
 
 

УЖГОРОДСЬКА МІСЬКА РАДА 
 

Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я 
 

МІСЬКОГО ГОЛОВИ 
 
16.03.2015                             Ужгород                                         № 109 
 
 
 
Про план заходів щодо профілактики 
та боротьби із захворюваністю геморагічною 
гарячкою з нирковим синдромом та іншими 
природно-вогнещевими гарячками в місті 
на 2015-2019 роки 

 
Відповідно до комплексного плану заходів профілактики та боротьби із 

захворюваністю геморагічною гарячкою з нирковим синдромом та іншими 
природно-вогнещевими гарячками, затвердженого головою комісії з питань 
ТЕБ та НС Закарпатської облдержадміністрації від 05.03.2015 №06-17/460, з 
метою забезпечення епідеміологічного благополуччя населення міста: 

1. Затвердити план заходів щодо профілактики та боротьби із 
захворюваністю геморагічною гарячкою з нирковим синдромом та іншими 
природно-вогнещевими гарячками в місті на 2015-2019 роки (додаток). 
 2. Відділу охорони здоров’я (Решетар В.В.), Ужгородському 
міськрайонному управлінню Головного управління  Держсанепідслужби у 
Закарпатській області (Шуберт С.Т.) забезпечити виконання заходів. 

3. Контроль за виконанням розпорядження покласти на заступника 
міського голови Фленька В.Ю. 
 
 
 
Міський голова               В.Погорелов 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 
 
 

 
 

Додаток 
до розпорядженням міського голови 

        16.03.2015  № 109 
 

 
 ПЛАН  

заходів щодо профілактики та боротьби із захворюваністю геморагічною 
гарячкою з нирковим синдромом та іншими природно-вогнещевими 

гарячками в місті на 2015 – 2019 роки 
 

№
  Назва  заходу Термін 

виконання 
Відповідальні 

особи 
1 На засіданнях протиепідемічних комісій розглядати 

питання боротьби з природно-вогнещевими 
захворюваннями 

При 
необхідності, 
але не рідше 
одного разу в 
рік 

Відділ охорони 
здоров’я,  УМРУ 
Головного 
управління 
Держсанепід-
служби у 
Закарпатській 
області 

2 Організувати та забезпечити виконання щорічних 
планових дератизиційних робіт в місті відповідно до 
кошторису витрат (згідно розпорядження 
облдержадміністрації від 16.09.2005 №570 «Про 
забезпечення заходів щодо боротьби з миловидними 
гризунами» 

Щорічно УМРУ Головного 
управління 
Держсанепід-
служби у 
Закарпатській 
області 

3   Проводити   циклові навчання для медичних 
працівників з питань раннього виявлення, 
епідеміології, клінічної діагностики, лікування та 
профілактики геморагічних лихоманок 

Щорічно УМРУ Головного 
управління 
Держсанепід-
служби у 
Закарпатській 
області, головні 
лікарі міських 
лікувально-
профілактичних 
закладів 

4 Забезпечити обстеження на абровірусні інфекції гостро 
лихоманкових хворих з ураженням нервової системи, 
висипкою, міальгіями, артралгіями та іншою 
симптоматикою природно-вогнещевих інфекцій 

Постійно Відділ охорони 
здоров’я, головні 
лікарі міських 
лікувально-
профілактичних 
закладів 

5 Забезпечити епізоотологічні та епідеміологічні 
обстеження осередків природно-вогнещевих інфекцій 
при їх виявленні та діагностиці в медичних закладах 

Постійно Ужгородська 
міськрайонна 
філія ДУ 
«Закарпатський 
обласний 
лабораторний 
центр 
Держсанепідслуж



 
 
 

би України 
6 Забезпечити збір, доставку та дослідження на 

туляремію, лептоспіроз, ірсеніози, лістеріоз, 
ерізипелоїд мишовидних гризунів і тварин природного 
комплексу  

Постійно УМРУ Головного 
управління 
Держсанепід-
служби у 
Закарпатській 
області 

7 Провести епізоотологічні обстеження в зонах 
туристичних маршрутів, баз відпочинку, розміщень 
оздоровчих таборів з відловом гризунів, збором кліщів, 
відловом комах  

Щорічно в 
сезон 
(квітень-
жовтень) 

Ужгородська 
міськрайонна 
філія ДУ 
«Закарпатський 
обласний 
лабораторний 
центр 
Держсанепідслуж
би України, 
УМРУ Головного 
управління 
Держсанепід-
служби у 
Закарпатській 
області 

8 Проводити санітарно-освітню роботу серед населення з 
питань поведінки в природних умовах, тактики при 
контактах з тваринами, при укусах кліщів, комах з 
метою профілактики природно-вогнещевих інфекцій  

Постійно Головні лікарі 
міських 
лікувально-
профілактичних 
закладів 

9 Залучати до проведення санітарно-освітніх заходів 
представників регіональної преси, радіо, представників 
громадських організацій 

Щорічно Відділ охорони 
здоров’я, головні 
лікарі міських 
лікувально-
профілактичних 
закладів, УМРУ 
Головного 
управління 
Держсанепід-
служби у 
Закарпатській 
області 

 
 

 
Керуючий справами виконкому                Д. Геворкян 
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