
О.П. Сельнікова була головою вченої ради інсти�
туту, заступником голови спеціалізованої вченої
ради з присудження наукового ступеня доктора
медичних наук за спеціальністю "епідеміологія",
членом спеціалізованих вчених рад із захисту док�
торських дисертацій Національного медичного
університету ім. О.О. Богомольця та при Інституті
мікробіології і вірусології ім. Д.К. Заболотного НАН
України. Очолювала координаційну раду з вико�
нання наукової частини Програми імунопрофілак�
тики населення на 2002�2006 роки, працювала у
постійно діючих комісіях МОЗ України з контролю
над раціональним використанням антибактеріаль�
них та противірусних засобів в Україні, дозвільній
комісії з реєстрації та перереєстрації імунобіоло�
гічних препаратів, профільній комісії з закупівлі
імунобіологічних препаратів.

Ольга Петрівна є членом редакційних колегій ча�
сописів "Сучасні інфекції", "Інфекційні хвороби",
"Український хіміотерапевтичний журнал", "Лабо�
раторна діагностика", "Мікробіологічний журнал".
Має 136 публікацій: 103 наукового та 33 навчаль�
но�методичного і нормативного характеру.

За час своєї наукової діяльності доктор медич�
них наук О.П. Сельнікова неодноразово брала
участь в організації та роботі наукових міжнарод�
них конгресів та симпозіумів, які проходили в Ук�
раїні (Київ, Харків, Вінниця, Одеса, Тернопіль —
1993, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001 та 2002 роки),
Росії (Москва — 1996, 1997), Бельгії (Брюссель —
1998), Великобританії (Бірмінгем, Лондон —
1999), Франції (Париж — 1998). Вона читала лекції
з проблем внутрішньолікарняних інфекцій, імуно�
профілактики населення, якості та безпеки вак�
цин, організації системи контролю якості імунобіо�
логічних препаратів для головних спеціалістів
Управлінь охорони здоров'я та санітарно�епідемі�
ологічної служби в областях; неодноразово висту�
пала з доповідями на конференціях і засіданнях
науково�медичних товариств різних рівнів як в Ук�
раїні, так і за її межами.

О.П. Сельнікова у рамках міжурядової програми
співробітництва Україна�Канада проходила стажу�
вання у Біологічному центрі (Канада, Оттава —
1995,1998) з проблем організації служби контро�
лю якості медичних імунобіологічних препаратів.
1997 року по лінії співробітництва між МОЗ Украї�
ни та Американським міжнародним союзом охо�
рони здоров'я проходила стажування у США з пи�
тань інфекційного контролю.

Ольга Петрівна брала безпосередню участь у
підготовці проектів законів України, розробляла
відповідні підзаконні нормативні документи (нака�
зи МОЗ України, ДОСТи, методичні рекомендації,
довготривалі програми та оперативні плани дій).
На виконання законодавчо затвердженої урядом
України стратегії інтеграції України в Європейсь�
кий Союз О.П. Сельнікова брала участь у підготов�
ці пакету нормативних документів та методичних
матеріалів у галузі санітарних, екологічних норм,
виробництва та контролю імунобіологічних препа�
ратів.

Нагороджена орденом "За заслуги" ІІІ ступеня.

Українське наукове товариство гігієністів
та санітарних лікарів,

Інститут епідеміології та інфекційних
хвороб ім. Л.В. Громашевського
Академії медичних наук України,

редколегія журналу "Довкілля та здоров'я".

ПРОТЯГОМ І�IV КВАРТАЛІВ 2008
РОКУ ЗА ПОДАННЯМ КОМІТЕТУ 

З ПИТАНЬ ГІГІЄНІЧНОГО
РЕГЛАМЕНТУВАННЯ МОЗ УКРАЇНИ

в.о. Головного державного 
санітарного лікаря України

ЗАТВЕРДЖЕНО:
Постановою від 17.11.08 № 13 гігієнічні

нормативи та регламенти пестицидів 4�х
найменувань.

Постановою від 17.11.08 № 15 орієнтов�
ні безпечні рівні впливу (ОБРВ) у повітрі
робочої зони каптоприлу (0,02 мг/м3, а),

флуоксетину (0,1 мг/м3, а), 
деззасобу ОБП 1050 (10 мг/м3, а).

Постановою від 18.11.08 № 16 орієнтов�
ні безпечні рівні впливу (ОБРВ) 

в атмосферному повітрі населених місць
трансфлутрину (0,01 мг/м3 , п +а) та 

2�етилгексилнітрату (0,1 мг/м3,а).
Постановою від 05.12.08 № 18 ОБРВ 

парів шести речовин в атмосферному
повітрі населених місць, а саме:

MC�LUSTER(0,15), MC�FERROX B HS
(0,3), WASSER MC THINNER(0,14), 

MC�MIOZINC HC GKV(0,2),
PURQuik®(0,01) та MC A 25(0,01) мг/м3.

Постановою від 09.12.08 № 20 гігієнічні
нормативи та регламенти пестицидів

50�ти найменувань.
Постановою від 09.12.08 № 21 ОБРВ 

орнідазолу у повітрі робочої зони 
(1,0 мг/м3, а, з приміткою "+"). 

Постановою від 19.12.08 № 22 гігієнічні
нормативи та регламенти пестицидів 

56�ти найменувань.

ПОГОДЖЕНО:
Постановою від 17.11.08 № 14 

методичні вказівки вимірювань вмісту
пестицидів 11�ти найменувань 

у виробничому середовищі та довкіллі.
Постановою від 18.11 08 № 17 методичні
вказівки з вимірювань вмісту селену у

плазмі крові, рослинних матеріалах у пи�
тній та природній воді; вимірювань вмісту
кадмію, свинцю, міді, цинку у біооб'єктах
(кров, сеча); кількісного хімічного аналізу
проб засобів гігієни порожнини рота на

вміст цинку, кадмію, свинцю, міді та ртуті.
Постановою від 09.12.08 № 19 методич�

ні вказівки з вимірювань хімічних елемен�
тів у плазмі крові 

рентген�флуоресцентним методом.
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