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МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ 

НАКАЗ 

30.07.2020  № 1726 

  Зареєстровано в Міністерстві 

юстиції України 

30 грудня 2020 р. 

за № 1332/35615 

Про затвердження Порядку ведення обліку, звітності та 

епідеміологічного нагляду (спостереження) за інфекційними 

хворобами та Переліку інфекційних хвороб, що підлягають 

реєстрації 

Відповідно до частини другої статті 35 Закону України «Про захист населення від 

інфекційних хвороб», пункту 3 постанови Кабінету Міністрів України від 10 вересня 2014 

року № 442 «Про оптимізацію системи центральних органів виконавчої влади», пункту 

8 Положення про Міністерство охорони здоров’я України, затвердженого постановою 

Кабінету Міністрів України від 25 березня 2015 року № 267 Н АК АЗУЮ :  

1. Затвердити такі, що додаються: 

1) Порядок ведення обліку, звітності та епідеміологічного нагляду (спостереження) за 

інфекційними хворобами; 

2) Перелік інфекційних хвороб, що підлягають реєстрації. 

2. Закладам та установам охорони здоров’я незалежно від форми власності та 

підпорядкування, суб’єктам підприємницької діяльності, що провадять господарську 

діяльність з медичної практики, забезпечити облік, ведення звітності та обмін інформацією 
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щодо інфекційних хвороб, що підлягають епідеміологічному нагляду (спостереженню) 

відповідно до Порядку, затвердженого цим наказом. 

3. Директорату громадського здоров’я та профілактики захвотрюваності (Руденко І.С.) 

забезпечити подання цього наказу в установленому законодавством порядку на державну 

реєстрацію до Міністерства юстиції України. 

4. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Міністерства охорони здоров’я України 

від 13 квітня 2016 року № 362 «Про затвердження переліку інфекційних захворювань», 

зареєстрований в Міністерстві юстиції України 12 травня 2016 року за № 714/28844. 

5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра - головного 

державного санітарного лікаря України Ляшка В.К. 

6. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування. 

Міністр М. Степанов 

ПОГОДЖЕНО: 

 

Т.в.о. Голови Державної регуляторної служби 

України 

 

Міністр внутрішніх справ України 

 

Керівник Секретаріату 

Спільного представницького органу 

сторони роботодавців на національному рівні 

 

Перший заступник Голови 

Служби безпеки України 

 

Уповноважений Верховної Ради України 

з прав людини 

 

Т.в.о. Міністра освіти і науки України 

 

Тимчасово виконуючий обов’язки 

Міністра оборони України 

 

Міністр соціальної політики України 

 

Тимчасово виконуючий обов’язки 

Керівника Державного управління справами 

 

Перший заступник 

Голови Спільного представницького органу 

об’єднань профспілок 

 

 

О. Мірошніченко 

 

А. Аваков 

 

 

 

Р. Іллічов 

 

 

В. Малюк 

 

 

Л. Денісова 

 

С. Шкарлет 

 

 

І. Руснак 

 

М. Лазебна 

 

 

І. Лисий 

 

 

 

О.О. Шубін 

 

  ЗАТВЕРДЖЕНО 

Наказ Міністерства 
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охорони здоров’я України 

30 липня 2020 року № 1726 

  Зареєстровано в Міністерстві 

юстиції України 

30 грудня 2020 р. 

за № 1332/35615 

ПОРЯДОК 

ведення обліку, звітності та епідеміологічного нагляду 

(спостереження) за інфекційними хворобами 

I. Загальні положення 

1. Порядок ведення обліку, звітності та епідеміологічного нагляду (спостереження) за 

інфекційними хворобами (далі - Порядок) призначений для закладів охорони здоров’я, 

закладів громадського здоров’я, фізичних осіб - підприємців, що провадять господарську 

діяльність з медичної практики або інших закладів та установ, які в ході виконання своєї 

діяльності отримують інформацію про стан здоров’я, благополуччя населення і показники 

середовища життєдіяльності. 

2. Метою обліку, звітності та епідеміологічного нагляду (спостереження) за 

інфекційними хворобами є захист населення, від ризику зараження інфекційними 

хворобами, а також попередження їх подальшого поширення за межі територій, де була 

зареєстрована інфекційна хвороба. 

3. Облік, звітування та епідеміологічний нагляд (спостереження) проводиться для 

вивчення, оцінки і прогнозу санітарно-епідемічної ситуації, виявлення причинно-

наслідкових зв’язків між станом здоров’я населення та впливом на нього факторів 

середовища життєдіяльності, розробки науково обґрунтованих рекомендацій для прийняття 

ефективних управлінських рішень у сфері громадського здоров’я. 

4. У цьому Порядку терміни вживаються у такому значенні: 

активний епідеміологічний нагляд - епідеміологічний нагляд, при якому працівники 

установ та закладів системи громадського здоров’я проводять пошук підозрілих випадків 

та подання звітів/повідомлень від мережі епідеміологічного нагляду у разі виникнення 

надзвичайної ситуації, погіршення епідеміологічної ситуації або для стимулювання 

звітності про конкретні хвороби або події у сфері громадського здоров’я, а не очікують на 

їх настання; 

біологічні патогенні агенти - патогенні для людини мікроорганізми (бактерії, віруси, 

хламідії, рикетсії, найпростіші, гриби, мікоплазми, найпростіші), пріони, генно-інженерно-

модифіковані мікроорганізми, отрути біологічного походження (токсини), гельмінти, а 

також будь-які об’єкти і матеріали (включаючи польовий, клінічний, секційний), підозрілі 

на вміст перерахованих агентів; 

визначення випадку - перелік критеріїв (клінічні, епідеміологічні та лабораторні), які 

для мети здійснення епідеміологічного нагляду (спостереження) повинні бути враховані 

для прийняття рішення про наявність або відсутність певної інфекційної хвороби або 

події/стану у здоров’ї пацієнта; 



дозорний епідеміологічний нагляд - епідеміологічний нагляд, заснований на зборі 

необхідної інформації на вибіркових «пунктах» чи «ділянках», що використовуються для 

раннього виявлення випадків захворювань; 

епідеміологічний аналіз - вивчення комплексу патогенетичних, епідеміологічних, 

клінічних, лабораторних та інших даних щодо конкретної хвороби з метою встановлення 

причин її поширення, прогнозування епідемічної ситуації, визначення характеру і 

масштабів необхідних медико-санітарних заходів; 

епідеміологічний нагляд на підставі подій - систематичний збір, оцінка та роз’яснення 

інформації про події та ризики, що мають значення для громадського здоров’я; 

епідеміологічний нагляд (спостереження) - систематичний та безперервно діючий збір, 

облік, складання та аналіз, тлумачення, поширення даних медико-санітарного призначення, 

епідемічного благополуччя населення і показників середовища життєдіяльності для оцінки 

і прийняття необхідних відповідних заходів в сфері громадського здоров’я; 

мережа епідеміологічного нагляду (спостереження) - мережа закладів охорони 

здоров’я, закладів громадського здоров’я, фізичні особи - підприємці, що провадять 

господарську діяльність з медичної практики або інші заклади та установи, які в ході 

виконання своєї діяльності отримують інформацію про стан здоров’я, благополуччя 

населення і показники середовища життєдіяльності; 

мережа лабораторій для потреб громадського здоров’я - мережа лабораторій 

(імунологічні, вірусологічні, мікробіологічні, паразитологічні, клініко-діагностичні, 

медико-генетичні, патогістологічні та інші) в закладах та установах охорони здоров’я, 

закладах громадського здоров’я або у складі інших закладів та установ, які в ході виконання 

своєї діяльності виконують лабораторні та інші дослідження з метою діагностики 

інфекційних хвороб або потреб епідеміологічного нагляду; 

моніторинг - спостереження за здійсненням епідеміологічного нагляду 

(спостереження), яке відбувається шляхом збору й аналізу інформації через певні проміжки 

часу, відповідно до попередньо визначених індикаторів; 

облік та реєстрація інфекційних хвороб - фіксація кожного випадку інфекційних 

хвороб, що підлягають реєстрації, шляхом внесення в електронну систему охорони здоров’я 

даних відповідно до чинного законодавства; 

пасивний епідеміологічний нагляд - епідеміологічний нагляд, при якому працівники 

системи громадського здоров’я отримують необхідну інформацію від мережі 

епідеміологічного нагляду на регулярній основі у вигляді затверджених звітів/повідомлень; 

повідомлення - процес, за допомогою якого інформація про випадки хвороб або спалах 

доводяться мережею епідеміологічного нагляду до відома осіб, що мають право приймати 

рішення по відношенню до управління ризиками; 

посилений епідеміологічний нагляд - перетворення пасивного епідеміологічного 

нагляду у активний на визначений період часу у зв’язку з погіршенням епідемічної ситуації; 

рутинний епідеміологічний нагляд - регулярний, систематичний збір визначених даних 

для забезпечення потреб епідеміологічного нагляду щодо моніторингу хвороб чи подій у 

сфері громадського здоров’я; 

синдромний епідеміологічний нагляд - метод епідеміологічного нагляду, який 

базується на даних клінічних спостережень, для можливості виявляти спалахи на більш 

ранній стадії, ніж при використанні лабораторної діагностики. Визначення випадків для 

синдромного епідеміологічного нагляду базуються на клінічних ознаках, без використання 

конкретних лабораторних критеріїв виявлення етіологічного фактору; 



система громадського здоров’я - комплекс інструментів та заходів, що здійснюються 

суб’єктами громадського здоров’я, спрямовані на зміцнення здоров’я населення, 

запобігання хворобам, збільшення тривалості та заохочення здорового способу життя 

шляхом об’єднаних зусиль суспільства; 

спалах інфекційної хвороби - випадки інфекційної хвороби, пов’язані між собою 

спільним джерелом та (або) фактором передачі інфекції. 

5. Обліком та епідеміологічним наглядом (спостереженням) охоплюються інфекційні 

хвороби відповідно до Переліку інфекційних хвороб, що підлягають реєстрації, 

затвердженому Міністерством охорони здоров’я України (далі - Перелік інфекційних 

хвороб). 

6. Основними завданнями епідеміологічного нагляду (спостереження) є: 

моніторинг і оцінка епідемічної ситуації та виявлення тенденцій і оцінка темпів 

динаміки епідемічних процесів інфекційних хвороб на відповідній території у певний 

проміжок часу; 

прогнозування розвитку епідемічного процесу на майбутній період та визначення 

обсягу основних профілактичних та протиепідемічних заходів; виявлення та ідентифікація 

будь-яких спалахів інфекційних хвороб з визначенням джерела, часу, місця їх виникнення, 

постраждалого населення, факторів та умов передачі збудника; надання пропозицій та 

запровадження обґрунтованих заходів реагування відповідно до епідемічної ситуації; 

моніторинг і оцінка профілактичних та протиепідемічних програмних заходів з метою 

їх раціонального коректування; визначення груп ризику та потреби у цільових 

профілактичних заходах; оцінка тягаря інфекційних хвороб у структурі загальної 

захворюваності та смертності населення та на систему охорони здоров’я. 

7. Для потреб епідеміологічного нагляду (спостереження) використовуються клінічні, 

епідеміологічні та лабораторні критерії визначення випадків інфекційних захворювань та 

категорії випадків відповідно до Критеріїв, за якими визначаються випадки інфекційних та 

паразитарних захворювань, які підлягають реєстрації, затверджених наказом Міністерства 

охорони здоров’я від 28 грудня 2015 року № 905, зареєстрованим у Міністерстві юстиції 

України 12 березня 2016 року за № 379/28509. 

8. Епідеміологічний нагляд (спостереження) проводиться: 

на національному рівні - Міністерством охорони здоров’я України та державною 

установою «Центр громадського здоров’я Міністерства охорони здоров’я України»; 

на регіональному рівні - закладами громадського здоров’я, закладами охорони здоров’я 

центральних органів виконавчої влади, що реалізують державну політику у сферах оборони 

і військового будівництва, охорони громадського порядку, захисту державного кордону, 

виконання кримінальних покарань, Державного управління справами, Служби безпеки 

України; 

на локальному рівні - закладами та установами охорони здоров’я незалежно від форми 

власності та підпорядкування, фізичними особами - підприємцями, що провадять 

господарську діяльність з медичної практики та закладами громадського здоров’я. 

9. Для цілей епідеміологічного нагляду (спостереження), мережа лабораторій для 

потреб громадського здоров’я повідомляє заклади громадського здоров’я про виявлені в 

досліджуваних зразках біологічні патогенні агенти відповідно до переліку біологічних 

патогенів (агентів), що підлягають епідеміологічному нагляду (спостереженню), 

наведеному у додатку 1 до цього Порядку, які є збудниками інфекційних хвороб, наведених 
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у Переліку інфекційних хвороб, в терміни визначені відповідними наказами про інфекційні 

хвороби але не пізніше ніж протягом 18 годин після виявлення патогенів (агентів). 

10. Державна установа «Центр громадського здоров’я Міністерства охорони здоров’я 

України» у рамках забезпечення та проведення обліку, реєстрації та епідеміологічного 

нагляду (спостереження) за інфекційними хворобами здійснює: 

координацію та організаційно-методичне керівництво мережею епідеміологічного 

нагляду (спостереження) з питань обліку, реєстрації інфекційних хвороб та 

епідеміологічного нагляду (спостереження) за інфекційними хворобами; 

проведення та/або участь у проведенні епідеміологічних розслідувань спалахів 

(епідемій) інфекційних хвороб, з метою встановлення причин їх виникнення, факторів 

передачі інфекції, визначення меж осередків інфекційних хвороб та масштабів поширення 

епідемії чи спалаху, вжиття заходів щодо їх локалізації та ліквідації; 

облік, реєстрацію, епідеміологічний нагляд (спостереження) та моніторинг за 

інфекційними хворобами, дослідження стану популяційного імунітету населення до 

інфекційних хвороб, що керуються засобами імунопрофілактики; 

розробку та впровадження технічних керівництв з епідеміологічного нагляду 

(спостереження) за інфекційними хворобами, згідно зі схемою технічного керівництва з 

епідеміологічного нагляду (спостереження) за інфекційними хворобами, наведеною 

у додатку 2 до цього Порядку; 

розробку та впровадження національних програм епідеміологічного нагляду з метою 

мінімізації наслідків епідемічного поширення інфекційних хвороб, реєстрації та 

нотифікації інфекційних хвороб відповідно до Переліку інфекційних хвороб; 

обґрунтування, експертну оцінку та надання пропозицій щодо заходів (у тому числі 

обмежувального характеру), що вживаються у вогнищах інфекційних хвороб відповідно до 

законодавства України; 

проведення регулярної оцінки систем епідеміологічного нагляду за інфекційними 

хворобами; 

прогнозування епідемічної ситуації в країні, підготовку аналітичних інформаційних 

листів (бюлетенів) про динаміку інфекційних хвороб, циркуляцію та мінливість збудників 

та якість діагностики; 

розробку та координацію впровадження програм первинної профілактики та нагляду 

за інфекційними хворобами, керованими засобами специфічної профілактики (включаючи 

розробку національного календаря щеплень і організацію планової вакцинації та вакцинації 

за епідемічними показниками, дотримання умов транспортування, зберігання та 

застосування імунобіологічних препаратів); 

прийняття рішення щодо застосування епідеміологічного нагляду синдромного 

епідеміологічного нагляду, епідеміологічного нагляду на підставі подій та інших видів 

епідеміологічного нагляду; 

організацію лабораторних досліджень для встановлення збудників, індикації та 

ідентифікації біологічних патогенних агентів; 

проведення науково-практичних досліджень з вивчення морфологічних, 

культуральних, біохімічних, біологічних, імунологічних, молекулярно-генетичних 

особливостей збудників інфекційних хвороб, що циркулюють на території країни; 

утримання колекції штамів збудників інфекційних хвороб, що становлять національне 

надбання; 
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розробку національних планів моніторингу і оцінки протидії інфекційним хворобам, їх 

перегляд і вдосконалення, а також організацію, координацію та впровадження заходів з 

моніторингу і оцінки відповідно до цих планів; 

виконання функції Національного координатора з питань Міжнародних медико-

санітарних правил; 

моніторинг застосування механізмів виявлення, підтвердження, швидкої реєстрації, 

сповіщення та ізоляції джерела подій у сфері громадського здоров’я з міжнародним 

потенціалом розповсюдження, в тому числі в пунктах пропуску через державний кордон; 

розробку пропозицій по встановленню, в разі необхідності, обмежувальних режимів та 

карантинів; 

розробку механізмів ефективного обміну інформацією між компетентними та 

заінтересованими органами як всередині країни, так і на міждержавному рівні, збір 

інформації про події, їх стандартизацію та подальшу консолідацію на рівні пунктів 

перетину державного кордону; 

підготовку звітності за формою та періодичністю, затвердженою Міністерством 

охорони здоров’я України, про стан інфекційної захворюваності в регіонах. 

11. Заклади громадського здоров’я на території відповідних адміністративно-

територіальних одиниць у рамках проведення обліку, реєстрації інфекційних хвороб та 

епідеміологічного нагляду (спостереження): 

здійснюють аналіз даних, внесених в електронну систему охорони здоров’я, або 

отриманих від закладів охорони здоров’я в інший спосіб, забезпечують реєстрацію 

інфекційних хвороб, харчових токсикоінфекцій; 

організовують та беруть участь у розслідуванні спалахів інфекційних хвороб та 

кожного випадку інфекційних хвороб, що мають міжнародне значення, встановлюють їх 

причини, впроваджують, застосовують та постійно удосконалюють системи і методи 

виявлення та контролю спалахів інфекційних хвороб (у тому числі інфекцій, що пов’язані з 

наданням медичної допомоги, зоонозних та трансмісивних); 

координують та беруть участь в епідеміологічних розслідуваннях поодиноких випадків 

інфекційних хвороб; 

надають пропозиції надавачам первинної, вторинної та третинної допомоги щодо 

проведення епідеміологічних розслідувань поодиноких випадків інфекційних хвороб та 

участі в розслідуванні спалахів інфекційних хвороб, медичного спостереження за 

контактними, проведення лабораторних досліджень, заходів профілактики тощо; 

здійснюють оцінку ризиків для громадського здоров’я на відповідній адміністративно-

територіальній одиниці; 

здійснюють прогнозування епідемічної ситуації, підготовку аналітичних 

інформаційних листів (бюлетенів) про динаміку інфекційних хвороб, циркуляцію та 

мінливість збудників та якість діагностики; 

проводять вірусологічні, мікробіологічні та паразитологічні дослідження для потреб 

епідеміологічного нагляду (спостереження) згідно з технічними керівництвами з 

епідеміологічного нагляду (спостереження) за інфекційними хворобами, згідно з додатком 

2 до цього Порядку; 

розробляють проекти планів та стандартів операційних процедур для забезпечення 

готовності та подальшого реагування на надзвичайні ситуації у сфері епідемічного 

благополуччя (стихійні лиха, спалахи та епідемії інфекційних хвороб); 
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надають пропозиції щодо комплектування особового складу спеціалізованих 

протиепідемічних бригад з числа персоналу, що працює в закладах охорони здоров’я та 

здійснюють координацію їх роботи під час виникнення надзвичайних ситуацій у сфері 

громадського здоров’я; 

розробляють проекти комплексних заходів та програм з профілактики захворювань, які 

спричиняють найбільший негативний соціально-демографічний та економічний вплив та 

моніторинг їх виконання; 

здійснюють моніторингові візити та дослідження, надають консультативну та 

практичну допомогу закладам охорони здоров’я регіону щодо питань дотримання вимог 

інфекційного контролю, протиепідемічного режиму, стану роботи з вивчення спектру 

внутрішньолікарняної мікрофлори та антибіотикорезистентності; 

організовують виконання програм імунізації і нагляду за хворобами, керованими 

засобами специфічної імунопрофілактики; 

проводять навчання та координують наукові дослідження з питань епідеміологічного 

нагляду (спостереження) на регіональному рівні. 

12. Надавачі первинної медичної допомоги, підрозділи екстреної медицини, медичні 

працівники закладів освіти, соціального захисту, оздоровчих закладів беруть участь у 

проведенні епідеміологічних обстежень поодиноких випадків інфекційних хвороб та у 

розслідуванні спалахів шляхом: 

надання до закладів громадського здоров’я на регіональному рівні повідомлень 

за формою 058/о «Екстрене повідомлення про інфекційне захворювання, харчове, гостре 

професійне отруєння, незвичайну реакцію на щеплення», затвердженою наказом 

Міністерства охорони здоров’я України від 10 січня 2006 року № 1 «Про затвердження 

Форм первинної облікової документації з інфекційної, дерматовенерологічної, 

онкологічної захворюваності та інструкцій щодо їх заповнення», зареєстрованим у 

Міністерстві юстиції України 08 червня 2006 року за № 686/12560, або внесення даних до 

електронної системи охорони здоров’я про підозру/випадки інфекційних хвороб відповідно 

до Переліку інфекційних хвороб; 

опитування пацієнта (збір епідеміологічного анамнезу); 

встановлення переліку осіб, що контактували з пацієнтом (контактні особи) та надання 

цього переліку закладам громадського здоров’я на регіональному рівні; 

направлення пацієнта на лабораторне обстеження та госпіталізацію (за потреби); 

встановлення можливих причин виникнення інфекційної хвороби та факторів передачі 

інфекції; 

участь у здійсненні протиепідемічних та профілактичних заходів щодо обмеження 

подальшого поширення інфекційної хвороби за пропозиціями, наданими лікарями-

епідеміологами закладів громадського здоров’я. 

13. Надавачі вторинної (спеціалізованої) і третинної (високоспеціалізованої) медичної 

допомоги беруть участь у проведенні епідеміологічних обстежень випадків інфекційних 

хвороб та у розслідуванні спалахів за пропозиціями, наданими закладів громадського 

здоров’я. шляхом: 

надання до закладів громадського здоров’я на регіональному рівні повідомлень 

за формою 058/о, затвердженою наказом Міністерства охорони здоров’я України від 10 

січня 2006 року № 1 «Про затвердження Форм первинної облікової документації з 

інфекційної, дерматовенерологічної, онкологічної захворюваності та інструкцій щодо їх 
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заповнення», зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 08 червня 2006 року за № 

686/12560, про підозру/випадки інфекційних хвороб відповідно до Переліку інфекційних 

хвороб або внесення даних до електронної системи охорони здоров’я про підозру/випадки 

інфекційних хвороб відповідно до Переліку інфекційних хвороб; 

встановлення переліку осіб, що контактували з пацієнтом (контактні особи) та надання 

цього переліку закладам громадського здоров’я на регіональному рівні у випадку, якщо цей 

перелік ще не встановлений; 

участь у здійсненні протиепідемічних та профілактичних заходів щодо обмеження 

подальшого поширення інфекційної хвороби за пропозиціями, наданими лікарями-

епідеміологами закладів громадського здоров’я; 

опитування пацієнта (детальний збір епідеміологічного анамнезу); 

забезпечення лабораторного обстеження пацієнта та контактних осіб (за потребою); 

внесення даних до електронних реєстрів в частині здійснення епідеміологічного 

нагляду; 

надання інформації щодо зареєстрованих випадків інфекційних захворювань до 

закладів громадського здоров’я на території відповідних адміністративно-територіальних 

одиниць у рамках проведення епідеміологічного нагляду. 

II. Отримання, облік, реєстрація та обмін інформацією щодо інфекційних 

хвороб, що підлягають реєстрації 

1. У разі виявлення підозри/випадку інфекційної хвороби, відповідно до Переліку 

інфекційних хвороб, медичним працівником установи мережі епідеміологічного нагляду в 

терміни визначені відповідними наказами про інфекційні хвороби але не пізніше ніж 18 

годин, надають повідомлення за формою 058/о «Екстрене повідомлення про інфекційне 

захворювання, харчове, гостре професійне отруєння, незвичайну реакцію на щеплення», 

затвердженою наказом Міністерства охорони здоров’я України від 10 січня 2006 року № 

1 «Про затвердження Форм первинної облікової документації з інфекційної, 

дерматовенерологічної, онкологічної захворюваності та інструкцій щодо їх заповнення», 

зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 08 червня 2006 року за № 686/12560, або 

вносять в електронну систему охорони здоров’я дані відповідно до чинного законодавства 

про підозру/випадок інфекційної хвороби, яке має містити інформацію за категорією 

випадку (підозрілий, підтверджений, епідеміологічно пов’язаний, клінічно сумісний або 

відхилений). 

2. У разі зміни категорії випадку медичним працівником установи мережі 

епідеміологічного нагляду протягом 18 годин після такої зміни внесення в електронну 

систему охорони здоров’я нова інформація про зміну категорії випадку, із зазначенням 

даних про попередню інформацію, змінену та початкову категорії випадку, дату та причини 

зміни. 

3. Реєстрації підлягають всі категорії випадків інфекційних хвороб відповідно до 

Переліку інфекційних хвороб. 

4. Перелік інформації про підозру/випадок інфекційної хвороби (патогену) 

зазначається у технічних керівництвах з епідеміологічного нагляду (спостереження) за 

інфекційними хворобами, що розробляється ДУ «Центр громадського здоров’я 

Міністерства охорони здоров’я України». 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/za686-06
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0686-06
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0686-06
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Додаток 1 

до Порядку ведення обліку, 

реєстрації та епідеміологічного 

нагляду (спостереження) 

за інфекційними хворобами 

(пункт 9 розділу I) 

ПЕРЕЛІК 

біологічних патогенних агентів, що підлягають епідеміологічному 

нагляду (спостереженню) 

1. До цього Переліку, увійшли тільки ті біологічні патогенні агенти, які здатні 

інфікувати людину. Вказані токсичні і алергенні властивості цих біологічних патогенних 

агентів. 

2. До цього Переліку не увійшли генетично змінені мікроорганізми. 

3. Біологічні патогенні агенти розподіляються за чотирма ступенями небезпеки 

відповідно до рівня їх інфекційної небезпеки (класифікація біологічних агентів): 

група 1: біологічний патогенний агент, який навряд чи може спричинити захворювання 

людини; 

група 2: біологічний патогенний агент, який може спричинити захворювання людини і 

може стати небезпечним для працівників; навряд чи поширюватиметься у популяції; 

зазвичай існує ефективна профілактика чи лікування; 

група 3: біологічний патогенний агент, який може спричинити серйозні захворювання 

людини і становити серйозну небезпеку для працівників; може становити ризик поширення 

у популяції, але зазвичай існує ефективна профілактика або лікування; 

група 4: біологічний патогенний агент, який спричиняє серйозні захворювання людини 

і становить серйозну небезпеку для працівників; має високий ризик поширення у популяції; 

як правило, відсутня ефективна профілактика чи лікування. 

4. Номенклатура класифікованих біологічних патогенних агентів, що увійшли до цього 

Переліку, відповідає останнім міжнародним угодам щодо таксономії і номенклатури 

біологічних агентів. Перелік біологічних патогенів (агентів) підлягає перегляду відповідно 

до розвитку наукових знань. 

5. Всі вже виявлені у людини віруси, оцінювання яких не проводились, і не зазначених 

у цьому Переліку, мають бути віднесені, як мінімум, до групи 2, якщо відсутні докази малої 

вірогідності того, що вони можуть стати причиною захворювання людей. 

6. Окремі біологічні патогенні агенти, віднесені до групи 3 і позначені (**), можуть 

являти обмежену ступінь небезпеки інфікування працівників, оскільки вони, як правило, не 

передаються через повітря. 

7. У цьому Переліку позначені випадки, коли біологічні патогенні агенти, можливо, 

здатні викликати алергічні або токсичні реакції, коли наявні ефективно діючі вакцини, а 



також коли рекомендовано зберігати список працівників, що зазнали впливу біологічних 

агентів, протягом більше, ніж 10 років. 

8. Ці позначення виконано такими буквеними символами: 

А: можлива алергічна дія; 

D: перелік працівників, що зазнали впливу біологічного патогенного агента, повинен 

зберігатись більше, ніж 10 років після закінчення останнього зареєстрованого випадку 

впливу; 

Т: утворення токсинів; 

V: існує ефективна вакцина. 

9. Інформація про виявлення біологічних патогенних агентів передається закладам 

громадського здоров’я лише про ті патогени, які є збудниками інфекційних захворювань, 

визначених в Переліку інфекційних хвороб, що підлягають реєстрації. Моніторинг 

видового складу решти патогенів здійснюється на рівні лабораторії, яка здійснює 

діагностику. 

БАКТЕРІЇ 

та подібні організми 

Біологічні агенти, які внесені до переліку «spp», відносяться до інших видів, які відомі як 

патогенні для людини. 

Біологічний агент Класифікація Примітки 

Actinobacillus actinomycetemcomitans 2 

 

Actinomadura madurae 2 

 

Actinomadura pelletieri 2 

 

Actinomycesgerencs eriae 2 

 

Actinomycesis raelii 2 

 

Actinomyces pyogenes 2 

 

Actinomyces spp. 2 

 

Arcanobacterium haemolyticum (Corynebacterium 

haenolyticum) 

2 

 

Bacillus anthracis 3 

 

Bacteroides fragilis 2 

 

Bartonella bacillifonnis 2 

 



Bartonella quintana (Rochalimaea quintana) 2 

 

Bartonella (Rochalinea) spp. 2 

 

Bordetella bronchiseptica 2 

 

Bordetella parapertussis 2 

 

Bordetella pertussis 2 V 

Borrelia burgdorferi 2 

 

Borrelia duttonii 2 

 

Borrelia recurrentis 2 

 

Borrelia spp. 2 

 

Brucella abortus 3 

 

Brucella canis 3 

 

Brucella melitensis 3 

 

Brucella suis 3 

 

Burkholderia mallei (Pseudomonas mallei) 3 

 

Burkholderia pseudomallei (Pseudomonas pseudomallei) 3 

 

Campylobacter fetus 2 

 

Campylobacter jejuni 2 

 

Campylobacter spp. 2 

 

Cardiobacterium hominis 2 

 

Chlamydia pneumoniae 2 

 

Chlamydia trachomatis 2 

 

Chlamydia psittaci (avian strains) 3 

 

Chlamydia psittaci (other strains) 2 

 

Clostridium botulinum 2 T 



Clostridium perfringens 2 

 

Clostridium tetani 2 T, V 

Clostridium spp. 2 

 

Corynebacterium diphtheriae 2 T, V 

Corynebacterium minutissimum 2 

 

Corynebacterium pseudotuberculosis 2 

 

Corynebacterium spp. 2 

 

Coxiella burnetii 3 

 

Edwardsiella tarda 2 

 

Ehrlichia sennetsu (Rickettsia sennetsu) 2 

 

Ehrlichia spp. 2 

 

Eikenella corrodens 2 

 

Enterobacter aerogenes/cloacae 2 

 

Enterobacter spp. 2 

 

Enterococcus spp. 2 

 

Erysipelothrix rhusiopathiae 2 

 

Escherichia coli (with the exception of non-pathogenic 

strains) 

2 

 

Escherichia coli, verocytotoxigenic strains (e.g. O157:H7 

or O103) 

3 (**) 

 

Flavobacterium meningosepticum 2 

 

Fluoribacter bozemanae (Legionella) 2 

 

Francisella tularensis (Type A) 3 

 

Francisella tularensis (Type B) 2 

 

Fusobacterium necrophorum 2 

 



Gardnerella vaginalis 2 

 

Haemophilusducreyi 2 

 

Haemophilusinfluenzae 2 

 

Haemophilus spp. 2 

 

Helicobacter pylori 2 

 

Klebsiella oxytoca 2 

 

Klebsiella pneumoniae 2 

 

Klebsiella spp. 2 

 

Legionella pneumophila 2 

 

Legionella spp. 2 

 

Leptospira interrogans (all serovars) 2 

 

Listeria monocytogenes 2 

 

Listeria ivanovii 2 

 

Morganella morganii 2 

 

Mycobacterium africanum 3 V 

Mycobacterium avium/intracellulare 2 

 

Mycobacterium bovis (except BCG strain) 3 V 

Mycobacterium chelonae 2 

 

Mycobacterium fortuitum 2 

 

Mycobacterium kansasii 2 

 

Mycobacterium leprae 3 

 

Mycobacterium malmoense 2 

 

Mycobacterium marinum 2 

 

Mycobacterium microti 3 (**) 

 



Mycobacterium paratuberculosis 2 

 

Mycobacterium scrofulaceum 2 

 

Mycobacterium simiae 2 

 

Mycobacterium szulgai 2 

 

Mycobacterium tuberculosis 3 V 

Mycobacterium ulcerans 3 (**) 

 

Mycobacterium xenopi 2 

 

Mycoplasma caviae 2 

 

Mycoplasma hominis 2 

 

Mycoplasma pneumoniae 2 

 

Neisseria gonorrhoeae 2 

 

Neisseria meningitidis 2 V 

Nocardia asteroides 2 

 

Nocardia brasiliensis 2 

 

Nocardia farcinica 2 

 

Nocardia nova 2 

 

Nocardia otitidiscaviarum 2 

 

Pasteurella multocida 2 

 

Pasteurella spp. 2 

 

Peptostreptococcus anaerobius 2 

 

Plesiomonas shigelloides 2 

 

Porphyromonas spp. 2 

 

Prevotella spp. 2 

 

Proteusmirabilis 2 

 



Proteuspenneri 2 

 

Proteusvulgaris 2 

 

Providencia alcalifaciens 2 

 

Providencia rettgeri 2 

 

Providencia spp. 2 

 

Pseudomonas aeruginosa 2 

 

Rhodococcusequi 2 

 

Rickettsia akari 3 (**) 

 

Rickettsia canada 3 (**) 

 

Rickettsia conorii 3 

 

Rickettsia montana 3 (**) 

 

Rickettsia typhi (Rickettsia mooseri) 3 

 

Rickettsia prowazekii 3 

 

Rickettsia rickettsii 3 

 

Rickettsia tsutsugamushi 3 

 

Rickettsia spp. 2 

 

Salmonella arizonae 2 

 

Salmonella enteritidis 2 

 

Salmonella typhimurium 2 

 

Salmonella paratyphi A, B, C 2 V 

Salmonella typhi 3 (**) V 

Salmonella (other serovars) 2 

 

Serpulina spp. 2 

 

Shigella boydii 2 

 



Shigella dysenteriae (Type 1) 3 (**) T 

Shigella dysenteriae, other than Type 1 2 

 

Shigella flexneri 2 

 

Shigella sonnei 2 

 

Staphylococcus aureus 2 

 

Streptobacillus moniliformis 2 

 

Streptococcus pneumoniae 2 

 

Streptococcus pyogenes 2 

 

Streptococcuss uis 2 

 

Streptococcus spp. 2 

 

Treponema carateum 2 

 

Treponema pallidum 2 

 

Treponema pertenue 2 

 

Treponema spp. 2 

 

Vibrio cholerae (including El Tor) 2 

 

Vibrio parahaemolyticus 2 

 

Vibrio spp. 2 

 

Yersinia enterocolitica 2 

 

Yersinia pestis 3 V 

Yersinia pseudotuberculosis 2 

 

Yersinia spp. 2 

 

ВІРУСИ (*) 

Біологічний агент Класифікація Примітки 



Adenoviridae 2 

 

Arenaviridae 

  

LCM-Lassa-virus complex (old world arena viruses): 

  

Lassa virus 4 

 

Lymphocytic (strains) 3 

 

Lymphocytic choriomeningitis virus (other strains) 2 

 

Mopeia virus 2 

 

Other LCM-Lassa complex viruses 2 

 

Tacaribe-Virus-complex (new world arena viruses): 

  

Guanarito virus 4 

 

Junin virus 4 

 

Sabia virus 4 

 

Machupo virus 4 

 

Flexal virus 3 

 

Other Tacaribe complex viruses 2 

 

Astroviridae 2 

 

Bunyaviridae 

  

Belgrade (also known as Dobrava) 3 

 

Bhanja 2 

 

Bunyamwera virus 2 

 

Germiston 2 

 

Oropouche virus 3 

 

Sin Nombre (formerly Muerto Canyon) 3 

 

California encephalitis virus 2 

 



Hantaviruses: 

  

Hantaan (Korean haemorrhagic fever) 3 

 

Seoul virus 3 

 

Puumala virus 2 

 

Prospect Hill virus 2 

 

Other hantaviruses 2 

 

Nairoviruses: 

  

Crimean-Congo haemorrhagic fever 4 

 

Hazara virus 2 

 

Phleboviruses: 

  

Rift Valley fever 3 V 

Sandfly fever 2 

 

Toscana virus 2 

 

Other bunyaviridae known to be pathogenic 2 

 

Caliciviridae 

  

Hepatitis E virus 3 (**) 

 

Norwalk virus 2 

 

Other Caliciviridae 2 

 

Coronaviridae 2 

 

Filoviridae 

  

Ebola virus 4 

 

Marburg virus 4 

 

Flaviviridae 

  

Australia encephalitis (Murray Valley encephalitis) 3 

 



Central European tick-borne encephalitis virus 3 (**) V 

Absettarov 3 

 

Hanzalova 3 

 

Hypr 3 

 

Kumlinge 3 

 

Dengue virus type 1-4 3 

 

Hepatitis C virus 3 (**) D 

Hepatitis G virus 3 (**) D 

Japanese B encephalitis 3 V 

Kyasanur Forest 3 V 

Louping ill 3 (**) 

 

Omsk (a) 3 V 

Powassan 3 

 

Rocio 3 

 

Russian spring-summer encephalitis (TBE) (a) 3 V 

St Louis encephalitis 3 

 

Wesselsbron virus 3 (**) 

 

West Nile fever virus 3 

 

Yellow fever 3 V 

Other flaviviruses known to be pathogenic 2 

 

Hepadnaviridae 

  

Hepatitis B virus 3 (**) V, D 

Hepatitis D virus (Delta) (b) 3 (**) V, D 

Herpesviridae 

  



Cytomegalovirus 2 

 

Epstein-Barr virus 2 

 

Herpesvirus simiae (B virus) 3 

 

Herpes simplex virus types 1 and 2 2 

 

Herpesvirus varicella-zoster 2 

 

Human B-lymphotropic virus (HBLV-HHV6) 2 

 

Human herpes virus 7 2 

 

Human herpes virus 8 2 D 

Orthomyxoviridae 

  

Influenza viruses types A, B and C 2 V (c) 

Tick-borne orthomyxoviridae: Dhori and Thogoto 2 

 

Papovaviridae 

  

BK and JC viruses 2 D (d) 

Human papillomaviruses 2 D (d) 

Paramyxoviridae 

  

Measles virus 2 V 

Mumps virus 2 V 

Newcastle disease virus 2 

 

Parainfluenza viruses types 1 to 4 2 

 

Respiratory syncytial virus 2 

 

Parvoviridae 

  

Human parvovirus (B 19) 2 

 

Picomaviridae 

  

Acute haemorrhagic conjunctivitis virus (AHC) 2 

 



Coxsackie viruses 2 

 

Echo viruses 2 

 

Hepatitis A virus (human enterovirus type 72) 2 V 

Polioviruses 2 V 

Rhinoviruses 2 

 

Poxviridae 

  

Buffalopox virus (e) 2 

 

Cowpox virus 2 

 

Elephantpox virus (f) 2 

 

Milkers» node virus 2 

 

Molluscum contagiosum virus 2 

 

Monkeypox virus 3 V 

Orf virus 2 

 

Rabbitpox virus (g) 2 

 

Vaccinia virus 2 

 

Variola (major and minor) virus 4 V 

Whitepox virus (’Variola virus’) 4 V 

Yatapox virus (Tana & Yaba) 2 

 

Reoviridae 

  

Coltivirus 2 

 

Human rotaviruses 2 

 

Orbiviruses 2 

 

Reuviruses 2 

 

Retroviridae 

  



Human immunodeficiency viruses 3 (**) D 

Human T-cell lymphotropic viruses (HTLV), types 1 and 2 3 (**) D 

SIV (h) 3 (**) 

 

Rhabdoviridae 

  

Rabies virus 3 (**) V 

Vesicular stomatitis virus 2 

 

Togaviridae 

  

Alphaviruses 

  

Eastern equine encephalomyelitis 3 V 

Bebaru virus 2 

 

Chikungunya virus 3 (**) 

 

Everglades virus 3 (**) 

 

Mayaro virus 3 

 

Mucambo virus 3 (**) 

 

Ndumu virus 3 

 

O’nyong-nyong virus 2 

 

Ross River virus 2 

 

Semliki Forest virus 2 

 

Sindbis virus 2 

 

Tonate virus 3 (**) 

 

Venezuelan equine encephalomyelitis 3 V 

Western equine encephalomyelitis 3 V 

Other known alphaviruses 2 

 

Rubivirus (rubella) 2 V 



Toroviridae 2 

 

Unclassified viruses 

  

Equine morbillivirus 4 

 

Hepatitis viruses not yet identified 3 (**) D 

Unconventional agents associated with the transmissible 

spongiform 

  

encephalopathies (TSEs) 

  

Creutzfeldt-Jakob disease 3 (**) D (d) 

Variant Creutzfeldt-Jakob disease 3 (**) D (d) 

Bovine spongiform encephalopathy (BSE) and other 

related animal TSEs (i) 

3 (**) D (d) 

Gerstmann-Straussler-Scheinker syndrome 3 (**) D (d) 

Kuru 3 (**) D (d) 

ПАРАЗИТИ 

Біологічний агент Класифікація Примітки 

Acanthamoeba castellani 2 

 

Ancylostoma duodenale 2 

 

Angiostrongylus cantonensis 2 

 

Angiostrongylus costaricensis 2 

 

Ascaris lumbricoides 2 A 

Ascaris suum 2 А 

Babesia divergens 2 

 

Babesia microti 2 

 

Balantidium coli 2 

 

Brugia malayi 2 

 



Brugia pahangi 2 

 

Capillaria philippinensis 2 

 

Capillaria spp. 2 

 

Clonorchis sinensis 2 

 

Clonorchisviverrini 2 

 

Cryptosporidium parvum 2 

 

Cryptosporidium spp. 2 

 

Cyclospora cayetanensis 2 

 

Dipetalonema streptocerca 2 

 

Diphyllobothrium latum 2 

 

Dracunculusmedinens is 2 

 

Echinococcusgranulos us 3 (**) 

 

Echinococcusmultilocularis 3 (**) 

 

Echinococcusvogeli 3 (**) 

 

Entamoeba histolytica 2 

 

Fasciola gigantica 2 

 

Fasciola hepatica 2 

 

Fasciolopsis buski 2 

 

Giardia lamblia (Giardia intestinalis) 2 

 

Hymenolepisdiminuta 2 

 

Hymenolepisnana 2 

 

Leishmania brasiliensis 3 (**) 

 

Leishmania donovani 3 (**) 

 

Leishmania ethiopica 2 

 



Leishmania mexicana 2 

 

Leishmania peruviana 2 

 

Leishmania tropica 2 

 

Leishmania major 2 

 

Leishmania spp. 2 

 

Loa loa 2 

 

Mansonella ozzardi 2 

 

Mansonella perstans 2 

 

Naegleria fowleri 3 

 

Necator americanus 2 

 

Onchocerca volvulus 2 

 

Opisthorchis felineus 2 

 

Opisthorchis spp. 2 

 

Paragonimuswes termani 2 

 

Plasmodium falciparum 3 (**) 

 

Plasmodium spp. (human and simian) 2 

 

Sarcocystis suihominis 2 

 

Schistosoma haematobium 2 

 

Schistosoma intercalatum 2 

 

Schistosoma japonicum 2 

 

Schistosoma mansoni 2 

 

Schistosoma mekongi 2 

 

Strongyloidess tercoralis 2 

 

Strongyloides spp. 2 

 



Taenia saginata 2 

 

Taenia solium 3 (**) 

 

Toxocara canis 2 

 

Toxoplasma gondii 2 

 

Trichinella spiralis 2 

 

Trichuristrichiura 2 

 

Trypanosoma brucei brucei 2 

 

Trypanosoma brucei gambiense 2 

 

Trypanosoma brucei rhodesiense 3 (**) 

 

Trypanosoma cruzi 3 

 

Wuchereria bancrofti 2 

 

ГРИБКИ 

Біологічний агент Класифікація Примітки 

Aspergillus fumigatus 2 А 

Blastomycesdermatitidis(Ajellomycesdermatitidis ) 3 

 

Candida albicans 2 А 

Candida tropicalis 2 

 

Cladophialophora bantiana (formerly: Xylohypha bantiana, 

Cladosporiumbantianum or trichoides) 

3 

 

Coccidioides inunitis 3 A 

Cryptococcus neoformans var. Neofonnans (Filbas idiella 

neofonnans var. neofonnans) 

2 A 

Cryptococcus neoformans var. gattii (Filobasidiella bacillispora) 2 A 

Emmonsia parva var. parva 2 

 

Emmonsia parva var. crescens 2 

 



Epidermophyton floccosum 2 A 

Fonsecaea compacta 2 

 

Fonsecaea pedrosoi 2 

 

Histoplasma capsulatum var. capsulatum (Ajellomyces capsulatus) 3 А 

Histoplasma capsulatum duboisii 3 

 

Madurella grisea 2 А 

Madurella mycetomatis 2 

 

Microsporum spp. 2 A 

Neotestudina rosatii 2 

 

Paracoccidioides brasiliensis 3 

 

Penicillium marneffei 2 A 

Scedosporium apiospermum (Pseudallescheria boydii) 2 

 

Scedosporium prolificans (inflatum) 2 

 

Sporothrix schenckii 2 

 

Trichophyton rubrum 2 

 

Trichophyton spp. 2 

 

 

Додаток 2 

до Порядку ведення обліку, 

реєстрації та епідеміологічного 

нагляду (спостереження) 

за інфекційними хворобами 

(пункт 10 розділу I) 

СХЕМА 

технічного керівництва з епідеміологічного нагляду (спостереження) за 

інфекційними хворобами 

Розділ Перелік питань для висвітлення 

Мета розробки нормативно-правового акту (далі НПА), для кого 

він призначений і які відносини регулює. 



Розділ I. 

Загальні положення і 

терміни 

Спеціальні терміни, необхідні для використання при реалізації 

положень, регульованих цим НПА, наприклад: визначення 

категорій випадків інфекційних захворювань (далі - ІЗ), 

визначення контакту з хворим на ІЗ, епідеміологічного зв’язку, 

завізного випадку тощо. 

Розділ II. 

Епідеміологічний 

нагляд та звітність 

Типи епіднагляду, які застосовуються до ІЗ (дозорний, рутинний, 

активний тощо) та випадки, які підлягають реєстрації у системі 

епіднагляду. Використання синдромного епідеміологічного 

нагляду та епідеміологічного нагляду на підставі подій. 

Порядок оцінки системи епідеміологічного нагляду, індикатори, 

кратність оцінки, відповідальні за її проведення (за потреби). 

Звітні форми, кратність та відповідальні за звітування про 

виявлені випадки ІЗ, в т.ч. до міжнародних організацій. 

Якщо застосовується: зонування території за рівнем ризику і 

поширення інфекції, тощо 

Розділ III. 

Менеджмент випадку 

(Заходи при виявленні 

випадку ІЗ) 

Визначення випадку ІЗ, який підлягає повідомленню, алгоритм 

повідомлення 

Порядок епідеміологічного розслідування випадку ІЗ. Ролі та 

обов’язки, в т.ч. лікарів первинної медико-санітарної допомоги 

(протиепідемічні заходи на рівні первинної ланки медичної 

допомоги) 

Обсяг інформації, яку необхідно зібрати для розслідування 

випадку ІЗ 

Обмежувальні заходи у осередках ІЗ (ізоляція хворих, допуск 

реконвалесцентів до організованих колективів, протиепідемічні 

заходи у осередку) 

Розділ IV. 

Менеджмент контактів 

(заходи по 

відношенню до 

контактних осіб) 

Визначення контакту (якщо не вказано у термінах): хто і за яких 

умов вважається контактним з хворим на ІЗ 

Визначення груп високого ризику контактування з хворим на ІЗ та 

превентивні заходи по відношенню до цих осіб. 

Заходи щодо осіб, які контактували з хворим на ІЗ (ізоляція, 

імунізація, превентивне лікування, обмежувальні заходи в 

організованих колективах тощо) 

Визначення спалаху ІЗ (за потреби). алгоритм розрахунку та/або 

критерії спалаху, епідемії, ендемічності для тієї чи іншої хвороби 



Розділ V. 

Менеджмент спалаху 

(реагування на спалах) 

Порядок епідеміологічного розслідування та реагування на 

зареєстрований спалах ІЗ із залученням інших організацій та 

установ. 

Інформування про спалах ІЗ (форми, кратність, відповідальні, 

терміни та шляхи інформування). 

Профілактичні та протиепідемічні заходи при спалаху ІЗ, в т.ч. в 

ЗОЗ 

Проведення та критерії проведення спеціальних досліджень по 

типу інфекційної хвороби (наприклад, напруженість імунітету або 

поведінкові дослідження) 

Розділ V. 

Менеджмент спалаху: 

завезені випадки ІЗ (за 

потреби) 

Реагування на виявлення випадку ІЗ на борту літака, корабля, в 

салоні іншого транспортного засобу, в т.ч. порядок інформування і 

залучення інших відомств. 

Пошук шляхів та чинників передачі, заходи спрямовані на 

попередження поширення ІЗ, в т.ч. дезінфекційні 

Розділ VI. 

Профілактика (масова 

та індивідуальна) 

Хіміопрофілактика, превентивне лікування, позапланова 

вакцинація та пасивна імунізація: визначення контингетів, груп 

препаратів, показів до застосування. 

Рутинні профілактичні заходи 

Заходи з підтримання готовності та епіднастороги, в т.ч. наявність 

необхідного переліку медичних засобів, устаткування, засобів 

індивідуального захисту тощо 

Розділ VII. 

Лабораторна 

діагностика 

Діагностичні дослідження: показання, обсяг, методи, кратність, 

відповідальні за проведення. 

Моніторингові дослідження: об’єкти зовнішнього середовища, 

переносники та особи з груп ризику. 

Повноваження націончальних та міжнародних референс-

лабораторій. 

Правила відбору та транспортування зразків 

Розділ IX. 

Комунікації 

Шляхи передачі інформації в системі епіднагляду. 

Комунікації із зацікавленими центральними та місцевими 

органами виконавчої влади. Рекомендації Центрів громадського 

здоров’я для політиків або місцевих органів влади (частота, 

формат, рекомендації після спалаху, тощо) 



З міжнародними організаціями (звітування тощо). 

 


