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Боротьба з інфекційними хворобами, під ризиком виникнення яких 

перебуває більше 5 млрд. людей на Землі, може бути успішною лише за 

умови високого професіоналізму всіх спеціалістів, що задіяні у проведенні 

протиепідемічних, профілактичних та лікувальних заходів в осередках. У 

рамках підготовки фахівців до роботи в умовах занесення на територію 

області особливо небезпечних інфекцій на Сумщині вже 6 років поспіль 

проводяться показові обласні навчально-тренувальні заняття. 

Метою цих занять є: 

- акцентування уваги на першочерговості проведення адекватних 

лікувально-діагностичних та протиепідемічних заходів, спрямованих на 

недопущення розповсюдження особливо небезпечних інфекцій у регіоні; 

- удосконалення надання невідкладної медичної допомоги інфекційним 

хворим шляхом підвищення кваліфікаційного рівня медичних працівників 

загальної мережі з питань інфектології; 
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- відпрацювання керівництва протиепідемічними заходами при виявленні 

хворого на карантинну інфекцію. 

Тематика та місце проведення занять визначаються під час планування 

основних заходів управління охорони здоров’я облдержадміністрації та 

санітарно-епідеміологічної служби. Так, у 2006 році обласні показові 

навчально-тренувальні заняття, які були присвячені питанням боротьби з 

пташиним грипом, відбулись на базі закладів охорони здоров’я м.Суми, а в 

2007 р. фахівці Лебединської районної санітарно-епідеміологічної станції та 

центральної районної лікарні продемонстрували заходи з локалізації та 

ліквідації умовного осередку холери. У подальшому досвід та знання, 

отримані під час проведення цих навчань, з успіхом були використані при 

ліквідації не умовних, а справжніх осередків небезпечних інфекцій 

(пташиний грип – 2006 р., холера – 2007 р.). 

У 2009 р. тематика навчань була присвячена проблемі висококонтагіозної 

геморагічної вірусної гарячки (ВКГВГ). Саме досвідом їх організації ми і 

хочемо поділитися. 

У підготовці та проведенні цих занять приймали участь спеціалісти 

управління охорони здоров’я, обласної санітарно-епідеміологічної станції, 

науковці медичного інституту Сумського державного університету, а також 

задіяні заклади: Роменська центральна районна лікарня і Роменська районна 

санітарно-епідеміологічна станція. 

Заняттям передувала значна підготовча робота, під час якої були вирішені 

питання зміцнення матеріально-технічної бази задіяних лікувально- 

профілактичних закладів, закуплені дезінфікувальні засоби, засоби 

індивідуального захисту, лікарські препарати, предмети медичного 

забезпечення. 

До участі в заняттях були запрошені фахівці, які несуть відповідальність 

за організацію роботи лікувальних і санітарно-епідеміологічних закладів 

області в умовах занесення на її територію особливо небезпечних інфекцій. 

Всього участь у навчаннях прийняли понад 100 спеціалістів. 

Згідно з затвердженим Порядком, заняття проводились у два етапи: 

організація протиепідемічних заходів при виявленні хворого на ВКГВГ в 

амбулаторних умовах та організація роботи інфекційного стаціонару. В 

рамках занять був продемонcтрований навчальний відеоролік “Локалізація та 



ліквідація вогнища ВКГВГ на Роменщині”, створений спеціалістами 

Роменської центральної районної лікарні та районної санітарно- 

епідеміологічної станції. 

Проведені навчання дали реальну змогу кожному з присутніх опинитися у 

центрі подій, побачити послідовність лікувально-діагностичних та 

протиепідемічних заходів при виявленні хворого з підозрою на карантинну 

інфекцію. 

Навчання продемонстрували злагодженість у роботі окремих ланок 

одного ланцюга при виконанні поставлених завдань, відповідність планів 
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перепрофілювання структур лабораторної, клінічної служб реальній ситуації, 

дали можливість акцентувати увагу на першочерговості адекватних 

лікувально-діагностичних та протиепідемічних заходів. 

Висока організація роботи закладів відобразила достатній рівень клінічної 

та лабораторної діагностики, бездоганну організацію протиепідемічних і 

профілактичних заходів в осередках. 

Кожен з присутніх усвідомив важливість проблеми інфекційної 

захворюваності - соціальної проблеми усього суспільства, яка вимагає від нас 

щоденної кропіткої праці та безперервної професійної підготовки. 

Про результативність проведення обласних навчально-тренувальних 

занять свідчать підсумки діяльності інфекційної служби області, які 
оцінюються Міністерством охорони здоров'я України належним чином. 


