УКРАЇНА

ВИНОГРАДІВСЬКА РАЙОННА РАДА ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ
ЧОТИРНАДЦЯТА СЕСІЯ СЬОМОГО СКЛИКАННЯ

РІШЕННЯ

Про виконання Програми протидії
захворюванню на туберкульоз в районі
на 2012-2016 роки
Відповідно до статті 43 Закону України «Про місцеве
самоврядування в Україні», пункту 5 «Порядку звітування по виконанню
районних цільових програм» затвердженого рішенням сьомої сесії
районної ради сьомого скликання від 28.10.2016р. № 190, заслухавши
інформацію відділу охорони здоров´я районної державної адміністрації,
районна рада
ВИРІШИЛА:
Інформацію відділу охорони здоров׳я районної державної
адміністрації «Про виконання Програми протидії захворюванню на
туберкульоз в районі на 2012-2016 роки» взяти до відома (додається).

Голова районної ради
м.Виноградів,07 вересня 2017 року
№ 390

В.В.Любка

Про виконання Програми протидії захворюванню на туберкульоз в
районі на 2012-2016 роки за 2016рік
Програма затверджена рішенням сесії Виноградівської районної ради
№ 173 від 10 січня 2012 року
Інформація про хід виконання Програми подається щоквартально в
департамент охорони здоров’я обласної державної адміністрації до 10 числа
після звітного періоду.
На виконання розпорядження голови обласної державної адміністрації
від 02.11.2012 року № 592 «Про обласну раду з питань протидії туберкульозу
та ВІЛ-інфекції/ СНІДу видано розпорядження голови райдержадміністрації
від 13.11.2012 року №460 «Про координаційну раду з питань протидії
туберкульозу та ВІЛ-інфекції/ СНІДу», яким створено
оновлену
координаційну раду при райдержадміністрації і затверджено Положення.
Розроблений і затверджений План роботи координаційної ради на 2014рік.
Засідання проводяться відповідно до плану роботи, але не рідше ніж один раз
на квартал. У разі потреби проводяться позачергові засідання. Рада здійснює
контроль за виконанням власних рішень та розглядає на засіданнях стан їх
виконання.
На виконання заходів Програми в районі зроблено наступне:
Матеріально-технічне забезпечення.
Протитуберкульозна
допомога
надається
протитуберкульозним
диспансером та протитуберкульозним відділенням районної лікарні.
У лікувально-профілактичних закладах району ведеться робота по
своєчасному виявленню туберкульозу шляхом проведення мікроскопії мазків
на КСП та ФГ- оглядів населення та організація і проведення лікування хворих
на амбулаторному етапі.
За 12 місяців 2016 року в клініко-діагностичній лабораторії
Виноградівської районної лікарні
методом мікроскопії проведено
досліджень -2252. Виявлено позитивні результати: -23. Обстежено осіб-1135.
Виявлено бактеріовиділювачів 17 осіб. Для забезпечення раннього виявлення
хворих на туберкульоз дітей, проводиться щорічно туберкулінодіагностика
серед дитячого населення.
За 12 місяців 2016 року туберкулінодіагностикою охоплено 11751 дітей , що
становить показник 47,1 на 1 тис.населення.
Основною причиною низької ефективності даного методу виявлення є
недоліки на долабораторному етапі: незадовільний рівень відбору осіб для
даного обстеження з боку сімейних лікарів та пульмонологів, а також
недотримання кратності обстеження, якість матеріалу. На всіх АЗПСМ
створено кабінети/пункти контрольованого лікування для проведення
амбулаторного етапу лікування. Всього організовано 32 пункти і 2 ДОТкабінети. На амбулаторно-контрольованому лікуванні на кінець звітнього
періоду знаходиться 90 хворих. Хворі міста Виноградів отримують
амбулаторно-контрольоване лікування в ДОТ- кабінеті райтубдиспансера, а
хворі району в амбулаторіях по місцю проживання.

Покращилася робота по виявленню туберкульозу методом мікроскопії.
Виявлення туберкульозу проводиться шляхом мікроскопічного обстеження
тривалокашляючих осіб (більше 3-х тижнів) при зверненні за медичною
допомогою та осіб групи ризику, які підлягають обстеженню.
Для забезпечення раннього виявлення туберкульозу на всіх
лікарських дільницях організовані пункти збору мокроти, звідки матеріал
направляється в клініко-діагностичну лабораторію РЛ.
За 2016р. на виконання заходів Програми рішення сесії
Виноградівської районної ради було виділено – 50,0 тис. грн. при планові
потребі 674,0 тис. грн., використано 49,9 тис. грн., на закупівлю
дезінфікуючих засобів для туберкульозного відділу Виноградівській
районній лікарні та провітаміни для хворих на туберкульоз, які лікуються
стаціонарно.
Виконання Програми дав змогу:
- поліпшити епідемічну ситуацію з туберкульозу в районі шляхом
зниження темпів росту захворюваності від туберкульозу, стабілізувавши
смертність від туберкульозу;
- запобігти поширенню хіміорезистентній формі туберкульозу;
- удосконалити систему надання населенню протитуберкульозної
допомоги;
- своєчасно виявляти хворих на туберкульоз;
- забезпечити ефективне лікування осіб, хворих на туберкульоз, на
всіх етапах.
Начальник відділу охорони
здоров’я райдержадміністрації

Л.С.Королевич

