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Про роботу медичних установ
міста Стрия в період епідемічного
підйому захворюваності на грип та ГРЗ
Відповідно до пп.20 п.4 ст. 42 Закону України «Про місцеве самоврядування в
Україні», Закону України «Про захист населення від інфекційних хвороб», та з метою
належної підготовки до епідсезону 2018-2019 років та на виконання «Комплексних
заходів з попередження масового розповсюдження поширення грипу і гострих
респіраторних вірусних інфекцій серед населення області на 2016-2020 роки»,
затверджених розпорядженням голови облдержадміністрації від 29 січня 2016 року
№40/0/5-16,1. Створити штаб оперативного реагування на загострення епідситуації щодо
захворюваності на грип та ГРЗ у складі:
- Волинець Р.П. заступник міського голови
- Бегей О. М. головний лікар Стрийської ЦМЛ
- Вишинська О.М. головний лікар Стрийської дитячої лікарні
- Цимбала І.Є. головний лікар Стрийського пологового будинку
- Солдан І.М. головний лікар ЦПМСД
- Івашків С. М. начальник відділу освіти
- Зрайло І.А. завідувач відділу організації епідеміологічних досліджень
Стрийського міськрайонного відділу ДУ «ЛОЛЦ МОЗ України»
- Харик Є.Є. начальник відділу НС та ЦЗ оборонної і мобілізаційної роботи
2. Головним лікарям лікувально-профілактичних закладів міста
2.1. Оновити необхідний запас медикаментів, у тому числі противірусних
препаратів, антисептиків, засобів індивідуального захисту, у тому числі
респіраторів з HEPA-фільтром та 3-х місячний резерв засобів для дезінфекції.
2.2. Укомплектувати бригади для надання консультативної та медичної допомоги.
2.3. Провести семінари-навчання для медичних працівників з питань клініки,
діагностики, лікування та профілактики грипу.
Термін: до 26.12.2018

2.4. Спільно з відділом освіти (О.Матвіїв) здійснювати роз’яснювальну та
саносвітню роботу з населенням міста використовуючи засоби масової
інформації та інтернет ресурси.
2.5. Забезпечити вакцинацію медичних працівників та працівників закладів освіти
на добровільних умовах.
2.6. створити додатковий ліжковий фонд з урахуванням того, що госпіталізації
підлягають 1% хворих дорослих та 2,5% - дітей.
2.7. Посилити контроль за станом здоров'я породіль, що поступають у пологовий
будинок.
3. Фінансовому управлінню (Л.Коваль) вирішити питання щодо можливості
виділення коштів з місцевого бюджету на імунізацію пріоритетних груп ризику,
придбання лікарських засобів, антисептичних та дезінфекційних засобів, засобів
індивідуального захисту для профілактики і лікування грипу і ГРЗ.
4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського голови
Волинця Р.П.

Міський голова

Роман Шрамов’ят

