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КОНТРОЛЬ

м. Знам’янка

Про стан захворюваності на
туберкульоз в районі
Станом на 01 січня 2018 року на обліку в районі знаходяться 200 хворих
на туберкульоз, із них – 18 мають активну форму хвороби. Кількість вперше
виявлених хворих на туберкульоз зменшилась. У 2017 році був виявлений
21 хворий, що на 1 особу менше ніж у 2016 році – 22 хворих. Показник рівня
захворюваності на туберкульоз у 2017 році зменшився і склав 87,9 на 100 тисяч
населення проти 91,9 у 2016 році, при середньообласному – 73,4.
Найвищий показник захворюваності серед вперше виявлених на
туберкульоз спостерігається по місту та селищу Знам'янка – 111,2 (30 осіб), по
сільським лікарським дільницям цей показник складає 87,9 (21 особа) на
100 тис. населення.
Серед вперше виявлених хворих на туберкульоз сільські жителі – 21, з
них: Дмитрівська сільська лікарська дільниця (далі – СЛД) – 6 випадків,
Богданівська СЛД – 4, Мошоринська СЛД – 5, Трепівська – 3, Петрівська,
Диківська та Саблино-Знам'янська СЛД – по 1 випадку.
Відмічається зменшення показника поширеності туберкульозом в районі
з 969,4 у 2016 році до 925,0 у 2017 році.
Питома вага бактеріовиділювачів серед вперше виявлених хворих на
туберкульоз складає 85,7% (2016 рік – 83,4%) при середньообласному – 76,3%.
Показник смертності від туберкульозу залишився на рівні минулого року
25,1 (2016 рік – 20,9), при середньо обласному – 15,8.
Розроблений план заходів щодо зниження показника смертності від
туберкульозу на 2018 рік. Відповідно до визначених Міністерством охорони
здоров'я стандартів надання медичної допомоги на всіх лікарських дільницях
амбулаторій загальної практики – сімейної медицини розроблені локальні
протоколи "Туберкульоз" та "Ко-інфекція". Сімейні лікарі та медичні сестри
пройшли навчання на короткотривалих семінарах за підтримки Глобального
фонду США щодо профілактики, проведення заходів зменшення
захворюваності та подолання епідемії туберкульозу в Україні.
З метою попередження захворювань в районі щорічно проводиться
безкоштовне профілактичне обстеження населення пересувним флюорографом
КЗ "Кіровоградський протитуберкульозний диспансер". У вересні 2017 року
обстежено 1419 жителів. У 2018 році замовлено роботу пересувного
флюорографа на жовтень місяць.
Для забезпечення цієї роботи комунальний заклад "Знам'янський
районний центр первинної медико-санітарної допомоги" співпрацює із
сільськими радами, підприємствами усіх форм власності, фермерськими
господарствами, інформує через районну газету "Сільське життя" розміщує
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об'яви у місцях масового перебування людей за допомогою медичних
працівників відповідних територій.
За 2017 рік зменшився на 28,8% показник обстежених профілактично
флюорографом та рентгенологічно і склав 407,5 на 1000 дорослого населення
(2016 рік – 572,4). Проте, відмічається збільшення кількості оглянутих
пересувним флюорографом на 334 особи. Так, у 2017 році оглянуто пересувним
флюорографом 1583 особи проти 1249 у 2016 році.
Поширеність туберкульозу на 100 тисяч населення в порівнянні
з 2016 роком виросла на 50,5%. Тобто, у 2017 році показник склав 173,0 проти
114,9 у 2016 році, при середньообласному 102,8 (по Україні за 2016 рік – 82,1).
Показник охоплення туберкулінодіагностикою дитячого населення на
1000 дітей, які підлягали туберкулінодіагностиці, у 2017 році склав 1000, у тому
числі серед дитячого населення сільської місцевості – 991,2, що на рівні
2016 року. Середньообласний показник складає відповідно 969,9 та 988,77.
У березні 2018 року закуплено 2100 доз туберкуліну на суму 49153 грн.
Кількість померлих від туберкульозу за 2017 рік в порівнянні з
2016 роком суттєво збільшилася: померло 15 осіб, показник смертності склав
29,5 на 100 тис. населення, що вище ніж у 2016 році – 13,6 (померло 7 осіб).
Проводиться робота у вогнищах туберкульозної інфекції, а саме:
обстеження контактних, проведення їм хіміопрофілактики, ізоляція хворих з
масивним бациловиділенням у стаціонар обласного протитуберкульозного
диспансеру.
У сільських закладах охорони здоров'я функцію контрольованого
лікування на амбулаторному етапі виконують відповідальні за проведення
протитуберкульозної роботи медпрацівники.
У медичних закладах району створено і функціонують пункти збору
мокротиння. Обстежуються хворі, які кашляють більше трьох тижнів, та інші
контингенти, визначені діючими нормативними документами.
Відповідно до статей 18, 31, 35, 39, 41 Закону України "Про місцеві
державні адміністрації", з метою протидії захворюваності на туберкульоз 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 діагностичному
відділенні міської лікарні ім. А.В. Лисенка 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 діагностичному відділенні міської лікарні ім. А.В. Лисенка або пересувним
флюорографом, шляхом проведення роз'яснювальної роботи;
2) розглянути можливість виділення коштів на придбання
імунобіологічних препаратів.
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3. Головному лікарю 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 зараження 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 шляхом оприлюднення відповідних
матеріалів на сторінках районної газети "Сільське життя";
4) проводити обов'язкову щорічну туберкулінодіагностику дітей віком до
17 років включно і контингенту осіб, які перебувають на лікуванні;
5) проводити обстеження сформованих груп ризику щодо захворювання на
туберкульоз за визначеними критеріями;
6) встановити персоніфікований контроль за амбулаторним лікуванням
хворих на туберкульоз.
4. Начальнику фінансового управління райдержадміністрації Бискуб Г.М.
при уточненні бюджету району у 2018 році та при формуванні на 2019 рік
передбачати видатки на придбання туберкуліну.
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 серед громадян похилого віку та громадян, які перебувають у
складних життєвих обставинах;
2) надання соціальної послуги з паліативного догляду паліативним хворим
(особам похилого віку, особам з інвалідністю, 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 таким, що втратило чинність, розпорядження голови районної
державної адміністрації від 27 жовтня 2017 року № 313-р "Про стан раннього
виявлення туберкульозу та онкологічних хвороб у населення району".
9. Контроль за виконанням даного розпорядження покласти на першого
заступника голови районної державної адміністрації Грінчак О.А.

Голова районної
державної адміністрації

О.ЛУКАШОВ

