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Про звернення депутатів Вінницької обласної Ради 7 скликання до
М іністерства охорони здоров’я України щодо забезпечення Вінницької
області імунобіологічними препаратами

Відповідно до частини другої статті 43 Закону України „Про місцеве
самоврядування в Україні”, ініціативи голови постійної комісії обласної Ради 7
скликання з питань охорони здоров’я, соціального захисту та зайнятості
населення, депутата обласної Ради Хребтія Я.В., враховуючи висновок
постійної комісії обласної Ради з питань охорони здоров’я, соціального захисту
та зайнятості населення Вінницька обласна Рада ВИРІШ ИЛА:
1. Схвалити звернення депутатів Вінницької обласної Ради 7 скликання
до М іністерства охорони здоров’я України щодо забезпечення Вінницької
області імунобіологічними препаратами (звернення додається).
2. Опублікувати це звернення на офіційному сайті Вінницької обласної
Ради.
3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію
обласної Ради з питань охорони здоров'я, соціального захисту та зайнятості
населення (Хребтій Я.В.)

Голова обласної Ради

А. ОЛІЙНИК

ЗВЕРНЕННЯ
депутатів Вінницької обласної Ради 7 скликання до М іністерства охорони
здоров’я України щодо забезпечення Вінницької області
імунобіологічними препаратами
На сьогоднішній день на території Вінницької області склалась вкрай
складна ситуація із захворюваністю на інфекції, які керуються засобами
специфічної профілактики. Впродовж 6 місяців поточного року в області не
реєструвалися випадки захворювання на дифтерію. На території області
спостерігалось зниження захворюваності
вірусним
гепатитом
В та
туберкульозом органів дихання. Поряд з тим, зросла захворюваність кором в 10
раз. Всього протягом поточного року зареєстровано 10 випадків, рівень
захворюваності становить 0,62 вип. на 100 тисяч населення. В 20016 році
випадки захворювання на кір не реєструвались.
В порівнянні з аналогічним періодом минулого року, рівень
захворюваності краснухою зріс в 2,2 рази і становить 2,06 вип. на 100 тисяч
населення кашлюком в 1,2 раз та становить 6,1 вип. на 100 тисяч населення.
Зареєстровано два летальні випадки від правцю серед дорослого
населення.
Щорічно на території області реєструються випадки ботулізму. З початку
поточного року зареєстровано 9 випадків ботулізму. Летальних випадків не
виникало.
В області зберігається несприятлива ситуація із захворювання сказом серед
тварин. З початку року сказ лабораторно підтверджено у 74 тварин, курс
антирабічних щеплень призначено 409 особам. Випадки захворювань серед
людей на сказ не реєструвались.
Для проведення планових щеплень у 2017 році Міністерство охорони
здоров’я України поставило в лікувально-профілактичні заклади області
імунобіологічних препаратів на загальну суму 1,95 млн. грн. (що склало 12.8%)
при потребі 15,3 млн. грн. З урахуванням залишків препаратів з 2016 року,
область забезпечена вакцинами від 34,5% до 130,0% від річної потреби. В
поточному році область отримувала вакцину для профілактики кору, краснухи
та епідемічного паротиту; вакцину для профілактику поліомієліту; АДП
(дифтерія, правець) та АДП-м анатоксини.
В цей же час область вкрай недостатньо забезпечена окремими
імунобіологічними препаратами: інактивованою вакциною для профілактики
поліомієліту (ІПВ); вакциною проти туберкульозу; вакциною для профілактики
кашлюка, дифтерії, правцю з цільноклітинним кашлюковим компонентом та
вакциною проти вірусного гепатиту В.
Повністю відсутні: протиботулінічна, протиправцева, протидифтерійні
сироватки для лікування хворих та анатоксин правцевий для проведення
екстреної профілактики правцю. Вкрай недостатнє забезпечення антирабічним

імуноглобуліном. В наявності лише 250 мілілітрів цього препарату при потребі
2,5 л на рік.
Ці обставини унеможливлюють проведення профілактики та надання
відповідної медичної допомоги захворілим людям.
Як позитив, слід відмітити, що Міністерство охорони здоров’я України на
2017 рік запропонувало, внесення змін до Закону України «Про Державний
бюджет України на 2017 рік», яким передбачено новий напрямок
«Централізована закупівля медикаментів для хворих на інфекційні
захворювання, що супроводжуються високим рівнем летальності (дифтерія,
сказ, правець, ботулізм, малярія)» (Законодавчі підстави це - Закон України
від 19 листопада 1992 року № 2802-ХІІ «Основи законодавства України про
охорону здоров'я» (стаття 18), Закон України «Про забезпечення санітарного
та епідемічного благополуччя» (стаття 28). Вінницькій області вперше
запропоновано надати заявку щодо потреби в імуноглобулінах, проти цих
захворювань, відповідно до захворюваності. Однак, без впровадження цих
ініціатив у життя, проблема вирішена не буде.
Просимо Вашого сприяння у вирішенні питання щодо виділення та
поставки в область медичних імунобіологічних препаратів для профілактики та
лікування інфекційних захворювань.

Голова постійної комісії
обласної Ради

Я. Хребтій

