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Сухорукова Г. Б., Махота Л. С., Чумаченко Т. О.

ОЦІНКА РИЗИКУ ВИНИКНЕННЯ НА ТЕРИТОРІЇ хАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
ОСЕРЕДКІВ ЗАхВОРЮВАНЬ, ЯКІ МАЮТЬ МІжНАРОДНЕ ЗНАЧЕННЯ

Організація заходів із санітарної охорони території Харківської області є часткою загальнодержав-
них медико-санітарних заходів, порядок та об’єм яких визначені у законодавчих та нормативних до-
кументах, розроблених відповідно до Міжнародних медико-санітарних правил (ММСП, 2005). Метою 
санітарної охорони території, окрім недопущення занесення на територію області небезпечних інфек-
цій, є забезпечення своєчасного виявлення та локалізації осередків цих інфекцій. 

Із кінця ХХ сторіччя у світі було виявлено понад 30 нових небезпечних інфекційних захворювань, 
для більшості з яких не існує специфічних засобів лікування та профілактики, відмічено високу леталь-
ність: висококонтагіозні вірусні геморагічні гарячки (Ласа, Ебола, хвороба Марбург), SARS, MERS-
CoV, гарячка Західного Нілу тощо. Тоді ж значно зросли міжнародні транспортні потоки, що сприяло 
розповсюдженню виносу збудників за межі ендемічних зон. 

Україна посилює політичний розвиток, культурні, торгівельні та туристичні зв’язки з багатьма кра-
їнами, а також із такими, де є ендемічні осередки інфекцій, на які розповсюджуються ММСП. Усе це 
підвищує ризики заносу та розповсюдження на території країни збудників особливо небезпечних хвороб.

Мета: Визначення ризику виникнення та розповсюдження на території області захворювань, на які 
поширені ММСП.

Матеріали і методи. Застосовані методи епідеміологічного та статистичного аналізу, використано 
дані епідеміологічного моніторингу за 1997-2017 роки захворюваності у Харківській області інфекція-
ми, на які розповсюджуються ММСП, та проведено огляд повідомлень ДУ «Український науково-до-
слідний протичумний інститут ім. І. І. Мечникова МОЗ України».

Результати. Основне місце у заносі особливо небезпечних інфекцій на неендемічні території займають 
транспортні засоби міжнародних сполучень, насамперед авіаційний транспорт. Територія області має 270 
прикордонних кілометрів із Російською Федерацією. На кордоні функціює 1 міжнародний, 4 міждержав-
них пункти попуску на автомобільних шляхах та 3 пункти на залізничному транспорті, також з міжнарод-
ного аеропорту «Харків» виконують рейси до багатьох країн Європи, Близького Сходу, Африки. 

У міжнародному аеропорті щороку росте кількість міжнародних рейсів, на сьогодні прибуває понад 
1500 рейсів, до 150 тисяч пасажирів та членів екіпажів. Через міжнародний автомобільний пункт про-
пуску «Готівка» за останні 4 роки пасажиропотік зменшився вдвічі: прибуває до 40000 автомобільних 
транспортних засобів та до 250 тисяч осіб. За період функціювання із 1995 року санітарно-контрольних 
пунктів хворі та підозрілі на захворювання інфекціями, що мають міжнародне значення, не виявлялись. 
Заходи проводили щодо випадків маніфестних форм кору (при наявності висипу) та вітряної віспи.

Реєстрація у 2002-2003 роках у 32 країнах понад 8000 випадків нового захворювання з високою конта-
гіозністю та летальністю – SARS, потребувала вжити невідкладних заходів із санітарної охорони території 
країни. Організація роботи в області, насамперед була спрямована на недопущення завозу інфекції на тери-
торію та орієнтована на виявлення хворих на SARS у місцях пропуску через державний кордон. На жаль, 
вжиті заходи не дозволили своєчасно виявити жінку з підозрою на SARS: приватний підприємець прибула 
з Китаю літаком до м. Москва, потім через автомобільний пункт пропуску (з клінічними ознаками респі-
раторного захворювання) поїхала до одного з районних центрів області. За медичною допомогою хвора 
звернулась за місцем мешкання вже на наступну добу, було встановлено попередній діагноз «SARS», під 
час проведення заходів виявлено значне коло контактних осіб (потім діагноз у хворої не підтвердили). 

Також виявлено під час звернення за медичною допомогою за місцем мешкання хвору на гарячку 
Західного Нілу (2010 рік), яка прибула із подорожі до Греції в інкубаційному періоді, та 3 хворих на га-
рячку денге (2015), які захворіли під час подорожі до Таїланду та під час перетину державного кордону 
у 2 осіб уже були клінічні прояви (з м. Москва всі вони їхали на одному приватному автотранспорті). 
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Хоч ці трансмісивні гарячки не ендемічні для нашої області, але існування збудника існує уможливлює 
формування місцевих осередків гарячки Західного Нілу. 

У 2014 році упродовж спалаху хвороби, викликаної вірусом Ебола (ХВВЕ), враховуючи тривалий ін-
кубаційний період (21 доба) на здоровпунктах ВУЗів міста Харкова було організовано медичне спостере-
ження за студентами, які прибули із країн, де реєструвались випадки ХВВЕ (Гвінея, Ліберія, С’єра-Леоне, 
Нігерія, Сенегал, Конго). Було складено списки студентів, що підлягають спостереженню (758 осіб у 10 
ВУЗах), за можливості уточнено дату прибуття в Україну. На огляди було залучено 570 осіб з клінічними 
ознаками захворювання або контактних, хворих не виявлено. Під час спостереження було виявлено низ-
ку проблем, головною з яких було мандрування країною іноземних студентів після прибуття в Україну: 
188 студентів прибули до місця навчання після завершення терміну медичного спостереження (21 доба 
після виїзду з ендемічної країни), у межах інкубаційного періоду вони перебували в різних містах Укра-
їни та виникнення симптомів захворювання могло бути несвоєчасним. У 2018 році під час організації 
спостереження за студентами із країн, де триває спалах хвороби Ласа (Нігерія, Ліберія) та ХВВЕ (Конго) 
виникла та сама проблема – відсутність інформації щодо пересування студента після в’їзду до України.

Сьома пандемія холери, яка триває у світі вже понад 50 років, визначає актуальність та епідемічну значимість 
інфекції і на сьогодні. Холера є індикатором соціальної ситуації у суспільстві, тривалі епідемічні ускладнення 
настають не тільки після природних катаклізмів, а й на територіях, де є військові дії, дефіцит питної води, анти-
санітарні умови мешкання, недоступність медичної допомоги. Існує декілька особливостей цієї пандемії – зрос-
тання кількості завізних випадків в епідемічно благополучні країни (США, Канада, Японія, країни Евросоюзу) 
та циркуляція V.cholerae O1 в об’єктах навколишнього середовища на територіях, де немає захворюваністі.

В Україні епідемічне розповсюдження інфекція отримала на територіях південних областей країни. 
Останній спалах відбувся в 2011 році у м. Маріуполь Донецької області, тоді діагноз підтвердили у 
32 осіб. В Сумській області був зареєстрований завізний випадок, коли діагноз встановлено вже після 
прибуття хворої з-за кордону авіаційним транспортом до місця мешкання.

У Харківській області навчається понад 1000 студентів з ендемічних країн, функціює близько 40 ту-
ристичних фірм, які організовують подорожі в ендемічні країни, такі як Індія. Також область межує з До-
нецькою областю, де у природних водоймищах циркулюють патогенні штами V. cholerae, а через тривалі 
військові дії було порушено всю інфраструктуру. За останні 6 років в області з об’єктів навколишнього 
середовища виділено 9 культур холерного вібріону О1. За результатами досліджень методом ПЛР рефе-
ренс-лабораторією ДУ «ЦГЗ МОЗ України» культури підтверджено як V. cholerae OI авирулентні. Від-
сутність у виділених культур токсгену свідчить про епідемічну безпеку циркулюючих штамів, проте у 
разі попадання вірулентних штамів наявні всі умови для виникнення потенційно небезпечних осередків. 

Під час спалаху серед людей на межі століть пташиного грипу, викликаного штамом вірусу H5N1, 
на території Харківської області епідемічних та епізоотичних ускладнень не зареєстровано. Враховую-
чи, що під час трансконтинентальних перельотів мігруючих птахів, територію нашої області відносять 
до «загрозливої зони» заносу вірусу, все ж існувала висока вірогідність виникнення пташиного грипу 
серед домашньої птиці та в господарствах, а далі – інфікування людей. Загроза епідускладнень потре-
бувала коригування комплексних планів. Було відпрацьовано схеми сповіщення посадових осіб, взає-
модії між службами та відомствами, проведено 2 обласних тренувальних заняття з локалізації осередку 
за участю представників різних служб. Під час відпрацювання організаційних заходів було виявлено 
низку недоліків та прорахувань у роботі, їх усунення сприяло покращенню підготовки заходів щодо 
недопущення епідускладнень під час проведення чемпіонату Європи з футболу у 2012 році. 

Висновки: Функціювання у міжнародних пунктах пропуску санітарно-контрольних пунктів не за-
безпечує своєчасне виявлення осіб з підозрою на захворювання, що мають міжнародне значення. 

Розповсюдження у світі особливо небезпечних інфекцій з тривалим інкубаційним періодом (контагі-
озні геморагічні гарячки – до 21 доби, MERS-CoV – до 14 діб) збільшує ризик прибуття до країни осіб в 
інкубаційному періоді, що потребує підвищення готовності загально-лікувальної мережі до виявлення та-
ких хворих, формування настороги та громадської відповідальності у працівників сфери обслуговування, 
туристичних агентів, самих прибулих для забезпечення своєчасної ізоляції підозрілих на захворювання. 

Потепління клімату сприяє розповсюдженню у північному напрямку переносників, що у процесі 
зростання міжнародних авіаційних транспортних потоків підвищує ризик виникнення й укорінення на 
території області ендемічних осередків деяких трансмісивних вірусних гарячок та холери. 
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