3. 

       Зареєстровано 4 випадки завізної малярії, з них 1 летальний (у 2019 році –
5).  Серед збудників  реєструвалися:  P.  Falciparum – 2;   P.  Ovale  – 2.  Випадки
реєструвались у мм. Одесі (3 випадки) та Ізмаїлі (1). 

 За  клінічними  та  епідеміологічними  показаннями  на  малярію  було
обстежено 747 осіб (у 2019 році – 901). Для додаткового контролю до Центру від
закладів  охорони  здоров’я  регіону  надійшло  258  препаратів  крові  для
дослідження  на  малярію,  всі  негативні.  Препарати  крові  від  хворих  були
направлені  та  підтверджені  в  референс-  лабораторії  ДУ «Центр  громадського
здоров’я МОЗ України» м. Київ.

         В 2020 р. зареєстровано 21 випадок отруєння дикорослими грибами з
кількістю потерпілих 38 осіб,  з  них 13 дітей від  3 до 18 років.  Одна дитина
померла.

Динаміка отруєнь грибами в Одеській області за 2015-2020рр.
Кількість 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Випадків 2 11 11 10 1 21

Потерпілих 3 24 17 21 1 38
Померло 0 2 0 3 0 1

Отруєння реєструвались у місті  Одесі  –  10 потерпілих,  Балтському – 8,
Кодимському – 7, Тарутинському – 5, Савранському, Лиманському районах та
м.Чорноморськ  –  по  2,  Подільському,  Овідіопольському  районах  –  по  1
потерпілому.
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         У зв’язку із загрозливою ситуацією щодо отруєнь грибами Центром була
підготовлена  відповідна   інформація  в  Головне  управління
Держпродспоживслужби  в  Одеській  області,  Департаменти  охорони  здоров’я
облдержадміністрації та Одеської міськради, а також ініційовано питання щодо
проведення  позачергового  засідання  комісії  з  питань  ТЕБ  та  НС
облдержадміністрації,  на  якому  було  прийнято  протокольне  рішення  про
посилення  заходів  щодо  недопущення  отруєнь  дикорослими  грибами  серед
населення Одеської області та надані відповідні доручення органам виконавчої
влади  та  місцевого  самоврядування,  причетним  управлінням
облдержадміністрації.

 В звітному році зареєстровано 3 випадки ботулізму з 4 потерпілими. У всіх
випадках  вірогідною  причиною  стало  вживання  в’яленої  або  копченої  риби
домашнього приготування. 

 Динаміка отруєнь, викликаних збудником ботулізму в Одеській області за 2015-2020рр.
Кількість 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Випадків 0 3 3 1 3 3

Потерпілих 0 3 4 1 3 4
Померло 0 1 0 0 0 0

      Заключна дезінфекція проводилась з урахуванням епідзначимості об’єктів.
Протягом  2020  року  зареєстровано  8331  заявку  на  проведення  заключної
дезінфекції у вогнищах інфекційних хвороб, що більше попереднього року на
36%  (2019  –  6111).  Виконано  7842  заявки  (94,1%),  з  них  своєчасно  –  7678
(97,9%).  Зростання  заявок  обумовлено  проведенням  дезінфекційних заходів  у
вогнищах COVID-19. 

         В  осередках COVID-19  виконано  6209  заключних  дезінфекцій,  що
складає 79% від усіх заключних дезінфекційних заходів у вогнищах інфекційних
хвороб, з них по м. Одесі – 1616 (26%). 

           Найвищі показники охоплення заключною дезінфекцією вогнищ COVID-
19 зареєстровані у: Подільському районі – 60,3%, Саратському та Арцизькому –
58%, Кілійському – 46,3%, Б-Дністровському – 42,6%.

        За звітний рік виконано 1633 заключні дезінфекції у вогнищах інфекційних
хвороб  (окрім  COVID-19),  проти  6111  у  2019  році  –  зниження  у  3,7  рази.
Виконання дезінфекційних заходів у вогнищах кишкових інфекцій по області
склало 80%.

        Із застосуванням камерного методу оброблено 187 вогнищ. Вага речей, які
пройшли камерну дезінфекцію в 2020 році, склала 53,03 тони (у 2019 р. – 19,3т.),
з них з приводу педикульозу – 280 кг.  

       Обсяги  камерного  знезараження  речей  збільшились  в  2,7  рази  за  рахунок
профілактичного знезараження постільних речей гуртожитків учбових закладів у
м. Одесі.

      Станом  на  01  січня  поточного  року  в  Центрі  є  5  стаціонарних
дезінфекційних камер. В робочому стані – 4 дезкамери (Одеса – 2, Болград - 1,
Ізмаїл  –  1),  не  працюючих  стаціонарних  камер  –  1  (м.  Б.  Дністровський).
Пересувні  дезкамери  –  4  одиниці,  які  списані  протягом  звітного  року  за
технічною несправністю.

      Для  контролю  якості  заключної  дезінфекції  відібрано  2275  змивів  з
оброблених поверхонь, незадовільних результатів – 6 (0,26%). 

       Укомплектованість кадрами дезінфекційних підрозділів недостатня, станом на
01.01.2021р. в області працює лише 1 лікар–дезінфекціоніст  вищої категорії. 
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      Курси підготовки дезінфекторів та підвищення кваліфікації дезінструкторів в
2020  році  проводились  на  базі  КЗ  «Одеський  обласний  базовий  медичний
фаховий коледж», підготовкою охоплено 36 дезінфекторів та 6 дезінструкторів
Центру.

      За 2020 рік по області охоплено моніторинговими візитами 99 лікувально-
профілактичних  закладів,  в  яких  відібрано  1913  змивів  по  контролю  якості
поточної дезінфекції, з них – 14 (0,73%) з незадовільним результатом (2019р. -
1,3%),  відібрано  172  дезрозчини  на  визначення  концентрації  активно  діючої
речовини, з незадовільним результатом не було.  

     Обстежено  15  дезінфекційних  камер  на  якість  дезінфекції,  в  т.ч.  в
лікувально-профілактичних закладах – 14, з них з незадовільним результатом – 2
в ЛПЗ. 

     В 2020 році для контролю якості передстерилізаційного очищення медичного
інструментарію проведено 975 досліджень, в тому числі 235 проб на залишки
крові та 740 проб – на наявність миючих засобів, з незадовільним результатом не
було.

     Проведено  2446 досліджень по контролю роботи стерилізаторів,  в  тому
числі  хімічний  контроль  –  1753  дослідження,  бактеріологічний  –  693;  на
стерильність - 805 досліджень, з них з незадовільним результатом – 1 (0,12%
проти 0,05% у 2019р.).

      Значні  скорочення  обсягів  лабораторних  досліджень  якості  поточної
дезінфекції та стерилізації в лікувально-профілактичних закладах області, згідно
Плану моніторингових  досліджень,  пов’язані  з  карантинними обмеженнями у
зв’язку з розповсюдженням COVID-19.

      Протягом  звітного  року  здійснювались  заходи  з  профілактичної
дезінфекції,  дезінсекції  та  дератизації,  профілактичної  дезінфекції
автотранспорту.  Укладено  договорів:  по  дезінсекції  –  342  об’єкти  загальною
площею  411,9791  тис.кв.м,  звільнено  від  шкідливих  комах  342  об’єкти
загальною площею 404,6051 тис. кв.м.; по дератизації – 979 договорів, об’єкти
загальною  площею  809,1498  тис.кв.м,  звільнено  від  шкідників  979  об’єктів
площею 803,8538 тис. кв.м. 

      Бактеріологічними  та  мікробіологічними  лабораторіями  територіальних
підрозділів лабораторного Центру проведено 416551 досліджень, у тому числі
бактеріологічних – 207403, санітарно – бактеріологічних – 209148.

     В  плановому  та  позаплановому  порядку  відібрано  та  досліджено  55917
змивів  з  предметів  вжитку,  інвентарю,  обладнання  на  об’єктах  харчової
промисловості та дрібно-роздрібної торгівлі, закладів системи освіти та охорони
здоров’я, інших установ, організацій усіх форм власності. 

      Відокремленими підрозділами проведено 34544 дослідження, позитивних – 829
(2,4%).

      За  результатами  моніторингу  санітарно-бактеріологічних  досліджень
встановлено,  що показник  виявлення  нестандартних  проб  залишився  на  рівні
2019 року, при зменшенні кількості проведених лабораторних досліджень через
застосування карантинних заходів.

     Виділені  культури для  підтвердження  та  подальшого  вивчення
направлялися  до  бактеріологічної  референс-лабораторії  ДУ  «Центр
громадського  здоров’я  МОЗ  України»  м.  Київ.  Всі  надіслані  культури
підтверджені.
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      За  епідпоказаннями  проведено  лабораторний  контроль  на  117  об’єктах.
Досліджено 1175 змивів на умовно-патогенну мікрофлору (УПМФ), із  них не
відповідали  встановленим  нормативам  25,  що  складає  2,1%;  300  змивів  на
патогенну мікрофлору –  результати  негативні;  120  проб готової  продукції  на
бактеріологічні показники, з них не відповідало нормативним вимогам 4 (3,3%);
водопровідної  води  на  бакдослідження –  139  проб,  з  них   23  проби   були
нестандартні  (16,5%).  Обстежено  на  патогенну  кишкову  групу  351  особу  з
негативним результатом. 

   На 377 об’єктах (згідно угод) досліджено:  4210  змивів  на  УПМФ, із них
не відповідали встановленим нормативам  87  (2%); 1028 проб готової продукції
на бактеріологічні показники, з них не відповідало нормативним вимогам – 14
(1,7%);  2681  пробу  водопровідної  води  на  бакдослідження,  з  них  були
нестандартними 127 проб (4,7%).

       Для  забезпечення  дотримання  та  виконання  умов  останніх  змін  у
законодавстві з метрологічної діяльності в 2020 році було пройдено зовнішній
аудит з боку Національного агентства з акредитації України щодо дотримання
вимог акредитації за ДСТУ ISO/IEC 17025:2017. 

       З  метою  забезпечення  умов  акредитації  лабораторією  було  пройдено
міжлабораторні порівняльні випробування спільно з ДП «Український науково-
дослідний інститут медицини транспорту МОЗ України». Результат задовільний.

        Санітарно – паразитологічні та діагностичні дослідження проводились двома
паразитологічними та мікробіологічними лабораторіями Центру.    

       Проведено 29467 досліджень (у 2019році – 45328), у тому числі санітарно–
гельмінтологічних – 42,6%, санітарно-протозойних – 57,4%.

       Показник  забрудненості  продуктів  харчування  рослинного  походження
становив  0,6% від загальної кількості проведених досліджень (на рівні 2019р);
води стічної – 3,2% (у 2019 р. – 3,8%); води водоймищ – 1,4% (у 2019р – 1,7%);
змивів з предметів довкілля – 0,17% (у 2019 р. – 0,2%), з них у загальноосвітніх
закладах – 0,3% (на рівні  2019 р.), у дошкільних навчальних закладах –  0,2% ( у
2019р. – 0,3%).     

       Показник забрудненості води відкритих водоймищ склав – 1,4% (у 2019р.
– 2.4%).  У водоймищах І та ІІ категорій  виявлені яйця гостриків, онкосфери
теніїд  та  токсокар,   у  морській  воді  -   виявлено  яйця  аскарид,   гостриків.
Забрудненість  води  водоймищ  обумовлює  велику  небезпеку  зараження
населення збудниками  паразитарних захворювань.

       Середньообласний  показник  забрудненості  змивів  з  об’єктів  довкілля
збудниками контактних гельмінтозів по дошкільним навчальним закладам склав
0,3, по загальноосвітнім закладам – 0,5% (у 2019 році 0,7 та 0,5% відповідно).  

       З метою покращення соціально-гігієнічного моніторингу за об’єктами довкілля
проведено 3031 дослідження проб ґрунту на наявність збудників гельмінтозів, з
них  з  позитивним  результатом  –  1,3%  (у  2019р.  досліджено  6127  проб,
позитивних 1,5%). Серед збудників, що виявлені у нестандартних пробах ґрунту,
ідентифіковані яйця аскарид (26,7%), токсокар (71,1%) та гостриків (2,2%).

      Враховуючи значні показники захворюваності населення області на ехінококоз у
2020 році, по  домашніх осередках  проведено 24 дослідження  проб ґрунту (у
2019р. – 72)  з яких 1,1 % - з позитивним результатом (у 2019р. – 2,1%).
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      Показник  забрудненості  змивів  збудниками  гельмінтозів  по
мікровогнищах ехінококозу склав 0,1%. В нестандартних пробах ідентифіковані
збудники контактних гельмінтозів.

      За  епідеміологічними показаннями у вогнищах геогельмінтозів проведено 725
досліджень ґрунту,  з  позитивним результатом – 1,7% (у 2019р. –  1085 та 2%
відповідно). Серед виявлених збудників яйця аскарид, токсокар та гостриків.

      Проведено  1404  санітарно-гельмінтологічних  та  санітарно-
протозоологічних  досліджень  садовини  та  городини.  Забрудненість  яйцями
аскарид,  токсокар  та  гостриків  склала  0,2%  і  0,6%  відповідно.  Крім  того,
досліджено 43 проби питної води, збудників паразитарних хвороб не виявлено.

       За  результатами  щорічного  планового  моніторингу  гідрооб’єктів  області
встановлено,  що  кількість  комарогенних  (1832)  та  кількість  анофелогенних
водоймищ (396)  залишились на рівні 2019 року. 

        Площа водного дзеркала, яка продукує переносника малярії, теж залишилась без
змін – 2480 га. Личинкова щільність домінуючих видів кровосисних комарів, які
є  переносниками  збудників  трансмісивних хвороб,  насамперед,  малярії,  дещо
змінилась: р. Anopheles – на 42,9% (8,4 особини на кв.м), р. Сulex –на 37,2% (16,4
особини), р.Aedes – без змін (3,5 особини). 

         Зменшення середньосезонних показників може бути викликано неповним
обсягом  ентомологічного  моніторингу,  який  проводився  вибірково,  лише  на
об’єктах, що вважаються найбільш епіднебезпечними. 

          Протималярійні  гідротехнічні  роботи  проводились  лише  у  2  районах
Одеської області – Ізмаїльському та Б.-Дністровському.

        Зважаючи на щорічну реєстрацію в Одеській області завізних випадків малярії з
ендемічних  країн,  наявність  переносників  малярії  та  сприятливі  кліматичні
умови, питання протималярійного моніторингу залишається актуальним.

       Вірусологічною лабораторією  проведено 324 139 досліджень (2019р.  –
324819 досліджень),  з  них вірусологічних –  2592, молекулярно-генетичних –
148720,  серологічних – 172827,  в  тому числі  на ВІЛ-інфекцію/СНІД і  вірусні
гепатити – 149141.

       На одного лікаря-вірусолога (мікробіолога) прийшлося 19067 досліджень (2019р.
–  18046),  в  т.  ч.  по  вірусовиділенню –  152,  молекулярно-генетичних  –  8748,
серологічних – 10166, в т.ч. на ВІЛ та вірусні гепатити – 8773.      

        Згідно  наказу  МОЗ  України  від  23.06.1998  року  №168  «Про  створення
лабораторної мережі з діагностики поліомієліту та гострих в’ялих паралічів» на
Одеську централізовану імуновірусологічну лабораторію з діагностики СНІДу
покладено  функції  Регіональної  лабораторії  з  діагностики  поліомієліту,  з
проведенням досліджень матеріалу від хворих на поліомієліт та ГВП дітей до 15
років  і  контактних  з  Одеської,  Вінницької,  Кіровоградської,  Миколаївської,
Херсонської, Хмельницької, Полтавської областей.

       З  метою вивчення  циркуляції  поліовірусів  серед  населення  і  в  об’єктах
довкілля,  вірусологічна  лабораторія  проводила  обстеження  хворих  на  серозні
менінгіти,  ГКІ  для  вивчення  циркуляції  поліо-  та  ентеровірусів.  Виділення
ентеровірусів проводилось згідно рекомендацій ВООЗ -   використовувалися 3
лінії перещеплюваних клітин: RD, HEP-2, L-20B. 

       Згідно рекомендацій ВООЗ «Про удосконалення епідеміологічного нагляду за
ентеровірусними інфекціями,  у  т.ч.  поліомієлітом,  та  запобігання  поширенню
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циркулюючих вакциноспоріднених поліовірусів» показник виявлення випадків
ГВП за рік повинен бути більше 3-х на 100 000 дітей віком до 15 років. 

       По півдню України показник виявлення випадків ГВП за рік склав  1,25%.   
       Всього вірусологічними

методами  досліджено  34
проби від хворих з підозрою
на  ГВП,   з  них  виявлено  2
позитивних  результати  на
поліомієліт 1 типу у дитини з
Полтавської області.
        По Одеській  області
зареєстровано  6  випадків
ГВП  (м.  Одеса),  індекс
епіднагляду склав 1,48.
          Серед контактних з
хворими на ГВП у Південному регіоні  вірусологічним методом обстежено 58
проб, позитивних результатів не виявлено.

       В  рамках  додаткового  епіднагляду  за  поліомієлітом  проводилось
дослідження матеріалу  від  хворих дітей  з  діагнозами  «Серозний менінгіт»  та
нейроінфекції.  У  2020  році  обстежена  21  особа,  отримано  1  позитивний
результат на НПЕВ. 

На  протязі  року  здійснювався  моніторинг  циркуляції  поліовірусів  на
об’єктах навколишнього середовища (стічна вода до очистки). Досліджена 221
проба стічної води, виявлено 5 позитивних проб, що складає 2,3% (мм. Одеса,
Овідіополь, Подільськ).

         Вивчалась циркуляція ентеровірусів серед населення та в навколишньому
середовищі. Досліджено 332 проби, з них 111 – від населення, 221 – з об’єктів
довкілля (стічна вода). Виділено 8 вірусів, що складає 2,4%. 

      З  метою  розшифровки  спалахів  гострих  кишкових  інфекцій   було
досліджено зразки біологічного матеріалу від 56 осіб, проведено 325 досліджень,
отримано 24 позитивних результати, що складає – 43%. Крім того, проводились
дослідження методом ПЛР, виявлено 12 позитивних результатів (норовіруси –
11, астровіруси – 1).

         Методом ІФА проводились  моніторингові  дослідження для  потреб
епідеміологічного  нагляду  за  ротавірусною  інфекцією  -  досліджено  35  проб,
виявлено 12 позитивних результатів (34%). 

        На грип та гострі респіраторні вірусні інфекції протягом звітного року
обстежено  675  осіб,  з  позитивним  результатом  -  213  (31,5%).  Проведено
досліджень методом ПЛР – 2779. Досліджено секційний матеріал від 17 осіб,
позитивних   результатів  на  грип  –  6  (35,2%), на   групу  ГРВІ  –  1  (5,8%).
Проведено 67 досліджень методом ПЛР.

Наявність РНК вірусів ГРВІ метод ПЛР за 2017-2020 рр.(абс.числ.)
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      Проводилися дослідження з виділення вірусів грипу на перещеплювальних
лініях культур клітин МДСК. До  роботи  було взято 60 проб (носоглоткових
змивів). Виділено 41 вірус грипу А/H1N1pdm09 (68,3%).

      До референс-лабораторії ДУ «Інститут епідеміології та інфекційних хвороб
ім. Л.В. Громашевського  НАМН України» та ДУ «Центр громадського здоров’я
МОЗ України» м. Київ відправлено 36 та  5 вірусів відповідно. Всі віруси були
підтверджені  як  штам  грипу  А/H1N1pdm09,  з  них  5 вірусів  грипу  А(H1N1)
визнані референс-центром ВООЗ з грипу (м. Лондон) як штам А/Ukraine/8374-
8375-8376-8377-8378/2019*(Віруси  грипу  підтипу  А(H1N1)  подібні  до  штаму
А/Brisbane/02/2018(H1N1) pdm09).

      За епідпоказаннями досліджено 18 проб води з об’єктів довкілля, у тому
числі  питної  води  –  8  проб,  з  них  виявлено  1  позитивний  результат  (RHK-
Rotavirus), 10 проби морської води – позитивних результатів не виявлено.  

      З водоочисної станції «Дністер» на виявлення вірусів гепатиту А, ентеро-,
астро-, каліці, адено, ротавірусів було досліджено 24 проби води, з них питної -
12 проб (позитивних результатів не виявлено), річкової – 12 проб, виявлено 1
позитивний результат (річка Дністер);      

      В  рамках  виконання  угоди  між  Центром  і  Головним  управлінням
Держпродспоживслужби  в  Одеській  області  до  вірусологічної  лабораторії
надійшло  400  зразків  питної  води  з  централізованих  та  децентралізованих
джерел водопостачання. Дослідження проводились методом ПЛР (полімеразної
ланцюгової реакції) на виявлення РНК/ДНК рота-, адено-, астро-, ентеро-, норо
вірусів, та вірусу гепатиту А. Усього виявлено 19 позитивних результатів, що
складає 5% .

      Проби питної води надходили з 24 районів області та м. Одеси. Усього
досліджено  292  проби,  виявлено  10  РНК/ДНК  вірусів  (3,4%).  Нестандартні
проби були виявлені у м. Одесі,  а також В.Михайловському, Саратському  та
Роздільнянському районах.

       Проби річкової та озерної води надходили з Біляївського, Кілійського,
Болградського  районів.  Усього  досліджено  108  проб,  отримано 9  позитивних
результатів на ротавіруси, що складає 8,3% (Кілійський р-н). 

      Також в лабораторії проводились госпрозрахункові дослідження методом
ІФА і ПЛР на гепатити, TORCH-інфекції, вірусний кліщовий енцефаліт, бореліоз
(хвороба Лайма), імунологію, захворювання що передаються статевим шляхом,
гормони, онкозахворювання.         

      За  результатами  щорічного  планового  моніторингу  циркуляції  вірусу
кліщового енцефаліту (ВКЕ) у довкіллі, позитивні результати були зареєстровані
у Овідіопольському, Тарутинському, Іванівському та Роздільнянському районах.
Всього досліджено 909 кліщів роду Ixodes, з них 160 позитивних до ВКЕ. 
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      З  початку  2020  року Центр  був  першою та  єдиною  установою,  якій
здійснював  лабораторну  діагностику  COVID-19  в  регіоні.  Проведення
досліджень розпочато з 26 березня 2020 року після отримання тест систем та
інших засобів медичного призначення від МОЗ України. 

    Добова потужність тестувань для потреб закладів охорони здоров’я області,
в рамках диференційної діагностики грипу/ГРВІ та COVID-19, складала до 100
зразків. 

    За 2020 рік проведено тестувань методом ПЛР  – 134148. Обстежено 129094
осіб, з них лабораторно підтверджено – 39354 (30%). Досліджувався секційний
матеріал (легені) від 268 померлих, з них 117 позитивних.

     Враховуючи темпи поширення коронавірусної хвороби COVID-19, виникла
виробнича  необхідність  щодо  збільшення  обсягів  тестувань  методом  ПЛР.  З
цією метою в лабораторії  протягом року було додатково  створено 6 робочих
місць, проведена значна роботи щодо зміцнення матеріально-технічної бази та
підготовки кадрів з питань лабораторної діагностики та інфекційного контролю. 

     Так, у 2020 році було отримано обладнання для ПЛР діагностики та засоби
медичного призначення, а саме:

   - автоматична станція для виділення нуклеїнових кислот, ламінарні бокси ІІ
ступеню захисту, кабінети для ПЛР діагностики, центрифуга високошвидкісна з
охолодженням  плашечного  типу,  високошвидкісні  центрифуги  на  48  проб,
твердотільні термостати; низькотемпературний морозильник (-80°С), аспіратори,
вортекси; устаткування: автоматичні 12-ти канальні дозатори, дозатори різних
об’ємів, лабораторні меблі, тощо (постачальник ВООЗ);

   -  три термоциклера для ПЛР в реальному часі, дві станції системи ПЛР для
виділення  нуклеїнових  кислот,  три  ампліфікатори,  центрифуги,  термостати,
холодильник, аспіратори, дозатори, тест-системи для виділення та ампліфікації,
одноразовий пластик, засоби індивідуального захисту (придбано Центром);

   -  термоциклер для ПЛР в реальному часі BioRad CFX-96, центрифугу та
засоби індивідуального захисту  (передано благодійними фондами);

   -   тест-системи,  одноразовий  пластик,  засоби  індивідуального  захисту
(постачальник  МОЗ  України,  ДП  «УкрМедпостач»,  ДП  «Укрвакцина»,  ДУ
«Центр громадського здоров’я МОЗ України»);

        З метою удосконалення робочого процесу в лабораторії впроваджено
інформаційну  програму  реєстрації  зразків  –  LIMS  Terra  Life,  що  дозволило
автоматизувати роботу та усунути вплив «людського» фактору при реєстрації
зразків  біологічного  матеріалу  та  видачі  результатів  аналізів,  які  надаються
безпосередньо на електрону адресу медичного закладу.

      Укріплення  технічної  бази  дало  можливість  збільшити  потужність
лабораторії  до 3 тисяч досліджень на добу та покращити якість досліджень з
діагностики COVID-19.

      З  метою підготовки  кадрового  потенціалу  Центру  в  лабораторії  були
організовані та проведені тренінги, вебінари, семінари. Навчання з питань ПЛР-
діагностики коронавірусної інфекції та біобезпеки проводились представниками
Всесвітньою організацією охорони здоров’я, НМАПО ім. П.Л. Шупика м. Київ
та Біонікс Лаб і АЛТ Україна. 

       Одночасно на базі лабораторії проходили навчання та отримали практичні
навички фахівці з лабораторій інших установ/закладів (КНП «Міська клінічна
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інфекційна  лікарня»  ОМР,  Одеський  медичний  національний  університет,
Державна прикордонна служба України).  
         На виконання  Постанови Кабінету Міністрів України від 22.02.2006р.
№182  «Про  затвердження  порядку  проведення  соціально-гігієнічного
моніторингу довкілля», з метою оцінки можливого впливу забруднення довкілля
на  стан  здоров’я  населення,  Центром  впроваджено  постійний  моніторинг  за
станом  якості  питної  води,  води  відкритих  водойм,  морської  води  в  зонах
рекреації,  атмосферного  повітря,  ґрунту  та  фізичних  факторів  впливу  (шум,
вібрація, електромагнітне випромінювання).    

    Для  проведення  лабораторно-інструментальних  досліджень  визначені
контрольні точки на території населених пунктів регіону: за станом забруднення
атмосферного повітря – 79 постійних точок; за станом поверхневих водойм – 96
створів, з них 48 морської води; питної води – 304; шуму – 60; ґрунту – 199 (на
території  житлової  забудови,  дитячих  майданчиків,  пляжів,  на  території
санітарно – захисних зон полігонів твердих побутових відходів); спостереження
за  станом  електромагнітного  фону  на  території  житлової  забудови  в  місцях,
прилеглих  до  базових  станцій  мобільного  зв’язку  та  інших  передавальних
радіотехнічних об`єктів – 351.

    За даними аналізу з 2771 комунальних об`єктів, обстежених  лабораторно,
не відповідають нормативним вимогам 1091 об`єкт (39,4%), а саме: 
-   з  222  лікувально-профілактичних  закладів  не  відповідало  нормативним
вимогам  31 (13,9%) (змиви  з  об`єктів навколишнього середовища тощо);
- з  251  оздоровчих  закладів  та  закладів  відпочинку  на  123  об`єктах   (49%)
виявлено   порушення  санітарно-гігієнічних  нормативів  (якість  питної  води,
змиви  з  об`єктів навколишнього середовища);
- з  2161  інших  об`єктів,  в  тому  числі  водопроводів  господарчо-питного
водопостачання,  на  902  (42%)  лабораторні  дослідження  не  відповідали
нормативним вимогам.

  Найбільший  відсоток  відхилень  від  нормативів  лабораторно-
інструментальних досліджень і вимірювань за показниками якості питної води,
освітлення, мікроклімату, змивів,  було встановлено на комунальних об`єктах та
об`єктах  господарчо-питного  водопостачання  в  Татарбунарському  (57%),
Саратському  (82%),  Арцизькому  (95%),  Подільському  (55%)  та  Білгород-
Дністровському (53%) районах.
         Питне водопостачання. В м. Одеса у 2020 році досліджено 1200 проб
питної води у визначених  стаціонарних точках на санітарно-мікробіологічні та
санітарно-хімічні  показники.  Всі  проби  відповідали  ДсанПіН  2.2.4-171-10
«Гігієнічні вимоги до води питної, призначеної для споживання людиною». 

         По області питна вода була відібрана на 2103 діючих об`єктах, у тому
числі на 1484 об`єктах з централізованим водопостачанням (з джерел питного
водопостачання, з відомчих, сільських, комунальних і локальних водопроводів)
та  619  об`єктах  з  нецентралізованим  водопостачанням  (з  шахтних  колодязів,
громадських  каптажів,  артезіанських  свердловин,  бюветів,  пунктів  розливу
води). Не відповідали санітарним нормам результати лабораторного контролю
на 611 об`єктах з централізованим водопостачанням (43,1%) та на 268 об`єктах з
нецентралізованим водопостачанням (43,3%). 
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        Кількість об`єктів з централізованим водопостачанням, де були виявлені
нестандартні  проби  питної  води,  збільшилась  на  1,9%,  а  на  об`єктах  з
нецентралізованим водопостачанням – зменшилася на 28.1%.

        З  централізованих мереж водопостачання  на  санітарно-мікробіологічні
показники  було  досліджено  11883  проби  питної  води,  з  них  не  відповідало
нормативним вимогам 1215 проб (10,2%); в 2019р досліджено 14800 проб, з них
виявлена  нестандартна  1641  проба  (11%).  Кількість  виявлених нестандартних
проб зменшилась на 0,8%. 

         Із  1023  проб  питної  води,  відібраної  на  об`єктах  з  нецентралізованим
водопостачанням, виявлено 267 нестандартних проб (26,1%);  в 2019 році із 1576
проб питної води, відібраної на об`єктах з нецентралізованим водопостачанням,
виявлено  315  нестандартних  проб  (20%).  Кількість  виявлених  нестандартних
проб збільшилась на 6,1%. 

          Із  всіх  досліджених  проб  питної  води  на  санітарно-мікробіологічні
показники  найбільший  відсоток  нестандартних  проб  було  зафіксовано  в
Окнянському (56,5%), Білгород-Дністровському (34,4%), Кодимському (33,8%),
Подільському (29,5%), Ананьївському (20,9%) та  Балтському (16,1%) районах. 

         На  санітарно-хімічні  показники  з  централізованих  мереж  водопостачання
досліджено 7947 проб питної води, не відповідали нормативним вимогам 1282
проби  (16,1%);  в  2019р  досліджено  9943  проби,  з  них  не  відповідали
нормативним 1480 проб (14,9%). 

           Із  723  проб  питної  води,  відібраної  на  об`єктах  з  нецентралізованим
водопостачанням, виявлена 281 нестандартна проба (38,9%). Із 968 проб питної
води, відібраної в 2019 році на об`єктах з нецентралізованим водопостачанням,
було виявлено 483 нестандартні проби (49,9%). 

           Найбільший  відсоток  нестандартних  проб  питної  води  по  санітарно-
хімічним  показникам  зафіксовано  в  Арцизському  (91,4%,  за  вмістом  сухого
залишку і забарвленістю), Саратському (80,5%, за вмістом хлоридів, сульфатів і
сухого  залишку),  Татарбунарському  (80,7%,  за  вмістом  хлоридів  і  сухого
залишку),  Болградському  (75,9%,  за  вмістом  хлоридів,  сульфатів,  сухого
залишку,  каламутністю,  кольоровістю,  загальною  жорсткістю),  Іванівському
(36,7%,  за  вмістом  хлоридів,  сухого  залишку,  заліза,  загальною  жорсткістю),
Подільському  (32,7%,  за  вмістом  нітратів),  Окнянському  (20,2%,  за  вмістом
азоту нітратів і загальною жорсткістю) і  Кілійському (15,3%, за вмістом заліза і
каламутністю) районах.

          З  метою запобігання  захворювання  метгемоглобінемією серед  малюків
здійснювалися  лабораторні  дослідження  питної  води  із  шахтних  колодязів  і
каптажів. Із громадських колодязів на вміст нітратів досліджено 160 проб питної
води.  З  перевищенням  допустимої  норми  виявлено  73  проби  (45,5%)  в
Арцизькому,  Ананьївському,  Білгород-Дністровському,  Болградському,
Захарівському, 

Кодимському,  Окнянському,  Подільському,  Саратському  та
Татарбунарському районах. 

         Із індивідуальних колодязів на вміст нітратів досліджено 62 проби питної води. З
перевищенням допустимої  норми виявлено  54  проби (87%)  в  Ананьївському,
Кодимському, Кілійському, Подільському та Ізмаїльському районах. 

       Результати дослідження показали значну кількість проб води колодязів з
надмірним  вмістом  нітратів,  що  є  свідченням  значного  ризику  виникнення
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захворювання  метгемоглобінемією.  Проведення  лабораторних  досліджень
питної  води  та  своєчасне  інформування  населення  дає  можливість  запобігти
цьому.

        Досліджені 1348 проб питної води на паразитологічні показники і 31 проба
на радіологічні показники, відповідали санітарним вимогам.

        В 2020 році, в рамках укладених договорів з Держпродспоживслужбою,
було проведено 2400 досліджень проб питної води на вірусологічні дослідження.
Також проведено 144 вірусологічних дослідження питної води згідно укладеного
договору з ТОВ «Інфокс» філія «Інфоксводоканал».

         Про всі виявлені нестандартні проби питної води Центром направлялись
інформації  до  Головного управління ДПСС,  головам райдержадміністрацій  та
балансоутримувачам об`єктів водопостачання. 

         Щотижнево  і  щомісячно  узагальнена  інформація  з  аналізом  результатів
досліджень направлялась  голові  Одеської  обласної  державної  адміністрації  та
Одеському  міському  голові,    Головному  управлінню  ДПСС,  Департаменту
екології  та  розвитку рекреаційних зон Одеської  міської  ради,  розміщалась  на
офіційному сайті Центру і соціальної мережі Faceboоk. 

          Протягом звітного року проводився аналіз  організації  та  впровадження
відомчого  лабораторного  контролю  питної  води  на  об`єктах  водопостачання,
розташованих на  території  області.  Інформації  про стан організації  відомчого
лабораторного  контролю  щомісячно  направлялись  голові  постійної  комісії  з
питань  житлово-комунального  господарства  та  паливно-енергетичного
комплексу  і  енергозбереження  Одеської  обласної  ради.  Одночасно  були
направлені  листи  головам всіх  районних адміністрацій  та  керівникам органів
місцевого самоврядування щодо лабораторних результатів якості  питної води,
яка  подається  населенню  і  виявлених  відхилень  від  нормативних  вимог  при
проведенні лабораторних досліджень . 

          В  ході  здійснення   державного  соціально-гігієнічного  моніторингу,
лабораторний  контроль  стану  якості  води  поверхневих  водойм  проводився  у
визначених  48  створах  постійного  спостереження:  на  32  точках  водойм  1-ї
категорії, які використовуються як джерела питного водопостачання населення
(річки Дністер, Турунчук, Дунай, оз. Ялпуг) та 16  точках водойм 2-ї категорії
(оз. Сасик, лимани Дністровський, Хаджибейський, Кучурганський, річки Прут
та Південий Буг).   

        За даними результатів лабораторного контролю води поверхневих водойм
1-ї категорії  встановлено, що відсоток нестандартних проб води на санітарно-
хімічні показники (о. Ялпуг, р. Дунай)  збільшився та  склав 5,9 проти 5,4% в
2019  р;   відсоток  нестандартних  проб  води  досліджених  на  санітарно-
мікробіологічні показники (р. Дунай) склав 18% проти 20% в 2019р.        

        Дані  лабораторного  контролю  води  поверхневих  водойм  2-ї  категорії
свідчать про погіршення якості води: на  санітарно-хімічні показники  відсоток
нестандартних  проб  води  (Дністровський  лиман,  Хаджибейський  лиман,  оз.
Сасик) склав 67% проти 59% в 2019р.; на санітарно-мікробіологічні показники
відсоток нестандартних проб (Дністровський і Хаджибейський лимани)  склав
22% проти 9% в 2019р.
         На вміст залишків хлорорганічних пестицидів було досліджено у водоймах
1-ї та 2-ї категорій 189 і 98 проб відповідно. Усі досліджені проби  відповідали
гігієнічним вимогам.
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        За даними результатів паразитологічних  досліджень  встановлено, що з 187
і 129 проб води водойм 1-ї та 2-ї категорій встановлено наявність життєздатних
яєць геогельмінтів у 12 і 9 пробах відповідно. 
        Результати лабораторних досліджень води поверхневих водойм дозволяють
припустити,  що основними причинами їх  забруднення можуть бути природні
фактори  (різке  підвищення  температури  повітря  та  води,  штилі),  а  також
забруднення  води  водойм  недостатньо  очищеними  стічними  водами
каналізаційних  очисних  споруд  та  неочищених  стічних  вод  очисних  споруд
сільських населених пунктів, надходження дощових вод, порушення обмежень
господарської діяльності в прибережних захисних смугах.

Кількість досліджених проб в водоймах
Категорія

водойм
Кількість досліджених проб в водоймах

на санітарно-хімічні показники на санітарно-мікробіологічні показники
Всього
проб

нестандартні
проби

% нест. Всього
проб

нестандартні
проби

% нест.

2020 рік
I  категорія 520 31 5,9 509 93 18,2
II категорія 182 122 67 217 47 22

Чорне море,  в 
т.ч.  пляжі

535 2 0,4 2050 258 12,5

2019 рік
I  категорія 614 33 5,4 608 122 20
II категорія 219 130 59,4 222 46 20,7

Чорне море, в
т.ч.  пляжі

889 11 1,2 2111 35 1,7

        На протязі  літнього оздоровчого сезону державний соціально-гігієнічний
моніторинг  за  станом  якості  морської  води  проводився  на  території  22
громадських   пляжів,  де  розміщені  основні  зони  рекреації  та  функціонують
сезонні  заклади  відпочинку  населення,  а  саме  рекреаційні  зони
Татарбунарського   району  -  «Лебедівка»,  «Катранка»,  «Расейка»;  Білгород-
Дністровському району – смт. Затока, с. Курортне, с. Балабанівка, смт. Сергіївка;
Кілійського  району –  с.  Приморське;  Овідіопольського  району –  с.  Грибівка,
Лиманського району – с. Сичавка, міський пляж м. Южний, м. Одеси – 10-та, 13-
та  та  16  ст.  В.  Фонтану,  «Аркадія»,  «Ланжерон»,  «Дельфін»,  «Відрада»,
«Лузанівка»,  ДОЦ  «Молода  Гвардія»  та  в  місцях  скиду  стічних  вод  СБО
«Південна», СБО «Північна», Одеська ТЕЦ. 

             Відібрано  та  досліджено  2050  проб  морської  води  на  санітарно-
мікробіологічні  показники.  Не  відповідало  гігієнічним  вимогам  258  проб
(12,5%), а саме: перевищення індексу ЛПКП та індексу Е. coli було встановлено
на  пляжах  «Аркадія»,  «Дельфін»,  «Ланжерон»,  «Відрада»,  «Лузанівка»,  16ст.
Великого  Фонтану,  13ст.  Великого  Фонтану,  «Лузанівка»,  смт.  Затока
(«Лиманський», «Центральний») та рекреаційної зони «Катранка». 

           На  санітарно-хімічні  показники  було  досліджено  535  проб,  з  яких  не
відповідало нормативним вимогам 2 проби (за показником прозорості).

            В  місцях  скиду  стічних  вод  (м.Одеса)  з  досліджених  на  санітарно-
мікробіологічні  показники 30  проб морської  води,  не  відповідали  гігієнічним
вимогам 9 (30%), а  саме: індекс ЛПКП складав 70000 при нормі 25000,  індекс
Е.coli – 1200-2800 – 3700 при нормі –1000. В місці скиду стічних вод Одеської
ТЕЦ (прибережна зона – 5м)  була виділена  Salmonella Dublin.

        Аналізом  даних  лабораторного  контролю  встановлено,  що  найбільш
забрудненою є морська вода у м. Одесі та смт.Затока Білгород-Дністровського
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району,  що  свідчить  про  вплив  негативних  природних  та  антропогенних
факторів.

         На протязі 2020р. підготовлено та направлено відокремленим підрозділам
56 інформаційних листів та роз’яснень, відпрацьовано 313 звернень організацій,
установ,  закладів  та  громадян  щодо  питання  проведення  лабораторно-
інструментальних досліджень,  підготовлено 12 інформацій щодо забезпечення
лабораторного  контролю  якості  питної  води  для  розгляду  на  засіданнях
постійної  комісії   Одеської  обласної  ради  з  питань  житлово-комунального
господарства,  паливно-енергетичного  комплексу  та  енергозабезпечення,
направлені  інформаційні  листи  керівникам  райдержадміністрацій  та  органів
місцевого  самоврядування  щодо  впровадження   відомчого  лабораторного
контролю  за  станом якості  питної  води,  розглянуто  34  звернення  населення
щодо проведення лабораторно- інструментальних досліджень. 

         Встановлено  дієвий  контакт  з  Департаментом  екології  та  розвитку
рекреаційних зон Одеської міської ради, Департаментом   екології та природних
ресурсів  Одеської  обласної  державної  адміністрації  та  Головним управлінням
Держпродспоживслужби в Одеській області, тощо.

Лабораторний  контроль  стану  атмосферного  повітря на  визначення  27
забруднюючих речовин проводився на території житлової забудови 47 населених
пунктів, у тому числі на території 17 сільських населених пунктів. 

Відібрано  2081  пробу   атмосферного  повітря  на  території  житлової
забудови  мм.  Одеса,  Ізмаїл,  Подільськ,  Білгород-Дністровський,  Роздільна,
Южне, Кілія, Біляївка, Балта, Березівка, Овідіополь, Рені, Болград та Любашівка.
Перевищення  максимально  разових  гранично  допустимих  концентрацій  по
вмісту окису вуглецю, діоксиду азоту виявлено у 27 пробах, що склало 1,3% (мм.
Одеса та Подільськ). На території сільських населених пунктів досліджено 106
проб атмосферного повітря, перевищення  гранично допустимих концентрацій
не встановлено. 

  За  даними   результатів   лабораторного  контролю  стану   атмосферного
повітря  у  м.  Одеса,   перевищення   гранично   допустимих  концентрацій
встановлено на території  житлової забудови,   яка  знаходиться в зоні  впливу
автотранспорту на автомагістралях з високою щільністю руху.

   В рекреаційній зоні м. Одеси  ( «Аркадія», «Лузанівка»,  парк ім. Горького,
парк  ім.  Шевченка)  досліджено  40   проб  атмосферного  повітря,  перевищень
максимально разових  гранично допустимих концентрацій не встановлено. 

   Таким  чином,  на  сьогодні  основними  проблемними  питаннями  щодо
забруднення атмосферного повітря є значне збільшення автопарку і, як наслідок,
велика  інтенсивність  потоку  автотранспорту  на  автомагістралях  міст,
несвоєчасна  заміна  застарілого  транспорту,  повільний  перехід  на
електрифікований транспорт.

Для прийняття  відповідних заходів реагування результати лабораторних
досліджень постійно доводяться до відома  департаменту екології   Одеської
міської  ради  та  Одеської  обласної  державної  адміністрації,  Головного
управління Держпродспоживслужби в Одеській області.
        Моніторингові дослідження ґрунту проводились в  контрольних точках на
території  житлової  забудови,  зонах  відпочинку  (сквери,  парки),  дитячих
майданчиках, санітарно-захисних зонах підприємств тощо. 

     Так, на території :
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- житлової забудови населених пунктів області на санітарно-хімічні  показники
було  відібрано  та  досліджено  206  проб  ґрунту  на  наявність  залишків
хлорорганічних  пестицидів.  Усі  проби  відповідали  гігієнічним  вимогам.  На
санітарно-мікробіологічні  показники  досліджено  376  проб  ґрунту,  не
відповідала  31  проба  (8,2%),  що  свідчить  про  середню ступінь  забруднення
ґрунту; 
- дитячих  майданчиків  на  санітарно-хімічні  і  санітарно-мікробіологічні
показники було досліджено 43 та 151 проби ґрунту відповідно. Перевищення
гранично допустимих концентрацій  не встановлено; 
- житлової забудови досліджено 1117 проб ґрунту на наявність геогельмінтів, з
них у 29 пробах (2,6%) виявлено наявність життєздатних яєць гельмінтів, в т.ч.
на  території  дитячих  закладів  з  досліджених 510  проб  ґрунту  у  3  випадках
(0,6%) було виявлено життєздатні  яйця гельмінтів;
- пляжів на санітарно-мікробіологічні показники досліджено 20 проб піску, усі
відповідали нормативним вимогам; на  паразитологічні показники  досліджено
62 проби піску, з них у 5 випадках (8,1%) встановлена наявність  життєздатних
яєць геогельмінтів;
- санітарно-захисних зон сільських полігонів  твердих побутових  відходів  на
вміст  залишків  хлорорганічних  пестицидів  досліджено  23  проби  ґрунту,
перевищення  гранично допустимих концентрацій не встановлено. 
         З метою моніторингу за станом електромагнітного випромінювання
здійснено  1179  вимірювань  рівнів  щільності  потоку  енергії  та  48  вимірів
напруженості  електромагнітного  випромінювання.  Перевищення  гранично
допустимих рівнів не встановлено.

    Рівні щільності потоку енергії на території житлової забудови населених
пунктів регіону коливались в межах 0,1-0,4-1,3-2,8-3,2 мкВт\см2 при гранично
допустимому рівні – 100 мкВт\см2.

     За даними результатів акустичного моніторингу, який проводився у 60
контрольних точках спостереження на території житлової забудови населених
пунктів області, було проведено 926 вимірювань рівнів еквівалентного шуму.
Перевищення  гранично  допустимих  рівнів  було  встановлено  у  61  випадку
(6,6%)   на  території  житлової  забудови  м.  Одеси  та  прилеглої  до
автомагістралей з інтенсивним рухом автотранспорту. 
           Моніторинг факторів середовища життєдіяльності в дитячих навчальних
та оздоровчих закладах. Незважаючи на тривалі (через карантин) обмеження в
їх роботі,  дослідження проведено в 1047 дитячих та підліткових навчальних
закладах, що складає 60,1% від загальної їх кількості (у 2019р – 1 377, 79,2%.). 
        Досліджено  1152  проби  готової  продукції  за  мікробіологічними
показниками, не відповідало нормативним вимогам 2,3% проб (в 2019 році 2%).
Мікробне  забруднення  готових  страв  було  виявлено  в   Білгород-
Дністровському  районі  (дошкільні  заклади,  школи);  школах  Кілійського  і
Подільського районів; Роздільнянському районі – школа-інтернат. Це свідчить
про порушення технології приготування страв або їх вторинне забруднення в
процесі видачі, незадовільний санітарний стан харчоблоку. 

На  харчоблоках  дитячих  та  підліткових  закладів  було  відібрано  8760
змивів  із  зовнішнього  середовища  (обладнання,  інвентар,  посуд,  руки
персоналу)  на  наявність  умовно-патогенної  та  патогенної  мікрофлори.
Виявлено бактеріальне забруднення в 2,6% проб (в 2019 році – в 6,2%), що є
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наслідком порушення санітарно-протиепідемічного режиму на харчоблоках та
недотримання правил особистої гігієни персоналом. 

В 160 пробах готової продукції, дослідженої на якість термічної обробки,
відхилень не встановлено.

На  калорійність  було  досліджено  394  проби  готових  страв,  відхилення
коефіцієнта вкладення продуктів харчування (КВ) встановлено в 4,3% (у 2019р
–  2,3%)  в  Татарбунарському,  Любашівському,  Подільському,  Кодимському
районах.

За мікробіологічними і санітарно-хімічними показниками досліджено 1794
та 1030 проб питної води, з них не відповідали нормативним вимогам 9,6% та
9,5%  відповідно  (у  2019р  -  13,1%  та  13%.).  Перевищували  середньообласні
показники результати досліджень води за мікробіологічними показниками  в
Білгород-Дністровському,  Окнянському,  Арцизькому  районах;  за  санітарно-
хімічними  показниками  -  в  Іванівському,  Біляївському,  Арцизькому,
Миколаївському районах.

   В 323 навчальних закладах проведено 6956 досліджень мікроклімату, з
них  не  відповідали  нормативним  вимогам  898  (12,9%).  Відхилення  з
перевищенням  середньообласного  показника  виявлено  у  м.Одесі  та
Подільському, Тарутинському, Татарбунарському районах.

   Проведено  9955  вимірювань  рівнів  штучної  освітленості,  з  них  1 545
(15,5%) не відповідали нормативним вимогам (2019р. – 16,75%). Відхилення з
перевищенням  середньообласного  показника  виявлено  в  м.Одесі  та
Подільському і Білгород-Дністровському районах.

 На  виконання  розпорядження  голови  Одеської  обласної  державної
адміністрації від 03.08.2020р. №5112/од-2020 «Про організацію оздоровлення
та відпочинку дітей» фахівці Центру прийняли участь у комісійній перевірці 13
дитячих закладів оздоровлення, які працювали в області в оздоровчий сезон, та
6 дитячих санаторіїв. Спільно з Департаментом соціальної та сімейної політики
ОДА  перевірено  5  позаміських  дитячих  оздоровчих  закладів  –  «Парус»,
«Сонячний берег», «Патрія», «Чайка» (смт. Сергіївка Б.Дністровського району),
«Лелека» (с.Приморське Кілійського району).

  В ході перевірок відбиралась для лабораторних досліджень питна вода,
вода з місць купання, готові страви для мікробіологічного дослідження, змиви з
навколишнього середовища харчоблоків  на бактерії  групи кишкової палички
(БГКП), страви на калорійність.

 Результати  лабораторних  досліджень  доведені  до  відома  керівників
закладів  з  рекомендаціями щодо усунення порушень,  а  також направлялись в
Департаменти  освіти  та  науки  Одеської  міської  ради,  Одеської  обласної
держадміністрації  та  Головне  управління  Держпродспоживслужби  в  Одеській
області для прийняття відповідних заходів реагування.

         Дослідження повітря закритих приміщень та фізичних факторів в дитячих навчальних закладах за 2019-
2020рр.
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досліджень

2019р. 2020р.

В
сь

ог
о

Д
Н

З

ЗО
Ш

Ін
те

рн
ат

ні

П
Т

Н
З

та
В

У
Зи

В
сь

ог
о

Д
Н

З

ЗО
Ш

Ін
те

рн
ат

ні

П
Т

Н
З

та
В

У
Зи

Повітря приміщень на пари та
гази

691 150 231 310 0 434 126 245 63 0

- перевищують ГДК 21 12 2 7 0 10 7 3 0 0
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% 3,03 8,0 0,87 2,26 0 2,3 5,6 1,2 0 0
Освітленість 10539 4622 4846 914 157 9955 3717 5448 547 243
- не відповідає НТД 1765 956 527 280 2 1545 428 978 21 118
% 16,75 20,68 10,87 30,63 1,27 15,5 11,5 18 3,8 48,6
Шум (екв.рівні) 114 48 50 10 6 21 17 4 0 0
- не відповід НТД 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Шум (октавні рівні) 282 0 228 21 13 120 0 107 0 13
- не відповідає НТД 7 0 0 7 0 0 0 0 0 0
% 2,48 0 0 33,3 0 0 0 0 0 0
Напруженість ЕМП
в комп’ютерн.класах

657 0 587 40 30 677 0 517 26 134

- не відповідає НТД 9 0 9 0 0 0 0 0 0 0
% 1,37 0 1,53 0 0 0 0 0 0 0
Напруженість СЕП в 
комп’ютерн.класах

199 0 184 15 0 81 0 71 10 0

- не відповідає НТД 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Метеофактори 9187 5223 3064 839 61 6956 3005 3162 637 152
-не відповідає НТД 1015 572 301 142 0 898 137 680 27 54
% 11,05 11,0 9,8 16,9 0 12.9 4,55 21,5 4,23 35,5

Лабораторний контроль за якістю продуктів харчування
та питної води у дитячих навчальних та оздоровчих закладах за 2019-2020 рр.

Види
досліджень
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Калорійність страв
925 275 92 117 0 441 394 162 69 75 0 88

- з відхиленнями 21 12 2 7 0 0 17 15 0 0 0 2
% 2,27 4,36 2,17 6,0 0 0 4,3 9,25 0 0 0 2,3
Якість терм. Обробки 318 131 64 13 1 109 160 77 59 11 0 13
- з відхиленнями 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
% 0 0 0 0 0 0
Бактеріальні  дослідження
страв

2940 1319 984 145 26 466
115
1

616 410 82 4 39

- не відповідають НТД 58 22 19 1 1 15 27 11 10 2 2 2
% 1,97 1,67 1,93 0,7 3,85 3,21 2,34 1,8 2,43 2,43 50 5,12
Змиви на УПМФ

20862 9513 7831
123
5

230
205
3

876
1

486
1

268
0

715 20 485

- з них позитивних 1282 764 439 12 5 62 230 105 99 7 1 18
% 6,15 8,0 5,6 1,0 2,17 3,0 2,6 2,1 3,7 10 5 3.7
Якість  води  за  бак.
Показниками

3408 1078 1406 112 34 778
179
4

699 928 59 30 78

-не відповідає НТД 448 107 238 12 3 88 172 61 103 1 0 7
% 13,14 9,9 16,9 10,7 8,8 11.3 9,6 8,7 11,1 1,7 0 9
Якість  води  за  хім.
Показниками

2111 563 910 37 17 584
103
0

365 570 24 19 52

-не відповідає НТД 275 48 148 5 4 70 98 28 65 4 1 18
% 13,0 8,52 16,26 13,5 23,5 12,0 9,5 7,67 11,4 16,7 5,3 34,6

     Через  засоби  масової  інформації,  соціальні  мережі  проводилась
цілеспрямована санітарно - освітня та роз’яснювальна робота щодо формування
громадської думки та ціннісних орієнтацій.

        На офіційному сайті Центру (www.oolc-moz.at.ua) опубліковано 124 статті
різноманітного профілю, на сторінках соціальної мережі Facebook опубліковано
130  статей  та  матеріалів  щодо  епідемічної  ситуації,  результатів  планових
моніторингових досліджень навколишнього середовища, пропаганди здорового
способу життя, а також необхідності дотримання правил інфекційного контролю
в  осередках  COVID-19,  умов  самоізоляції  та  дотримання  населенням
обмежувальних карантинних заходів. 

     Протягом року проведено 33 виступи на радіо  та 91 – на телебаченні,
підготовлено та опубліковано 293 статті в засобах масової інформації, проведено
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782 лекції та 1 420 бесід, прийнята участь у 37 прес-конференціях та семінарах,
17 брифінгах, підготовлено 93 прес-релізів та 2 353 санбюлетнів з різних питань.

   Підготовлено  та  направлено  матеріали  для  участі  в  конференціях  на  базі
профільних науково-дослідних інститутів та ВУЗів на теми:

-  «Несприятлива  епідемічна  ситуація  з  туберкульозу,  що  склалася  в
Одеській області» – на науково-практичну конференцію з міжнародною участю
на базі  Львівського Національного медичного університету ім. Д. Галицького,
приуроченої до 110-річя від Дня народження доктора медичних наук Г.С. Мосі-
нга та 80-річчя від дати утворення інституту (Львів, 05-06 лютого 2000р.);

-  «Особливості  динаміки  патологічної  ураженості  дитячого  населення
Одеської області» – на Х Всеукраїнську науково-практичну конференцію з між-
народною участю «Освіта і  здоров’я» на базі  Сумського державного педагогі-
чного університету імені А.С. Макаренка у м. Суми – 7-8 квітня 2020р.;

-  На  науково-практичну  конференцію  «Фізичні  фактори  довкілля  та  їх
вплив  на  формування  здоров’я  населення  України»  на  базі  ДУ  «Інститут
громадського здоров’я ім. О.М. Марзєєва НАМН України» (Київ, 12-13 квітня
2020р.);

-  «Забруднення  поверхневих  водойм,  як  один  з  факторів  ризику  для
громадського здоров’я, на прикладі Одеської області» – на науково-практичну
конференцію з міжнародною участю «Екологічні та гігієнічні проблеми сфери
життєдіяльності людини в Національному медичному університеті  ім. академіка
О.О. Богомольця, (м. Київ,11 березня).

     Заходи у сфері епідеміологічного нагляду (спостереження), профілактики
неінфекційних захворювань та проведення лабораторно-інструментальних дослі-
джень  і  випробувань,  з  метою  забезпечення  санітарного  та  епідемічного
благополуччя населення залишаються на контролі. 
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