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План моніторингових досліджень, що проводяться 

ВСП «Криворізький міський відділ лабораторних досліджень  ДУ Дніпропетровський ОЛЦ МОЗ України» на 2019 рік  у Широківському районі 

 

Моніторингові відвідування (візити) лікувально-профілактичних закладів 

Адмінте- 

риторія 

Найменування 

закладу 

Адреса, 

місце 

розташуван 

ня 

Тематика моніторингового відвідування 

Кількість лабораторних та 

інструментальних досліджень 

Терміни 

проведе

ння 

(місяць) фізико-хімічні 

проб/досліджень 

Мікробіологічні 

проб/досліджень 

Широків-

ський 

район 

КЗ  «Широківська 

центральна районна 

лікарня» ДОР» 

Широківськи

й  район, 

смт.Широке, 

вул.Казбек,17 

Стан виконання дезінфекційно-

стерилізаційних та протипедикульозних 

заходів. 

Стан системи інфекційного контролю в 

закладах охорони здоров’я та моніторинг 

ефективності її впровадження. 

питна вода – 1/10 

мікроклімат – 

20/60 

освітлення – 20/20 

повітря робочої 

зони (кабінети 

рентгендіагностик

и –озон, окисли 

азоту) -2/6 

дослідження 

деззасобів на 

визначення 

масової частки 

активного хлору –  

3/3 

питна вода – 1/6 

стерильність – 7/14 

комплексні змиви – 

40/80, в т.ч.: 

з одягу –4/8 

-з рук медперсоналу-4/8 

-інструментарій 

обладнання -32/64 

(визначення 

антибіотикорезистентн

ості та стійкості 

мікроорганізмів до 

дезрозчинів при 

виділенні культур). 

змиви на ЗКФБ – 20/20 

профілактичне 

обстеження персоналу 

на носійство 

патогенного 

стафілококу – 10осіб 

(10проб/20дослідж.) 

дослідження на 

контамінацію: 

рідке мило – 5/5 

антисептик – 5/5 

дезрозчин – 5/5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

вересень  
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Широків-

ський 

район 

КНП «Широківський 

центр ПМД» 

Широківської 

районної ради 

смт Широке, 

вул. 

Казбек,17. 

Стан підготовки медичного закладу до 

роботи в умовах епідускладнень з грипу та 

ГРІ. 

Стан підготовки  медичного закладу з 

карантинних інфекцій 

Стан виконання заходів по забезпеченню 

«безпеки» імунізації , вакцинопрофілактики 

інфекційних захворювань 

Стан виконання дезінфекційно-стери-

лізаційних та протипедикульозних заходів. 

Стан організації проти паразитарної 

діяльності 

Стан використання мікробіологічних 

лабораторних досліджень в діагностиці 

інфекційних захворювань 

  жовтень 

 

 

травень 

 

 

жовтень 

 

травень 

 

травень 

 

травень 

 

 

 

 

 

Моніторингові дослідження в дитячих навчальних закладах 

 

Адмінтериторія Найменування закладу Адреса, місце 

розташування 

Кількість лабораторних та 

інструментальних досліджень 

Терміни 

проведення 

(місяць) 

Фізико-хімічні мікробіологічні 

Широківський 

район 

Новолатівський ДНЗ 

Широківського району 

 

с.Новолатівка 

 вул. Шкільна, 7а 

- вода питна - 1/10 

- страви на калорійність 

–    3/15 та на якість 

термообробки– 1/1 

- деззасіб – 1/1 

- вода питна - 1/6 

 

вересень  

Широківський 

район 

Широківський ДНЗ № 4 

Широківського району 

 

СМТ Широке 

 вул. Соборна, 106 

- вода питна - 1/10 

- страви на калорійність 

–    3/15 та на якість 

термообробки– 1/1 

- деззасіб – 1/1 

- вода питна - 1/6 

 

вересень  
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Моніторингові дослідження в загальноосвітніх навчальних закладах 

 

Адмінтерито

рія 

Найменування закладу Адреса, місце 

розташування 

Кількість лабораторних та 

інструментальних досліджень 

Терміни 

проведення 

(місяць) 

Фізико-хімічні мікробіологічні 

Широків- 

ський р-н 

Водянська середня загальноосвітня 

школа  

с.Водяне 

 вул. Степна,15 

- вода 

централізована -1/10 

- вода централізована 

-1/6 

серпень 

Зеленобалківська середня 

загальноосвітня школа  

с. Зелена Балка вул. 

Зарічна 

- вода 

централізована -1/10 

- вода централізована 

-1/6 

серпень 

Калинівська середня загальноосвітня 

школа  

с.  Гречані Поди  

вул. Шкільна,28 

- вода 

централізована -1/10 

- вода централізована 

-1/6 

серпень 

Карпівська середня загальноосвітня 

школа  

с. Карпівка вул. 

Молодіжна,52 

- вода 

централізована -1/10 

- вода централізована 

-1/6 

серпень 

Миролюбівський навчально-

виховний комплекс  

с. Миролюбівка вул. 

Шкільна,27 

- вода 

централізована -1/10 

- вода централізована 

-1/6 

серпень 

Новоселівська середня 

загальноосвітня школа  

с. Новолатівка 

вул.Шкільна,5 

- вода 

централізована -1/10 

- вода централізована 

-1/6 

серпень 

Олександрівська середня 

загальноосвітня школа  

с. Олександрівка вул. 

Шкільна 

- вода 

централізована -1/10 

- вода централізована 

-1/6 

серпень 

Степівська середня школа  с. Степове вул. 

Молодіжна,4 

- вода 

централізована -1/10 

- вода централізована 

-1/6 

серпень 

Тихоставська філія ОКЗ «Карпівська 

СЗШ»  

с. Тихий Став вул. 

Центральна 

- вода 

централізована -1/10 

- вода централізована 

-1/6 

серпень 

Червонівська неповна середня 

загальноосвітня школа  

с. Червоне  

вул. Мацюці 

- вода 

централізована -1/10 

- вода централізована 

-1/6 

серпень 

Широківська середня загальноосвітня 

школа №1  

смт Широке вул. 

Набережна,120 

- вода 

централізована -1/10 

- вода централізована 

-1/6 

серпень 

Широківська середня загальноосвітня 

школа №2  

смт Широке вул. 

Соборна,4 

- вода 

централізована -1/10 

- вода централізована 

-1/6 

серпень 

КЗ «Анріівська середня 

загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів» 

с. Андріівка вул. 

Державна, 26 

- вода питна  

( привозна) – 1/10 

- вода питна 

( привозна) -1/6 

вересень 

КЗ « Запорізька школа загальної 

освіти I-II ст.» Широківської 

селищної ради  

с. Запоріжжя вул. 

Шкільна, 31а 

- вода питна  

( привозна) – 1/10 

- вода питна 

( привозна) -1/6 

вересень 
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КЗ «Новокурська школа середньої 

загальної освіти І-ІІІ ступенів» 

Широківської селищної ради 

с. Новокурське вул. 

Кооперативна, 20 

- вода питна  

( привозна) – 1/10 

- вода питна 

( привозна) -1/6 

вересень 

Широків- 

ський р-н 

КЗ «Благодатнівська середня 

загальноосвітня  школа І-ІІІ ступенів» 

Широківської селищної ради 

с. Благодатне вул. 

Центральна, 8 

- вода питна  

( привозна) – 1/10 

- вода питна 

( привозна) -1/6 

квітень  

КЗ «Шестернянська  середня 

загальноосвітня  школа І-ІІІ ступенів» 

Широківської селищної ради 

с. Шестерня вул. 

Центральна, 5 

- вода питна  

( привозна) – 1/10 

- вода питна 

( привозна) -1/6 

квітень  

 

 Моніторингові дослідження питної води централізованого господарсько-питного водопостачання (без ТГМ)  та децентралізованого     

                

Адмінтериторія Найменування 

водопроводу 

Місце  відбору Кількість досліджень Терміни 

проведення 

(місяць) 

Фізико-хімічні 

проб/досліджень 

Мікробіологічні 

проб/досліджень 

Широківський район децентралізоване 

водопостачання 

Громадські колодязі 6/102 6/36 вересень 

 

 

Моніторингові дослідження господарсько-фекальних стічних вод на головних очисних спорудах до очищення на   вібріофлору  

 

№ 

п/п 

Територія Кількість проб/досліджень Терміни відбору проб Періодичність 

1. Широківський район 9/18 Червень-вересень 1 раз на 2 тижня  

 

Моніторинговий план досліджень  стічних вод на ентеровіруси, в тому числі поліовіруси  

 

№
 з

/п
 

Територія  

Вода поверхневих 

водойм 
Стічна вода 

Примітка 
Термін 

доставки 
№ створу 

Термін 

доставки 

Міських 

очисних 

споруд (до 

очистки), 

кількість проб 

3 колектора 

інфекц. 

відділення        

(до хлорув.) 

3 колектора 

дитячого 

дошкільног

о 

закладу 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. Широківський район 

 

- - щоквартально 4 проби /  

8 досліджень 

- - КП «Фрунзенський ЖКП»,  

очисні споруди» 
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Моніторингові  дослідження  біоматеріалу (фекалії, ліквор, парні сироватки) від  хворих  на ентеровіруси, в тому числі поліовіруси 

№ 

з/п 
Територія  

Термін 

доставки 

Кількість 

осіб/досліджень 
Матеріал для дослідження 

1. Широківський  район/ 

КЗ  «широківська  центральна  

районна лікарня» 

щорічно 6/12 Біоматеріал на ентеровіруси, в тому числі поліовіруси  

відбирається та надсилається до лабораторії працівниками ЛПЗ 

 

Моніторингові дослідження ґрунту худобомогильників на сибірку 

 

№ 

п/п 

Район Кількість проб Терміни відбору проб Періодичність 

 Широківський район  

 

 

2 Травень 1 раз на рік 

 

 

План-графік доставки до лабораторії ОНІ ВДБФ ДУ «ДОЛЦ МОЗ України» 

сірих пацюків, яких відловили на об'єктах підвищенного епідризику для досліджень на лептоспіроз 

№ з/п Район Кількість гризунів Термін доставки кратність 

1. Широківський район 8 Протягом  року  

 
                                                                                                                                                
                                                                                                            
 

 

 

 

 

 

                  Завідувач  

                 ВСП «Криворізький міський відділ   лабораторних 

                 досліджень  ДУ «Дніпропетровський ОЛЦ МОЗ  України»                                                               Т.А.Черняєва                                                                                           
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