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Міському голові
Котелевському І.В.
Інформація про стан санітарноепідемічної ситуації в м.Токмак в
1 півріччі 2018р
Токмацьким міжрайонним відділом ДУ «Запорізький ОЛЦ МОЗУ»
постійно здійснюється лабораторний контроль за об’єктами навколишнього
середовища (водою питною, водою з відкритих водоймищ -річки Токмачки,
грунтом, атмосферним повітрям та інше).
З цією метою в 1 півріччі 2018 року було відібрано та досліджено 81
проба води, яка подається населенню міста, на санітарно-хімічні показники. З
них 23 проби води не відповідають вимогам ДСанПіН 2.2.4-171-10 «Гігієнічні
вимоги до води питної, призначеної для споживання людиною», що складає
28,4%. На мікробіологічні показники досліджено 77 проб, відхилення виявлені
в Зх пробах, що складає 3,9%.
Відхилення за мікробіологічними показниками виявлені в м.Токмак по
вул.14 вересня,93, вул.Виноградній 16 та 35, де в воді питній було виділено
ентерокок. За результатами повторних досліджень, вода питна відповідала
вимогам ДСанПіН 2.2.4-171-10.
За санітарно-хімічними показниками відхилення виявлені в резервуарах
південної та північної насосних станцій, по вул.Виноградній, 16, Ватутіна,12,
Нансена,16, 14 вересня,93, Володимирській,242,66, Героїв України,53.
Токмацьким міжрайонним відділом проводився моніторинг води з
відкритого водоймища,а саме річки Токмачка. Дослідження води проводяться в
теплий період року. На санітарно-хімічні показники було досліджено 3 проби,
та 3 проби - на мікробіологічні показники, відхилення виявлені в Зх пробах за
санітарно-хімічними показниками (100%).
З травня місяця до 1 листопада проводиться моніторинг на форму 30 (на
холеру). В 1 півріччі 2018 на форму 30 було досліджено 14 проб води з
р.Токмачка та стічних вод з міських очисних споруд . Холероподібний вібріон
було знайдено в одній пробі води з річки Токмачка.

В 1 півріччі 2018 року було досліджено 158 проб атмосферного повітря,
відібраних на межі житлової забудови. Перевищення гранично-допустимих
концентрацій не встановлено.
На проведення лабораторного контролю атмосферного повітря з
Токмацьким міжрайонним відділом уклали договора 5 підприємств (ПрАТ
«ТКШЗ», ТОВ «Перлина Запоріжжя», ТОВ «АБИС», ПП «Бізон-ТЕХ 2006»,
ФОП «Лиюров»).
Токмацьким
міжрайонним
відділом
проводяться
моніторингові
дослідження транспортного шуму в 8 точках на транспортних магістралях
м.Токмак. Вимірювання . проводяться щоквартально. Максимальний рівень
шуму на транспортних магістралях не перевищує допустимий, але
еквівалентний шум перевищує допустимий на території житлової забудови в
районі
автовокзалу,
в
районі
Ощадбанку,
перехрестя
вул.ГоголяВолодимирська (маг. «Марія»).
В 2018 році укладено 16 договорів на проведення дослідження харчових
продуктів
з підприємствами харчової промисловості та громадського
харчування. Щ омісячно здійснюються лабораторні дослідження харчової
продукції та змивів . В 1півріччі 2018 року було досліджено 71 проба харчової
продукції на мікробіологічні показники, відхилень не встановлено. Досліджено
630 змивів на бактерії групи кишкової палички та стафілокок, в 9 змивах
виділено БГКП (1.4%). Керівництво підприємств громадського харчування
своєчасно приймає заходи по дотриманню санітарно-гігієнічного та
протиепідемічного режимів.
Лабораторний контроль за якістю та безпечністю питної води, харчових
продуктів здійснюється з метою недопущення виникнення та розповсюдження
інфекційних захворювань.
За 1 півріччя 2018 року відмічається зниження рівня інфекційної
захворюваності в 1,4 рази. Так, якщо у 1 півріччі 2018 року зареєстровано
всього 166 випадків інфекційних захворювань, що складає 303,6 на
ЮОтис.населення, за аналогічний період 2017 року - 234 випадки ( -422,7
наЮОтис.населення) .
В 1 півріччі 2018 в порівнянні з аналогічним періодом 2017року
відмічається зниження захворюваності на вірусний гепатит в 1.8 рази, та
інфекційні гастроентероколіти в 2,2 рази, захворюваність на сальмонельоз не
реєструвалась.
В той же час високою залишається захворюваність на туберкульоз,
відмічається зростання захворюваності в 1.7 рази (зареєстровано 24 випадки,
проти 14 випадків в 2017 році).
Охоплення моніторинговими дослідженнями об’єктів навколишнього
середовища, та установ і підприємств м.Токмак дає можливість не допустити
та попередити виникнення та розповсюдження інфекційних захворювань серед
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