Попереднє повідомлення про групову захворюваність на гостру кишкову
інфекцію серед запрошених на святкуванні весілля в с. Нерубайське,
Біляївського району Одеської області станом на 30.04.2018 року
За оперативним повідомленням ГУ Держпродспоживслужби в Одеській
області 29.04.2018 ДУ «Одеський обласний лабораторний центр МОЗ України»
поінформовано про реєстрацію групової захворюваності на гостру кишкову
інфекцію серед жителів села Нерубайське, Біляївського району.
З 28.04.2018 по 30.04.2018 захворіло 20 осіб, у т. ч. 1 дитина до 5-ти років. Із
симптомами гострої кишкової інфекції хворих госпіталізовано до КУ «Міська
клінічна інфекційна лікарня» м. Одеси та інфекційного відділення Біляївської ЦРБ.
Встановлено попередній діагноз «Харчова токсикоінфекція, середнього ступеню
важкості».
З метою встановлення причин та умов, що призвели до виникнення
захворювання на харчову токсикоінфекцію, з 29.04.2018р. Біляївським районним
управлінням Головного управління Держпродспоживслужби в Одеській області та
ДУ «Одеський обласний лабораторний центр МОЗ України» розпочато проведення
епідрозслідування осередку захворювання.
При епідрозслідуванні встановлено, що хворі своє захворювання пов’язують із
вживанням страв приготовлених у ресторані «Ізольда» с. Нерубайське, Біляївського
району, Одеської області.
Усього на весілля було запрошено 84 особи.
Крім того, з’ясовано, що окрім страв, які були приготовлені в ресторані, на
весіллі запрошені гості вживали торти домашнього виготовлення. Після святкування
весілля залишки приготовлених страв у ресторані замовники забрали додому для
подальшого вживання та продовження святкування весілля.
У ході епідрозслідування фахівцями відокремленого підрозділу Біляївського
районний відділ лабораторних досліджень Одеського обласного лабораторного
центру відібрано проби для проведення лабораторного контролю (відібрано 40
змивів, 1 пробу води питної водопровідної, 20 зразків харчових продуктів,
обстежено всіх (6 осіб) працівників закладу громадського харчування). Також
бактеріологічно обстежено 14 осіб, які не зверталися за медичною допомогою, але
мали клінічні прояви захворювання на кишкові розлади.
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Держпродспоживслужби на адресу адміністрації ресторану «Ізольда» направлено
розпорядження про тимчасове призупинення роботи для проведення необхідного
комплексу протиепідемічних заходів для локалізації та ліквідації вогнища інфекції.
Проведено бесіду з профілактики гострих кишкових інфекцій з постраждалими
та персоналом закладу.
Протиепідемічні заходи та лабораторні дослідження тривають.
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Держпродспоживслужби в Одеській області.

