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від “02“ квітня 2014 року

№ 93-р
м. Знам’янка

Про стан захворюваності населення
на туберкульоз у 2013 році та
проведення протитуберкульозних
заходів закладами охорони здоров’я
району
У районі діє програма протидії захворюваності на туберкульоз у 20122014 роках, затверджена рішенням районної ради від 30 грудня 2011 року
№ 160 (далі – програма). Протягом 2013 року на фінансування заходів
програми було передбачено 30,0 тис.грн., які використані у повному обсязі, у
2012 році – 50,0 тис.грн., які також використані у повному обсязі.
У районі відмічається зменшення показника поширеності туберкульозу
на 100 тис. нас., а саме: 2013 року – 144,9, 2012 року – 175,0.
Із вперше захворілих туберкульозом у 2013 році (68,4%) склали
непрацюючі особи працездатного віку, пенсіонери (8,2%), у 2012 році
відповідно 58,5% та 12,1%.
Рівень захворюваності туберкульозом в районі протягом 2013 року
зменшився у порівнянні з відповідним періодом 2012 року і складає 84,7 на
100 тис.населення, у 2012 році – 99,5.
Внаслідок виявлення хворих не тільки флюорографічним методом, а й
лабораторними дослідженнями збільшилася питома вага хворих з
бактеріовиділенням. Так, протягом 2013 року було зареєстровано 71,1% від
вперше виявлених хворих, за 2012 рік – 43,9%.
Кожного року кількість аналізів на визначення мікобактерії туберкульозу
збільшується. У 2013 році було проведено 411 аналізів, з них виявлено
23 хворих на туберкульоз, у 2012 році – 365 та 16 хворих з бактеріовиділенням.
Протягом 2013 року в районі померло від туберкульозу 10 осіб (18,7 на
100 тис.нас.), у 2012 році – 14 осіб (25,4 на 100 тис.нас.).
Разом з тим, у районі збільшилася питома вага деструктивних форм
туберкульозу серед вперше захворівших до 53% у 2013 році, у 2012 році –
34,1%. Це свідчить про те, що дана категорія хворих була виявлена під час їх
звернення у лікувально-профілактичні заклади і потребувала тривалого і
затратного лікування.
Центральною районною лікарнею, комунальним закладом "Знам'янський
районний центр первинної медико-санітарної допомоги" спільно з відділом
державного санітарно-епідеміологічного нагляду у Знам’янському та
Олександрівському районах ведеться цілеспрямована робота із керівниками
підприємтсв, установ і організацій та сільськими головами району з питань
проведення профілактичних оглядів працюючим. У 2013 році обстежено

24652 особи, з них виявлено 23 хворих, у 2012 році – 27043 осіб, виявлено
16 хворих.
Медичними працівниками центральної районної лікарні та комунального
закладу "Знам'янський районний центр первинної медико-санітарної допомоги"
проводиться туберкулінодіагностика серед контактних осіб, що належать до
групи ризику по захворюванню на туберкулоз.
Забезпечується хіміопрофілактика особам, які належать до групи ризику
по туберкульозу (контактні у вогнищах туберкульозної інфекції, хворі на
хронічні легеневі захворювання та виразкову хворобу шлунка і
дванадцятипалої кишки, особи, які тривалий час знаходяться на гормональній
терапії).
Фахівцями центральної районної лікарні та комунального закладу
"Знам'янський районний центр первинної медико-санітарної допомоги"
здійснюється висвітлення в засобах масової інформації району матеріалів, які
сприяють інформованості населення щодо туберкульозу, його профілактики та
ранньому виявленню. Протягом 2013 року з цього питання було опубліковано 8
статей, у 2012 році – 6. Крім того, медичними працівниками ведуться
санітарно-просвітні бесіди безпосередньо із хворими.
Для раннього виявлення туберкульозної інфекції у дітей щороку
медичними працівниками центральної районної лікарні та комунального
закладу "Знам'янський районний центр первинної медико-санітарної допомоги"
проводиться туберкулінодіагностика. Так, у 2013 році показник охоплення
туберкулінодіагностикою (на 1000 дітей, які підлягали туберкулінодіагностиці)
склав 998,8 при обласному – 951,8, у 2012 році – 998 (850,2).
У закладах охорони здоров’я району впроваджені рекомендовані
Всесвітньою організацією охорони здоров’я звітно-облікові статистичні форми.
Усі хворі на туберкульоз добровільно консультуються і обстежуються на
ВІЛ-інфекцію. У 2013 році обстежено 149 хворих під час лікування у
стаціонарних відділеннях, із яких у 6 виявлено ВІЛ-інфікцію, відповідно у
2012 році 121 та 5.
За кошти Глобального Фонду для боротьби зі СНІДом, туберкульозом та
малярією для центральної районної лікарні придбано персональний комп’ютер
з доступом до мережі Інтернет, що значно покращило проведення звітнооблікової роботи, зв’язку з обласним протитуберкульозним диспансером. З
формуванням електронного реєстру хворих на туберкульоз на рівні держави
покращиться контроль та лікування хворих.
Відповідно до проведених щорічних моніторингів можна констатувати,
що на туберкульоз хворіють переважно не зайняті верстви населення району,
переважна більшість яких асоціальної групи (хронічні алкоголіки, наркомани,
без постійного місця проживання), у яких відмічається зниження імунної
активності проти туберкульозу, а також особи групи ризику, які страждають на
хронічні захворювання. У зазначеної категорії хворих захворювання на
туберкульоз протікає швидко, не контрольовано і призводить до їх смертності.
Також значну загрозу для інфікування населення становлять хворі на
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туберкульоз, які не лікуються, виділяють збудника захворювання і знаходяться
вдома, спілкуючись з оточуючим населенням.
З урахуванням зазначеного у центральній районній лікарні та
комунальному закладі "Знам'янський районний центр первинної медикосанітарної допомоги" відсутня чітка інформація від сільських рад про міграцію
населення на відповідних територіях, у зв’язку з чим працівники лікувальнопрофілактичних закладів району не можуть своєчасно обстежити і виявити
захворювання у громадян, що прибули на постійне місце проживання.
На виконання Закону України "Основи законодавства України про
охорону здоров'я", з метою протидії захворюваності на туберкульоз,
проведення протитуберкульозних заходів закладами охорони здоров’я району:

1) організувати роботу закладів охорони здоров’я району по ранньому
виявленню хворих на туберкульоз, їх своєчасному лікуванню та зниженню
епідемічної небезпеки зараженню населення;
2) графік роботи виїзного флюорографа, направлений Кіровоградським
обласним протитуберкульозним диспансером, довести до відома органів
місцевого самоврядування та опублікувати на сторінках районної газети
"Сільське життя" і радіогазети "Сільські вісті".

1. Рекомендувати керівникам підприємств, установ та організацій району
незалежно від форм власності, за участі виконкомів сільських рад, забезпечити
рівень щорічних флюорографічних обстежень працюючих не менше 80% у
центрі ранньої діагностики центральної районної лікарні або пересувним
флюорографом у червні-липні 2014 року (за окремим графіком).
2. Рекомендувати сільським головам вжити організаційних заходів щодо
стимулювання населення відповідних територій до проведення профілактичних
флюорографічних оглядів у центрі ранньої діагностики центральної районної
лікарні або пересувним флюорографом, шляхом проведення роз’яснювальної
роботи, виділення в достатній кількості паливно-мастильних матеріалів для
санітарного автотранспорту сільських лікарських дільниць.
3. Центральній районній лікарні, комунальному закладу "Знам'янський
районний центр первинної медико-санітарної допомоги" спільно з управлінням
праці та соціального захисту населення райдержадміністрації, міськрайонним
центром зайнятості, міжрайонним відділом кримінально-виконавчої інспекції
Державної пенітенціарної служби України в Кіровоградській області у межах
повноважень забезпечити систематичне проведення флюорографічного
обстеження: членів малозабезпечених сімей, які понад рік отримують державну
соціальну допомогу; осіб, які реєструються в Державній службі зайнятості, як
такі, що шукають роботу і які понад 1 рік зареєстровані в Державній службі
зайнятості; осіб, які утримуються та звільнені з установ кримінальновиконавчої системи.
4. Начальнику фінансового управління райдержадміністрації Бискуб Г.М.
забезпечити пріоритетне фінансування заходів районної Програми протидії
захворюванню на туберкульоз у Знам’янському районі на 2012-2014 роки,
затвердженої рішенням районної ради від 20 грудня 2011 року № 160.
5. Головним лікарям Знам’янської центральної районної лікарні
Муравському І.Б. та комунального закладу "Знам’янський районний центр
первинної медико-санітарної допомоги" Гричині Н.І.:

6. Визнати таким, що втратило чинність, розпорядження голови районної
державної адміністрації від 04 листопада 2013 року № 404-р "Про хід
виконання районної програми протидії захворюванню на туберкульоз у 20122014 роках, затвердженої рішенням районної ради від 30 грудня 2011 року
№ 160".
7. Контроль за виконанням даного розпорядження покласти на
заступника голови районної державної адміністрації Головчица О.В.

Перший заступник голови
районної державної адміністрації

Д.МОЛОДЧЕНКО

