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Про хід виконання Регіональної програми
протидії захворюванню на туберкульоз по
Чернівецькій області в 2012-2016 роках в
лікувально-профілактичних закладах
м. Чернівців
Заслухавши та обговоривши доповідь міського позаштатного фтизіатра
Мороз А.М. про хід виконання Регіональної програми протидії захворюванню
на туберкульоз по Чернівецькій області в 2012-2016 роках в лікувальнопрофілактичних закладах міської комунальної власності, колегія відмічає, що в
місті Чернівцях проводиться значна робота в цьому напрямку та створено
підґрунтя для зниження рівня епідемічного процесу.
В І кварталі 2016 року рівень смертності від туберкульозу становить 2,3
(на 100 тис. населення), по області 2,0 (на 100 тис. населення), зменшення рівня
захворюваності ВІЛ-асоційованим туберкульозом вдвічі з 1,9 до 0,8 (на 100 тис.
населення), обласний показник 0,5 (на 100 тис. населення), покращення
лабораторної діагностики туберкульозу відсоток виявлення КСБ в мокротинні в
лабораторіях ЛПЗ становить 1,87 проти 1,23 в 2015 р. Покращився показник
бактеріального підтвердження туберкульозу з 5,4 до 8,4 (на 100 тис. населення),
по області 8,6 (на 100 тис. населення), питома вага деструктивного
туберкульозу - 50% від вперше виявлених (в 2015 р. – 40%).
В ЛПЗ міста створені пункти збору мокротиння, оснащені згідно з
наказом МОЗ України № 50 від 06.02.2006 року «Про затвердження типових
положень про лабораторії і пункти з діагностики туберкульозу та пункти збору
мокротиння».
За 3 місяці 2016 року проведено 694 мікроскопії мазка мокротиння,
виявлено 13 бактеріовиділювачів, що становить 1,87% (обласний показник –
2,0%), індикаторний показник по Україні складає 5%.

В місті працюють 4 сучасних флюорографа ( В КМУ «Міська поліклініка
№ 1», «Міська поліклініка № 2», «Міська дитяча поліклініка», пересувний
флюорограф) з цифровою обробкою зображення, один з яких функціонує в
пересувному режимі. Всі лікувально-профілактичні заклади міста 100%
забезпечені флюоро- та рентгенплівкою.
За 3 місяці 2016 року на діагностику туберкульозу шляхом
рентгенофлюорографічного
обстеження
витрачено
68293,31
грн.
Забезпеченість кадрами відповідає штатним нормативам.
Населення міста охоплено профілактичними оглядами на туберкульоз,
згідно з планами і графіками. За 3 місяці 2016 року групи ризику по
туберкульозу обстежені на 17,0%, з них виявлено 14 хворих активним
туберкульозом легень.
В І кварталі поточного року на проведення туберкулінодіагностики
витрачено 197045,85 гривень, охоплено 10,7% дітей віком 4-14 років.
Викликає занепокоєння реєстрація випадків захворювань на туберкульоз
серед медичного персоналу КМУ міста. Так, в І кварталі 2016 р. зареєстровано
2 випадки захворюваності на туберкульоз серед медичних працівників, та
дитячого населення в І кварталі 2016 р. захворіло 3 дітей віком 0-14 років.
Враховуючи вищенаведене, колегія
ВИРІШИЛА:
1. Роботу лікувально-профілактичних закладів міської комунальної
власності по виконанню заходів Регіональної програми протидії захворювання
на туберкульоз по Чернівецькій області в 2012-2016 роках в лікувальнопрофілактичних закладах м. Чернівців вважати задовільною.
2. Головним лікарям КМУ “Міська поліклініка № 1” Багрію В.М., КМУ
“Міська поліклініка № 2” Широковій С.В., КМУ “Міська поліклініка № 3”
Лисюку Ю.О., КМУ “Міська поліклініка № 5” Клічук Л.В., КМУ “ЦПМСД
«Роша»” Мимці А.В., КМУ “Міська лікарня № 4” Процу В.Й., КМУ “Міська
дитяча поліклініка” Хорошенюку І.І., КМУ “Міська клінічна лікарня № 3”
Світуну В. Д., КМУ “Міська лікарня № 1” Петричуку А. М., т. в. о. головного
лікаря КМУ «ЦПМСД «Садгора» Бойко Л. М.:
2.1. Здійснювати дієвий контроль за виконанням заходів “Регіональної
програми протидії захворюванню на туберкульоз в Чернівецькій області в
2012-2016 рр.”
Термін: до кінця 2016 року
2.2. Досягти 100% охоплення флюорографічним обстеженням групи
ризику щодо захворювання на туберкульоз.
З метою збільшення відсотку виявлення хворих на туберкульоз при
профілактичних
оглядах,
підвищити
якість
проведення
рентгенофлюорографічного дослідження.
Термін: до кінця 2016 року

2.3. Дотримуватись алгоритму ведення хворого із підозрою на
туберкульоз згідно з наказом МОЗ України від 04.09.2014 року № 620
«Уніфікований клінічний протокол надання первинної,
вторинної
(спеціалізованої), третинної ( високоспеціалізованої) хворим на туберкульоз».
Термін: постійно
2.4. Контролювати ефективну роботу пунктів збору мокротиння в
лікувально-профілактичних закладах міста, забезпечити якісний збір
біоматеріалу, який досліджується на КСБ.
Термін: постійно
2.5. Продовжувати санітарно-освітню роботу серед населення міста по
профілактиці туберкульозу, використовуючи засоби масової інформації.
Термін: постійно
3. Головним лікарям КМУ «Міська дитяча поліклініка» Хорошенюку І.І.,
“Міська поліклініка № 3” Лисюку Ю.О., КМУ ЦПМСД «Роша» Мимці А.В., т.
в. о. головного лікаря КМУ ЦПМСД «Садгора» Бойко Л. М.:
3.1. Забезпечити виконання плану туберкулінодіагностики дітей
відповідних вікових груп 4-14 років та групи ризику 0-17 років з урахуванням
протипоказів. Питому вагу хворих, виявлених методом туберкулінодіагностики
наблизити до показника 95%.
Термін: до кінця 2016 року
3.2. Охопити на 100% туберкулінодіагностикою дітей з груп ризику на
туберкульоз.
Термін: до кінця 2016 року
3.3. Підвищити якість оцінювання результатів туберкулінових проб
шляхом залучення в бригади огляду для оцінки результатів проби Манту 2ТО
лікарів-фтизіопедіатрів КМУ «Міський протитуберкульозний диспансер».
Термін: постійно
3.4. Продовжувати активну санітарно-освітню роботу серед батьків міста
з питань вакцинації дітей БЦЖ, проведення туберкулінодіагностики
флюорографічного обстеження підлітків.
Термін: постійно
3.5. Охопити вакцинацією БЦЖ та ревакцинацією БЦЖ дітей в 7 років (за
показами) з урахуванням медичних протипоказів при наявності вакцини .
Термін: постійно
3.6. Посилити роз’яснювальну роботу серед батьків, діти яких
потребують санаторного оздоровлення в дитячому протитуберкульозному
санаторію “Садгора”.
Термін: постійно

4. Міському позаштатному фтизіатру Мороз А.М.:
4.1. Продовжувати проводити постійну організаційно-методичну та
консультативну роботу в лікувально-профілактичних закладах міста щодо
виконання вимог наказу МОЗ України від наказу МОЗ України від 04.09.2014
року № 620 «Уніфікований клінічний протокол надання первинної, вторинної
(спеціалізованої), третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги хворим
на туберкульоз.
Термін: постійно
4.2. Аналізувати епідеміологічні показники по туберкульозу, надавати в
управління охорони здоров’я міської ради пропозиції щодо покращення
проведення протитуберкульозної роботи в місті.
Термін: постійно
4.3. Контролювати проведення нагляду за осередками туберкульозної
інфекції та здійснювати контроль за проведенням поточної та заключної
дезінфекції .
Термін: постійно
4.4. Продовжити співпрацю з обласним центром СНІДу з питань
консультування та лікування хворих на туберкульоз.
Термін: постійно
4.5. Продовжити співпрацю з міським Товариством Червоного Хреста
шляхом залучення працівників товариства до реалізації заходів Проекту
Глобального Фонду для боротьби зі СНІДом, туберкульозом та малярією
«Посилення системи надання якісної амбулаторної допомоги хворим на
мультирезистентний туберкульоз шляхом надання максимально наближених
медико-соціальних, психологічних послуг та формування прихильності до
лікування» для хворих на туберкульоз – мешканців міста.
Термін: постійно
5. Про хід виконання рішення інформувати управління охорони здоров’я
міської ради до 10.01.2017 року.
6. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника
начальника, начальника відділу організації медичної допомоги населенню
Бовкун Г.В.
Голова колегії

Незборецький І.В.

Секретар колегії

Тріффо Ю.С.

