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Про стан раннього виявлення
туберкульозу та онкологічних
хвороб у населення району
Протягом січня-вересня 2017 року в районі проводилась відповідна
робота з профілактики та боротьби з туберкульозом, але епідеміологічна
ситуація з розповсюдженням туберкульозу в районі продовжує погіршуватись.
Станом на 01 жовтня 2017 року на диспансерному обліку в центральній
районній лікарні знаходиться 216 хворих, із них 39 хворих на активну форму
туберкульозу.
За січень-вересень 2017 року рівень поширеності на туберкульоз складає
162,96 на 100 тис. населення проти 126,5 за відповідний період минулого року.
Показник захворюваності туберкульозу на 100 тис. населення за січеньвересень 2017 року складає 66,8 проти 64,2 за відповідний період 2016 року.
З метою раннього виявлення хворих на туберкульоз з початку року
проведено 5334 флюорографічні обстеження, за січень-вересень 2016 року –
9986, профілактичних рентгенобстежень – 4624 (2358). Кількість
флюорографічних профілактичних оглядів зменшилась через несправність
флюорографа.
За січень – вересень 2017 року виявлено 16 випадків активного
туберкульозу, серед них хворих на бацилярні форми – 14, з них 6 чоловік
виявлено при профілактичних оглядах. Туберкульоз з деструкцією виявлено у 4
осіб.
Для раннього виявлення туберкульозної інфекції у дітей щороку
проводиться туберкулінодіагностика. Так, охопленню туберкулінодіагностикою
серед дітей до 14 років підлягали 4662 особи, з них 2087 дітей сільської
місцевості. Станом на 01 жовтня 2017 року туберкулінодіагностика проведена
4653 (2082) дітям, що складає 998,1 (997,6) на 1000 дітей.
Показник смертності від туберкульозу за 9 місяців 2017 року склав
9,7 (померла 1 особа), проти 23,4 (померло 12 осіб) в аналогічному періоді
минулого року.
За січень-вересень 2017 року показник хворих з несвоєчасно виявленими
формами туберкульозу склав 25,0%, за відповідний період 2016 року – 21,2%.
Серед вперше виявлених хворих на туберкульоз показник бацилярного
туберкульозу збільшився в порівнянні з минулим роком і складає 60,8 проти
44,8 на 100 тисяч населення, відповідно збільшилась і питома вага бацилярного
туберкульозу – 87,5% (69,7%).
У клініко-діагностичної лабораторії центральної районної лікарні
впродовж січня-вересня 2017 року проведено 345 мікроскопічних досліджень
мазка на мікобактерії туберкульозу, із них 13 позитивних. У 2016 році –
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593 мікроскопічних досліджень, із них 26 позитивних. Відсоток позитивних
досліджень зменшився з 4,4% до 3,8%.
Забезпечується хіміопрофілактика особам, які належать до групи ризику
по туберкульозу.
Щороку з метою попередження захворювання на туберкульоз
проводяться безкоштовно профілактичні обстеження населення із залученням
роботи пересувного флюорографа КЗ
"Кіровоградський обласний
протитуберкульозний диспансер". За січень-вересень 2017 року обстежено
1118 жителів.
За січень-вересень 2017 року було вперше виявлено і взято на облік
177 онкологічних хворих, що на 15 хворих більше аналогічного періоду
минулого року (162), з них: сільських жителів – 73, що складає 41,2%; жителів
міста – 104 (58,7%).
Рівень онкологічної захворюваності склав 412,7 на 100 тисяч населення
проти 356,3 за січень-вересень 2017 року, середньо обласний показник – 342,5.
При
проведенні
профілактичних
оглядів
вперше
виявлено
онкозахворювання у 36 чоловік (18,9%), в минулому році – 37 чоловік (21,8%),
при середньо обласному показнику – 24,3%.
Відмічається зростання захворюваності на рак шлунку – 13 випадків,
проти 3 в 2016 році, на рак молочної залози - 21 (13), на рак тіла матки – 11 (7).
Рівень морфологічної верифікації діагнозу склав 78,8% проти 81,4% у
минулому році при середньо обласному показнику – 76,5%.
Занедбаність раку ІІІ-ІV стадії захворювання серед вперше виявлених
становить 42,1% (38,2% у 2016 році) при середньо обласному показнику –
35,3%.
Питома вага онкологічних хворих взятих на облік в ІV стадії
захворювання склала 22,1% проти 20,6% за січень-вересень 2016 року, при
середньо обласному показнику – 17,5%.
Питома вага онкологічних хворих сільського населення взятих на облік в
ІV стадії серед вперше виявлених - 17,8% (13 хворих), міського населення –
23,0% (24).
Питома вага онкологічних хворих з візуальною локалізацією раку, взятих
в занедбаній стадії склала 25,7% проти 25,4% за аналогічний період 2016 року,
при середньо обласному показнику – 16%.
Занедбаність раку візуальних локалізацій серед сільських жителів склала
28,9%, серед міських жителів – 20,5%, раку молочної залози 38,4% та 20,0%.
Показник занедбаності раку шийки матки в районі за січень-вересень
2017 року склав 42,8% проти 0% в минулому році. Середньообласний показник
за 2016 рік – 25,6%.
Показник смертності від онкологічних захворювань за січень-вересень
2017 року склав 167,4 на 100 тис. населення проти 175,2 за аналогічний період
минулого року, при середньо обласному показнику – 130,2.
Від онкологічних захворювань померло 86 чоловік, в тому числі
сільських жителів – 36, міських – 50. Найбільше випадків смерті від раку
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шлунку – 16, раку молочної залози – 11 жінок. Висока смертність від раку
молочної залози зумовлена тим, що 36% жінок, які померли, були взяті в
занедбаній стадії захворювання, 64% померлих жінок були проліковані
радикально, але померли від продовження захворювання.
Спецлікування одержали – 63,2% хворих вперше взятих на облік, проти
67,6% за аналогічний період 2016 року, при середньо обласному показнику –
63,4%. Відмовились від лікування 20 хворих, що склало 11,2%. Мали
протипокази 6 хворих (3,3%). Летальність до року від злоякісних захворювань
склала 29,6 проти 27,0 за аналогічний період минулого року, при
середньообласному показнику – 24,0.
Показник огляду жінок з цитологічних скринінгом за січень-вересень
2017 року склав 47,0% проти 47,7% в 2016 році, при середньообласному
показнику 39,5%. Відсоток неякісних мазків склав 5,2% проти 5,3% в січнівересні 2016 року, при середньообласному показнику – 4,2%.
Відповідно до статей 18, 31, 35, 39, 41 Закону України "Про місцеві
державні адміністрації", з метою протидії захворюваності на туберкульоз та
онкологічні хвороби у населення району:
1. Рекомендувати керівникам підприємств, установ та організацій району
незалежно від форм власності протягом року забезпечити рівень щорічних
флюорографічних обстежень працюючих не менше 80% у центрі ранньої
діагностики центральної районної лікарні або пересувним флюорографом (за
окремим графіком).
2. Рекомендувати сільським головам району:
1) 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;
2) розглянути можливість виділення коштів на придбання
імунобіологічних препаратів.
3. Головним лікарям Знам'янської центральної районної лікарні
Муравському І.Б. та комунального закладу "Знам'янський районний центр
первинної медико-санітарної допомоги" Гречині Н.І.:
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 у 2018 році довести до відома
органів місцевого самоврядування та опублікувати через районну газету
"Сільське життя";
3) спільно із редактором районної газети "Сільське життя" Матко К.О.
активізувати санітарно-просвітницьку роботу серед населення району щодо
профілактики і лікування туберкульозу та онкологічних захворювань шляхом
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оприлюднення відповідних матеріалів на сторінках районної газети "Сільське
життя";
4) проводити обов'язкову щорічну туберкулінодіагностику дітей віком до
17 років включно і контингенту осіб, що перебувають на лікуванні;
5) забезпечити постійний контроль за своєчасною діагностикою
злоякісних новоутворень з дотриманням виконання існуючих стандартів та
приділити особливу увагу ранньому виявленню візуальних форм раку та
своєчасній діагностиці злоякісних захворювань;
6) провести одноденні заняття клінічних лаборантів в сільських лікарських
амбулаторіях на базі районної лікарні по методиці обстеження мокротиння на
наявність мікобактерій туберкульозу;
7) проводити обстеження сформованих груп ризику, щодо захворювання на
туберкульоз за визначеними критеріями;
8) встановити персоніфікований контроль за амбулаторним лікуванням
хворих на туберкульоз.
4. Начальнику фінансового управління райдержадміністрації Бискуб Г.М.
при формуванні бюджету району на 2018 рік передбачити видатки на придбання
туберкуліну, імунобіологічних препаратів та медикаментів для хворих на
туберкульоз і онкологічних хворих.
5. Начальнику служби у справах дітей райдержадміністрації Ганул В.С.
посилити роботу із сім'ями, в яких виховуються діти, батьки яких мають
соціально-небезпечні хвороби, у тому числі – захворювання на туберкульоз.
6. Директору територіального центру соціального обслуговування
(надання соціальних послуг) Знам'янського району Олефіровій Н.І. вжити
заходи щодо:
1) проведення інформаційно-просвітницької роботи з профілактики
туберкульозу та онкологічних захворювань серед громадян похилого віку та
громадян, які перебувають у складних життєвих обставинах;
2) надання соціальної послуги з паліативного догляду паліативним хворим
(особам похилого віку, інвалідам, хворим із числа осіб працездатного віку на
період до встановлення їм групи інвалідності, але не більше ніж чотири місяці),
які не здатні до самообслуговування і потребують постійної сторонньої
допомоги.
7. Директору районного центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді
Яценко О.В. забезпечити сприяння особам з числа молоді, які звільнилися з
місць позбавлення волі, у проходженні медичного огляду з метою раннього
виявлення та встановлення соціально-небезпечних хвороб, у тому числі –
туберкульозу.
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8. Визнати такими, що втратили чинність розпорядження голови районної
державної адміністрації:
від 26 червня 2015 року № 189-р "Про стан захворюваності населення на
онкологічні захворювання у 2014 році";
від 01 липня 2016 року № 169-р "Про стан захворюваності населення на
туберкульоз, проведення протитуберкульозних заходів та заходів з вакцинації
закладами охорони здоров’я району".
9. Контроль за виконанням даного розпорядження покласти на заступника
голови районної державної адміністрації Грінчак О.А.

Голова районної
державної адміністрації

О.ЛУКАШОВ

