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Про виконз}ння Загальнодержавноi цiльовоТ
соцiагlьноi програми протидii захворюванню
на туберкульоз на 2аП-20|б рр. вiдповiдно до
cTaTTi Закоку Украiни <Про мiсцеве саJ\ловрядуваншI
в УкраiЪЬ щодо фiнансування програми в 2015-2016 рр.
на потреби виконанЕrI заходiв, затверджених рiшенням
Вiльшанськоi районноТ ради вiд 21.0б.13 рощу Ns 258
Районна процрама протидiТ зЕжворюванню на ryберкульоз на перiод до
201_6 року розроблена на виконЕtння Загальнодержавноi та обласноТ цiльовоТ
соцiшtьноТ програlrли протидii захворюванню на ryберкульоз на 2а|2-2016 роки
та затверджена рiшенням районноТ ради вtд2t червня 2013 року М 258.
У районi налiчуеться 20 осередкiв зЕлхворювання на ryберкульоз. Пiд
дисп:шсерним нагJIядом перебувас 59 осiб, iз залишковими змiнами - 41, пiд
особливим контролем 8 дiтей.

виявленi xBopi на ryберкульоз, в обов'язковому порядц,
направпяються на стацiонарне лiкування до обласних закJIадiв. Пiд час дii
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Програми, в примусовому порядку (через суд), госпiтапiзовувались 3 хворих.
Посада лiкаря-фтизiатра в районi не укомплектована фiзичною особою.
Працюе сестра медична фтизiатричного кабiнеry на 0.5 ставки.
Несуть вiдповiдальнiсть за медичне обс.гryговування населеншI по роздiлу
фтизiатрii по дiльницях лiкарi загальноi прtжтики - сiмейна медицина та
працiвниюr первиIIЕоТ ланки
завiдуючi фльдшерсько-акушерських i
фельдшерсъких rryнктiв та сiльськоТ лiкарськоi амбулаторii с.rЩобрянка.
У 2015 роцi проведено ремоптнi роботи в ryб.кабiнетi за коштио видiленi
Вiльшанською селищною радою в cyMi 8.0 тис.грн.
Функцiонуе вiдкрлlтиFl майданчик для збору мокротиння вiд хворих чи
запiдозрених на туберкульоз. Мiкроскопiю мазкiв мокротиння на предмет
виявленЕя мiкобактерiй проводить клiнiко-дiагностична лабораторiя
центальноi районноi лiкарнi.
метою виrlвленЕrt ryберкульозу проводяться флюорографiчнi та
дiагностиqний рентген-обстеженнlt, в район виТжджас пересувний флюорограф.
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В обов'язковому порядку обстехсуtоться особи, звiльненi з мiсць позбавлення
волi, особи, якi понад piK зареестрованi в сrryжбi зайнятостi, члени

малозабезпечених сiмей, особи, якi перебуваrоть на диспансерЕому облiку у
психiатра-нарколога та ВIЛ-iнфiкованi.
В районi розроблено та впроваджено {lлгоритм виявленнrI хворих на

ryберкульоз. Медична допомога
протоколiв.
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надасться вiдповiдно

до

клiнiчних

Щорiчно проводиться дiагностиtlна проба Манry дiтям, в пологовому

вiддiленнi проводиться БЩЖ новонародженим.
Туберкулiнодiагностикою охоплено KoHTaKTHi особи, особи з груп ризику.
Проблема придбання ryберкулiну ocTaHHi роки стоiть досить гостро через
вiдсутнiсть коштiв.
Хiмiопрофiлактика особаtrл, що перебувають на диспансерному облiку,
проводиться за призначенням лiкарiв обласного протиryберкулъозного
диспансеру сестрою медичною фтизiатршllного кабiнеry. Тут же проводиться
монiторинг процесу лiкуванЕя хворих на амбулаторному етапi.
Захворюванiсть на туберкулъоз зр[овлена соцiалъно-економiчними та
медичними факторами, зокрема зниженням рiвня життя населенIuI та наявнiстю
значноi кiлькостi хворих осiб, що перебувають у мiсцях позбавлення волi,
недостатнiм piBHeM фiнансуванIuI протиryберкульозних заходiв.
Вiдповiдно до Проlрами планув€lлось видiлити кошти з районного
бюджеry в cyrrli 314 тис.грн. на придбання житлq навчання медперсоналу,
приведення у вiдповiднiсть до санiтарних вимог закладiв охорони здоров'я,
закупiвлю рентген-плiвки та витратшD( реагентiв. Протягом 20|2-201б poKiB
кошти на данi потреби не видiлялись.
,Щля свосчасного виявлення з€лхворювання та профiлglктику захворюв€lння
на ryберкульоз медперсонЕlпом ЛПЗ району проводиться санiтарно-просвiтня
робота серед населеннjI. Щороку у березнi проводиться мiсячник протидii
захворюванню на ryберкульоз.
Вiдповiдно до п.2 рiшення Кiровоградськоi обласноi ради вiд 10 березня
2017 року М 226 .,Про кiнцевi результати виконання обласноi програми
протидiТ зФ<ворюванню на ryберкульоз на перiод до 2016 року> продовжено
здiйснення заходiв щодо виrIвjIення зa>сворюванIи на ryберкульоз, його
профiлактики та лiкування.
З метою полiпшення лiкува.пьно-дiагностичного процесу хворих на
ryберкульоз, проведення профiлактичних заходiв :
Головному лiкарю центр€rпьноi районноi лiкарнi Курiннiй Т.М.:
забезпечити виявлення хворих методом мiкроскопii мазка моIФотинЕя та
рентгенографii, проведення ryберкулiнодiагностики серед контактних осiб та
осiб, що напежать до груп ризику;
домогтися стовiдсоткового цроведення БI-РК новонароджених дiтей в
пологовому вiддiленнi центрапьноТ районноi лiкарнi;
1.
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покращити санiтарно*просвiтню роботу iз загry^rеннrl до профiлактичних
оглядiв Bcix верств населенIuI для свосчасного виrlвленнrl з€lхворювання на
ryберкульоз;

про стан

вlIкон€tння даного розпорядження iнформувати першого
засryпника голови райдержадмiнiстрацii щопiвроку до 10 числа наступного за
звiтним перiодом.

2. Головному лiкарю комунального закJIаду

центр IIМСД) Нездвецькiй С.С.:

<<Вiлъшанський районний

забезпечити проведення ryберкулiнодiагностики дитячому населенню та
проведення catriTapнo-пpocBiTHboi роботи серед населення шJIяхом заJIy{еннJI до
цього працiвникiв сiмейноi медицини, завiдуючих фельдшерсько-акушерських
i фельдшерськшх гryнктiв та сiльськоi лiкарськоi амбулаторiТ;

при роботi пересувнOго флюорографа в районi спiвпрацювати з органами
мiсцевого самоврядуванЕя щодо органiзацii профоглядiв широких верств
населеншI.

3. Контроль за виконаннrIм даного розпорядженнrI покJIасти на першого
заступника голови районноi державноi адмiнiстрацii Нестерова С.А.

Першпй засryпник голови
paйorrнoi дерrlсавноi адмiнiстрацii
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