ЗАКОН ПРО СИСТЕМУ
ГРОМАДСЬКОГО
ЗДОРОВ’Я
НОВА СИСТЕМА ЕПІДКОНТРОЛЮ

СТРУКТУРА ГРОМАДСЬКОГО ЗДОРОВ’Я
ОРГАНІЗАЦІЙНА
відповідно до Проєкту Закону України про систему громадського здоров’я

МОЗ
ЦГЗ
Головна координуюча
установа

рекомендації та
координація за
напрямками

ЦОВВ, що забезпечує
формування та реалізує
держполітику у сфері охорони
здоров’я

МЕРЕЖА
ТЕРИТОРІАЛЬНИХ
Центрів контролю та
профілактики хвороб

ЦКПХ

1.

Підпорядковується МОЗ,
який формує Мережу ЦКПХ

2.

Реалізує повний набір
оперативних функцій
громадського здоров’я

3.

Є частиною національної
системи громадського
здоров’я

СТРУКТУРА ГРОМАДСЬКОГО ЗДОРОВ’Я
УПРАВЛІНСЬКА
ГОЛОВНИЙ ДЕРЖАВНИЙ
САНІТАРНИЙ ЛІКАР УКРАЇНИ
(Заступник міністра МОЗ)

ГОЛОВНІ САНІТАРНІ
ЛІКАРІ ТЕРИТОРІЙ
(керівники ЦКПХ)

ЦКПХ

ЦЕНТР ГРОМАДСЬКОГО ЗДОРОВ’Я
6 НАПРЯМКІВ КООРДИНАЦІЇ ЦКПХ

ПРОГРАМИ
ПРОФІЛАКТИКИ
соціально небезпечні
захворювання, інфекції пов’
язані з меддопомогою,
неінфекційні захворювання

ІНФОРМАЦІЙНИЙ
ФОНД

ЛАБОРАТОРНІ
ДОСЛІДЖЕННЯ

статистика, дослідження,
інфоматеріали тощо

референс та верифікація,
міжнародна співпраця тощо

ПРОГРАМИ
ЛІКУВАННЯ

БІОЗАХИСТ ТА
БІОБЕЗПЕКА

КВАЛІФІКОВАНІ
КАДРИ

ВІЛ, туберкульоз, вірусні
гепатити

ММСП, інфекційний
контроль тощо

розвиток, навчання,
мотивація

ЦЕНТРИ КОНТРОЛЮ ТА ПРОФІЛАКТИКИ ХВОРОБ
СТАТУС

ЮРИДИЧНІ
ОСОБИ
будь-якої організаційноправової форми

МАЮТЬ
САМОСТІЙНИЙ
БАЛАНС
рахунки в банках, бланк зі
своїм найменуванням та
можуть мати печатку

МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНА
БАЗА
складається з рухомого та
нерухомого майна,
переданого йому на праві
оперативного управління
від МОЗ

ЦЕНТРИ КОНТРОЛЮ ТА ПРОФІЛАКТИКИ ХВОРОБ
СКЛАД

ОПЕРАТИВНО-ДИСПЕТЧЕРСЬКИЙ
ПІДРОЗДІЛ

БРИГАДИ ОПЕРАТИВНОГО
РЕАГУВАННЯ

Працює 24/7, оснащений
телекомунікаційною мережею,
програмним, технічним
забезпеченням та іншими
засобами

Реагують на надзвичайні ситуації у
сфері громадського здоров'я

ЦЕНТРИ КОНТРОЛЮ ТА ПРОФІЛАКТИКИ ХВОРОБ
ФУНКЦІЇ
Здійснюють координацію та проведення епідеміологічного нагляду і аналізу;
Здійснюють індикацію та ідентифікацію збудників інфекційних хвороб, що мають значний
епідемічний потенціал та/або міжнародне значення та підпадають під регуляцію ММСП;
Реагують на надзвичайні ситуації в сфері ГЗ спільно з регіональними ЦГЗ у рамках роботи
функціональних і територіальних підсистем єдиної державної системи цивільного захисту;
Проводять секвенування збудників інфекційних хвороб з метою розслідування причиннонаслідкових зв’язків виникнення та розповсюдженні інфекційних хвороб, в тому числі
інфекцій, які передаються при наданні медичної допомоги;
Повідомляють МОЗ про ризики у сфері ГЗ та управління такими ризиками в межах
компетенції;
Розробляють пропозиції, планів дій та рекомендацій щодо здійснення заходів, спрямованих
на поліпшення показників здоров'я і благополуччя населення та вдосконалення системи ГЗ;
Збирають та обробляють інформацію для формування інформаційного фонду ГЗ;

ЦЕНТРИ КОНТРОЛЮ ТА ПРОФІЛАКТИКИ ХВОРОБ
ФУНКЦІЇ
Проводять періодичний аналіз детермінантів здоров'я, заходи впливу на детермінанти
здоров'я та заходи, спрямовані на запобігання, зменшення та усунення нерівностей щодо
здоров'я;
Проводять моніторинг заходів щодо зміцнення здоров'я, показників рухової активності,
статевого і репродуктивного здоров'я, психічного здоров'я населення;
Аналізують інформацію щодо випадків травматизму і насильства;
Готують та оприлюднюють періодичні звіти про стан здоров'я, санітарно-епідемічну ситуацію
та показники середовища життєдіяльності;
Організовують навчання та проведення інформаційно-просвітницьких заходів з питань ГЗ
для посадових осіб ЦОВВ і МОВВ та ОМС, інших суб'єктів у системі ГЗ;
Приймають участь у розробці державних медико-санітарних нормативів та правил
направлених на збереження здоров'я, працездатності та забезпечення санітарно-епідемічного
благополуччя;
Приймають участь у роботі комісій з розслідування гострих професійних захворювань;
Здійснюють інші функції, визначені законодавством та установчими документами

ГОЛОВНИЙ САНІТАРНИЙ ЛІКАР УКРАЇНИ
ФУНКЦІЇ
Дає ЦОВВ завдання (подання із заходами) для усунення ризиків здоров’ю та
благополуччю населення; участі у розслідуванні випадків інфекційних хвороб, масових
неінфекційних хвороб, уражень та отруєнь;
Дає ЦОВВ завдання (подання із заходами) позачергових заходів державного нагляду
(контролю) за дотриманням вимог санітарного законодавства у відповідній сфері;
Вносить подання до МОЗ з метою порушення останнім перед Кабінетом Міністрів
України питання встановлення карантину;
Ініціює скликання невідкладного засідання Державної комісії з питань техногенноекологічної безпеки та надзвичайних ситуацій для прийняття рішень, якщо за
результатами епідеміологічного нагляду встановлено, що бездіяльність або
запровадження недостатніх обмежувальних протиепідемічних заходів місцевими
органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування несе загрозу
погіршення епідемічної ситуації.

ГОЛОВНІ САНІТАРНІ ЛІКАРІ - КЕРІВНИКИ ЦКПХ
ФУНКЦІЇ
Вносить подання до територіальних ЦОВВ на виконання визначених у поданні заходів для усунення
ризиків здоров’я та благополуччя населення; участь у розслідуванні випадків інфекційних хвороб,
масових неінфекційних хвороб, уражень та отруєнь;
Вносить подання територіальним ЦОВВ для проведення ними позачергових заходів державного
нагляду (контролю) за дотриманням вимог санітарного законодавства у відповідній сфері;
Вносить подання для встановлення обмежувальних протиепідемічних заходів МОВВ та ОМТ,
коли в окремому населеному пункті, у дитячому виховному, навчальному чи оздоровчому закладі
виник спалах інфекційної хвороби або склалася неблагополучна епідемічна ситуація, що загрожує
поширенням інфекційних хвороб;
Скликає надзвичайну протиепідемічну комісію для прийняття рішень щодо недопущення
розповсюдження інфекційних хвороб на території відповідної адміністративно-територіальної
одиниці;
Безперешкодно відвідує та входить на територію та до приміщень підприємств, установ та
організацій під час реагування на надзвичайні події будь-якого характеру з метою ліквідації
надзвичайної ситуації або попередження негативного впливу на здоров'я людей.

ДЕРЖАВНИЙ НАГЛЯД І КОНТРОЛЬ
ГОЛОВНІ САНІТАРНІ ЛІКАРІ (ВСІ)
Формують подання для включення об’єктів, діяльність яких створює санітарноепідеміологічний ризик, до плану заходів державного контролю;

ПОЗАПЛАНОВІ ЗАХОДИ
ДЕРЖКОНТРОЛЮ ЗДІЙСНЮЮТЬСЯ:

Невідкладно після повідомлення від Головного санітарного лікаря про проведення
розслідувань випадків інфекційних, масових неінфекційних хвороб, уражень та
отруєнь;

ДЯКУЮ ЗА
УВАГУ!

