Щодо розслідування захворювання на ботулізм мешканки с.Глодоси
Новоукраїнського району Кіровоградської області
За
оперативним
повідомленням
Головного
управління
Держпродспоживслужби в Кіровоградській області 08.07.2017 зареєстровано
випадок смерті хворої мешканки с.Глодоси Новоукраїнського району
Кіровоградської області з діагнозом «Ботулізм?».
Відповідно до інформації ДУ «Кіровоградській обласний лабораторний
центр МОЗ України» громадянка 1949 року народження за медичною
допомогою звернулась 07.07.2017 після вживання увечері 06.07.2017 ляща
в’яленого та була госпіталізована до інфекційного відділення Новоукраїнської
центральної районної лікарні, де 08.07.2017 померла.
При зборі епіданамнезу було з’ясовано, що 04.07.2017 року, прямуючи з
Краснодону, жінка перебувала проїздом у м. Харкові, де, за попередніми
даними, придбала в магазині «АТБ» ляща в’яленого (адресу магазину та
виробника продукції потерпіла не знає, касовий чек відсутній).
Для проведення лабораторного дослідження кров хворої та залишки
підозрілого продукту з домашнього вогнища було доставлено до
ДУ «Кіровоградській обласний лабораторний центр МОЗ України»,
дослідження триває.
З метою недопущення поширення захворювання на ботулізм територією
Харківської області, у зв’язку з реєстрацією випадку захворювання на ботулізм
у мешканки Кіровоградської області внаслідок вживання риби, що ймовірно
була придбана у м. Харкові в магазині ТОВ «АТБ - маркет», було видано наказ
Головного управління Держпродспоживслужби в Харківській області від
10.07.2017 № 287 «Про проведення епідрозслідування (збору інформації)».
Відповідно до наказу, з метою встановлення причин виникнення захворювання
на ботулізм та для встановлення походження і виробника рибної продукції в
мережі магазинів «АТБ» та інших суб’єктах господарювання, що реалізують
рибну продукцію, розпочато збір інформації.
ТОВ «АТБ - маркет» у відповідь на запит Держпродспоживслужби
м. Харкова надало інформацію щодо суб’єктів господарювання, які постачали
в’ялену рибу до мережі ТОВ «АТБ - маркет» з 01.05.2017 по теперішній час та
поінформувало про здійснення з’ясування виробників продукції.
Одночасно повідомляємо, що з метою недопущення санітарно-епідемічних
ускладнень в країні було видано наказ Держпродспоживслужби від 15.06.2017
№ 412 «Про посилення державного нагляду» та доручення Першого заступника
Голови Держпродспоживслужби від 10.07.2017 № 602-01/28 начальникам
Головних управлінь Держпродспоживслужби в областях та у м. Києві щодо
збору інформації серед операторів ринку харчових продуктів стосовно
дотримання ветеринарно-санітарних вимог санітарного законодавства.
Водночас, при уточненні епіданамнезу, зі слів чоловіка померлої з
підозрою на ботулізм мешканки Кіровоградської області встановлено, що жінка
прямуючи, з Краснодона до Харкова, придбала рибу (ляща в’яленого - 2 штуки)
у приватної особи у місці стихійної торгівлі.

