Інформація щодо випадку розслідування захворювання на ботулізм у
мешканки Хмельницької області станом на 21.07.2017

Держпродспоживслужба інформує про результати розслідування випадку
захворювання на ботулізм у мешканки Хмельницької області, який ймовірно
пов’язаний із вживанням рибної консерви промислового виробництва,
інформація про який була отримано Держпродспоживслужбою під час пресконференції 20.07.2017 (від закладів охорони здоров’я МОЗ України інформація
не надходила).
Відразу
після
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фахівці
Держпродспоживслужби в Хмельницькій області виїхали до інфекційного
відділення лікарні до хворої для збору інформації та у присутності лікуючого
лікаря провели її опитування.
Було встановлено, що постраждала 1958 р.н., захворіла 08.07.2017 року, за
медичною допомогою звернулася та була госпіталізована до Хмельницької
міської інфекційної лікарні 13.07.2017 року з діагнозом «Ботулізм, середня
форма важкості?».
Ймовірно захворювання пов’язує з вживанням консервованої продукції
домашнього виготовлення (тушонка зі свинини) і промислового виготовлення
(кілька в томаті), які споживала 7-8 липня поточного року (точних дат пригадати
не може). Потерпіла вживала м’ясну консервовану продукцію без попередньої
термічної обробки, окрім неї дану продукцію без термічної обробки ніхто не
вживав. Рибні консерви промислового виготовлення (кілька в томаті)
постраждала придбала давно, приблизно півроку тому, дату та місце придбання
не пам’ятає, виробника не знає, залишків консервів та тари з-під них не має.
Одночасно інформуємо, що Держпродспоживслужбою з моменту
ускладнення епідемічної ситуації щодо ботулізму, з метою недопущення
санітарно-епідемічних ускладнень, видано наказ від 15.06.2017 №412 «Про
посилення державного нагляду» та доручення Першого заступника Голови
Держпродспоживслужби від 10.07.2017 № 602-01/28 щодо збору інформації
серед операторів ринку харчових продуктів стосовно дотримання ветеринарносанітарних вимог та санітарного законодавства.
До обласних державних адміністрацій було направлено листи щодо
організації проведення комісійних перевірок із залученням спеціалістів
Держпродспоживслужби та всіх інших причетних служб і відомств закладів
оздоровлення та відпочинку для дітей, об’єктів водопостачання, закладів
громадського харчування щодо додержання вимог санітарного законодавства,
додержання виробниками продукції стандартів, технічних умов та інших вимог,
пов'язаних з якістю продукції, санітарних і ветеринарних правил, правил торгівлі
на об’єктах громадського харчування та торгівлі.
В регіонах створено робочі групи щодо перевірки місць несанкціонованої
торгівлі рибною продукцією, активізовано роботу комісійних обстежень
закладів продовольчої торгівлі та громадського харчування стосовно
дотримання ветеринарно-санітарних вимог та вимог санітарного законодавства,
місць стихійної торгівлі.

Територіальні органи Держпродспоживслужби здійснюють широку
просвітницьку роботу серед населення та операторів ринку харчових продуктів
щодо профілактики гострих кишкових інфекцій та харчових отруєнь.

