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22 жовтня до реанімаційного відділення Чернівецької обласної дитячої лікарні у дуже
важкому стані потрапив хлопчик

22 жовтня до реанімаційного відділення Чернівецької обласної дитячої лікарні у дуже
важкому стані потрапив хлопчик, стан якого постійно погіршувався, а тіло почало
вкриватись крововиливами, що свідчило про блискавичну форму менінгіту. Попри
намагання лікарів, врятувати дитину не вдалось. Щоб заспокоїти громадськість та
переконати у відсутності спалаху інфекції в приміщенні 42-ї школи, де навчався хлопчик,
відбулась зустріч лікарів-епідеміологів за участі колективу школи.
Спалаху менінгококової інфекції в місті Чернівці та області не зареєстровано ,а ризики
розвитку хвороби серед дітей ,які контактували із загиблим хлопчиком мінімальні. Про це
заявили лікарі епідеміологи ,під час зустрічі з педагогічним колективом 42 –ї школи ,де
навчався учень,який 22 жовтня помер від менінгіту. За словами завідувача
Чернівецького лабораторного центр МОЗ України. Після отримання повідомлення про
реєстрацію менінгококової інфекції в школу навчався ,було направлено робочу групу для
розслідування .
Юрій Падурару,завідувач відділу ДУ “Чернівецький лабораторний центр МОЗ України”:
«В той день ,ми обстежили 30 дітей ,для того щоб встановити носіїв хвороби ,також 6
дорослих з числа персоналу школи».
Ірина Вострікова,головний спеціаліст управління охорони здоров’я Чернівецької міської
ради: «Всі заходи протиепідемічні проведені правильно . На сьогодні в школі є всі
необхідні засоби ,дозволені для використання . Є розроблений план протиепідемічних
заходів».
На разі як зазначають лікарі ,перебування в школі є безпечним ,а причин зупиняти
навчальний процес немає.,адже випадок є поодиноким.
Виникнення інфекційної хвороби серед учнів інших класів і персоналу школи ,не існує .
Тому всі заходи зараз направлені на виявлення серед близьких контактами учнів цього
класу , носійства або хвороби . Хворобу було вчора виключено ,залишається тільки
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носійство . Сьогодні ввечері ми знатимемо чи є носії серед дітей і персоналу,які вчора
обстежувались».
{youtube}BnfiyjmkRg8{/youtube}
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