Зареєстровано випадок захворювання на ботулізм у м. Харкові
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управління
Держпродспоживслужби в Харківській області 12.08.2017 року надійшла
інформація стосовно підозри захворювання на ботулізм 24-ти річного жителя
м. Харкова.
Хворий із симптомами гострої дихальної недостатності та різким
погіршенням самопочуття 11.08.2017 о 19:00 звернувся за медичною
допомогою до ПШМД та був доставлений 11.08.2017 о 19:30 до
приймального відділення КЗОЗ «Обласна клінічна інфекційна лікарня».
У приймальному відділенні поставлено діагноз «Ботулізм?» та у стані
середньої важкості госпіталізований до відділення інтенсивної терапії.
Введення протиботулінічної сироватки розпочато 12.08.2017 о 08:20 ранку.
Спеціалістами ГУ Держпродспоживслужби в Харківській області
11.08.2017 розпочато санітарно-епідеміологічне розслідування даного
випадку захворювання.
При епідеміологічному розслідуванні встановлено, що хворий
пов’язує захворювання із вживанням 10.08.2017 (близько 19:00) в’яленої
риби «Плотва непатрана» (з’їв 2 рибини), придбаної у торгівельному
павільйоні «Теплі моря» біля «Південного» залізничного вокзалу, вул.
Маршала Конєва м. Харкова. За місцем роботи (магазин ТОВ «АТБ-маркет»
«Продукти - 180») 11.08.2017 у кінці робочого дня з’явилися скарги на
дихальну недостатність, відчуття «жару» та порушення ковтання. У зв’язку з
погіршенням самопочуття звернувся за медичною допомогою.
Крім того, встановлено, що підозрілий продукт разом із хворим
вживав ще один чоловік, стан якого на теперішній час задовільний, симптоми
захворювання відсутні.
Вихід до торгівельного павільйону «Теплі моря» (район південного
залізничного вокзалу м. Харкова) було здійснено 12.08.2017р.
У зв’язку з не допуском до об’єкту виникнення випадку захворювання
на ботулізм спеціалістів Держпродспоживслужби до розслідування було
залучено представників Національної поліції.
У ході проведення розслідування було встановлено, що господарчу
діяльність в торгівельному павільйоні «Теплі моря», де було придбано
в’ялену рибу потерпілим, впроваджує ФО-П Андрейченко Марія Акимівна
(код ЄДРПОУ 1799522104). На момент проведення заходів в торгівельному
павільйоні «Теплі моря» була присутня лише продавець, яка спілкуватися із
спеціалістами Держпродспоживслужби категорично відмовилася та на
контакт не вийшла, прислала своїх адвокатів.
Документацію щодо в’яленої риби, яка була в реалізації 12.08.2017 в
павільйоні «Теплі моря» не надано, тому інформація щодо виробника
в’яленої риби та постачальника наразі не відомо. Інформація щодо реєстрації
потужностей ФО-П Андрейченко М.А. на теперішній час перевіряється.
Співробітниками поліції в павільйоні було вилучено 2,2 кг в’яленої
риби, що була в реалізації та передано для проведення відповідних
лабораторних досліджень спеціалістам ДУ «Харківський обласний

лабораторний центр МОЗ України», ще 1,966 кг в’яленої риби в
торгівельному павільйоні залишилось.
На час проведення слідчих заходів Національної поліції
функціонування торгівельного павільйону «Теплі моря» тимчасово
призупинено, справу внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань.
Заходи щодо епідрозслідування випадку на ботулізм тривають.
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