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ПРОТОКОЛ № 5
позачергового засідання комісії з питань техногенно-екологічної безпеки і 

надзвичайних ситуацій виконавчого комітету Одеської міської ради
«14» лютого 2018 року.

Головував: голова комісії Орловський А.Й.
Присутні: члени комісії.
Запрошені: за окремим списком.

Про ситуацію щодо захворюваності на кір серед населення м. Одеси 
та відміну дії п. 6.1, п. 6.2. рішення комісії з питань ТЕБ і НС виконавчого 
комітету Одеської міської ради від 28.12.2017 р. №22 «Про хід виконання 
рішення комісії з питань ТЕБ і НС виконавчого комітету Одеської міської 
ради від 15.06.2017р. №11 «Про затвердження заходів щодо недопущення 
розповсюдження захворюваності на кір серед населення м. Одеси у 2017 
році».

Заслухавши доповідь директора департаменту охорони здоров’я Одеської 
міської ради Григор’єва Є.О. комісія відмічає, що ситуація із захворюваністю 
на кір у м. Одесі має тенденцію до зниження.

За даними моніторингу інфекційної захворюваності, який проведено ДУ 
«Одеський обласний лабораторний центр МОЗ України» станом на 09.02.2018 
року ситуація із захворюваністю на кір "серед мешканців м. Одесі порівняно з 
груднем 2017 року покращилась та має тенденцію до зниження. З початку року 
зареєстровано 322 випадків кору, у тому числі діти до 17 років -  189 (58,7%), 
дорослі -  133 (41,3%). Інтенсивний показник захворюваності на кір станом на 
09.02.2018 р. склав 32,4 на 100 тис. нас. (в грудні 2017 року -  60,1 на 100 тис. 
нас.).

Розподіл хворих по віковим групам: дитяче населення (до 1 року життя -  
31 (9,6%), 1-4 роки -  85 (26,4%), 5-9 років -  49 (15,2%), 10-14 років -  13 (4%), 
15-17 років -  11 (3,4%>) та доросле населення -  133 (41,3%). Найбільш 
уразливими залишаються вікові групи: діти 1-4 років та дорослі.



Динаміка захворюваності на кір у м. Одесі за 2017 рік

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Всього
Діти 0 0 2 2 91 74 46 12 20 44 55 120 466
Дорослі 0 0 0 3 38 49 33 10 8 21 44 72 278
Всього 0 0 2 5 129 123 79 22 28 65 99 192 744

Динаміка захворюваності на кір у м. Одесі за 2018 рік

Січень
всього

Лютий 
1 тиждень

Лютий 
2 тиждень

Лютий
всього

Всього 
за 2018 рік

Діти 169 41 20 61 230
Дорослі 105 32 28 60 165
Всього 274 73 48 121 395

За другий тиждень лютого 2018 року рівень захворюваності знизився в 
порівнянні з першим тижнем лютого 2018 року на 34,2% (48 випадків проти 
73), у тому числі серед дітей -  на 52,3% (20 проти 41), серед дорослих -  на 
12,5%) (28 проти 32). Знизився і рівень госпіталізації хворих на 33,3%, 
госпіталізовано за тиждень 40 хворих, що складає 83,3% від загальної кількості 
хворих, з них -  13 випадків серед дітей. Щеплювальний статус захворілих: не 
щеплено проти кору -  310 осіб (96,3%), з них не щеплено за віком -  31 дитина 
до року, отримали одну дозу -  11 осіб, 2 дози -  1 особа.

За даними зведеного звіту про виконання профілактичних щеплень за 2017 
р. рівень охоплення КПК-1 у 1 рік складає 95,6%), у 2 роки та старше -  76,8%; 
КПК-2 у 6 років дорівнює 95,2%, а в у 7 років та старше -  92,1%.

В січні 2018 року щеплено проти кору 10618 дітей м. Одеса. Так, КПК-1 у 
1 рік зроблено 971 дитині від запланованих на рік 10300 дітей, що склало 9,4%, 
у 2 роки та старше -  4277дітям від запланованих на рік 10620 дітей, що склало 
40,3%; КПК-2 у 6 років зроблено 1293 від запланованих на рік 9817 дітей, що 
склало 13,2%; а у віці 7 років та старше -  4077 від запланованих на рік 9691 
дітей, що склало 42,1%. При розрахунковій цифрі вакцинації за місяць 8-10%. 
Такі великі відсотки (40,3 % та 42,1%) у двох вікових групах (2 роки та старше, 
7 років та старше) пояснюються масовою вакцинацію дітей, батьки яких 
відмовлялись раніше від планових щеішень, та на цих дітей поширювалася 
заборона відвідування навчально-виховних закладів.

В лютому 2018 року щеплено проти кору ще 2000 дітей, батьки яких 
раніше відмовлялися від проведення імунізації від кору. Вакцина від кору на 
сьогодні в дитячих міських поліклініках відсутня.

На підставі вищевикладеного комісія

ВИРІШИЛА:

1. Ситуація щодо захворюваності на кір серед населення м. Одеси 
покращилась та має тенденцію до зниження.



2. У зв’язку з поліпшенням ситуації з захворюваності на кір серед дітей 
відмінити дію п. 6.1, гі. 6.2. рішення комісії з питань ТВБ і ПС виконавчого 
комітету Одеської міської ради від 28.12.2017 р. №22 «Про хід виконання рішення 
комісії з питань ТЕБ і НС виконавчого комітету Одеської міської ради від 
15.06.2017 р. №11 «Про затвердження заходів щодо недопущення 
розповсюдження захворюваності на кір серед населення м. Одеси у 2017 році» 
щодо заборони прийому та відвідування навчально-виховних закладів не 
щеплених проти кору дітей.

Термін виконання: 15.02.2018 р.
3. Контроль за виконанням рішення залишаю за собою.

Секретар комісії

Голова комісії

О.В. Стахеєва

Л.Й. Орловський


