УКРАЇНА
ІЛЛІНЕЦЬКА РАЙОННА РАДА
Вінницької області

Р І Ш Е Н Н Я № 361
20 сесія 5 скликання

15 лютого 2013 року

Про районну Програму протидії
захворюванню на туберкульоз
на 2013 – 2016 роки.
Заслухавши інформацію головного лікаря районного територіального
медичного об’єднання Кобця М.П. про проект районної
Програми протидії
захворюванню на туберкульоз на 2013 – 2016 роки, враховуючи рекомендацію
постійної комісії районної рвади
з питань охорони здоров’я, освіти, культури,
роботи з молоддю, фізичної культури, спорту та туризму від 06.02.2013 року та
керуючись п. 16 ч. 1 ст. 43 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”,
районна рада ВИРІШИЛА:
1. Затвердити районну Програму протидії захворюванню на туберкульоз на
2013 – 2016 роки(далі Програма)(додається).
2. Рекомендувати управлінням та відділам райдержадміністрації, органам
місцевого самоврядування, районному територіальному медичному об’єднанню
(Кобець М.П.), КЗ «Центр первинної медико-санітарної допомоги» Іллінецької
районної ради Вінницької області(Бабушок О.М.), Іллінецькому міжрайонному
управлінню
Головного
Управління
держсанепідслужби
у
Вінницькій
області(Петренко В.П.) всебічно сприяти виконанню вимог районної Програми
протидії захворюванню на туберкульоз на 2013 – 2016 роки та заходів з її реалізації та
інформувати районну раду про стан її виконання щорічно до 16 лютого.
2. Фінансування Програми здійснювати за рахунок коштів районного бюджету
та інших джерел, не заборонених законодавством.
3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію
районної ради з питань охорони здоров’я, освіти, культури, роботи з молоддю,
фізичної культури, спорту та туризму(Фаріон А.Г.).
Голова районної ради

О.Дмитрик

Додаток
до рішення № 361 20 сесії районної ради
6 скликання від 15 лютого 2013 року

РАЙОННА ПРОГРАМА
ПРОТИДІЇ ЗАХВОРЮВАННЮ НА ТУБЕРКУЛЬОЗ
НА 2013-2016 РОКИ

1. Обґрунтування необхідності прийняття та впровадження Програми.
Районна програма протидії захворюванню на туберкульоз на 2012-2016
роки розроблена на виконання Закону України № 5451-VІ від 16 жовтня 2012
року «Про затвердження Загальнодержавної цільової соціальної програми
протидії захворюванню на туберкульоз на 2012-2016 роки» та у зв’язку із
закінченням дії районної Програми протидії захворюванню на туберкульоз на
2007-2011 роки.
Поширення туберкульозу становить загрозу національній безпеці країни,
є однією з причин втрати здоров’я, працездатності, причиною інвалідності та
смертності населення, свідчить про проблеми бідності, соціальної нерівності та
потребує постійного збільшення обсягу видатків з державного бюджету.
Україна посідає друге місце після Російської Федерації серед країн
Європейського регіону за показниками захворюваності на туберкульоз.
Напружена епідситуація по туберкульозу спостерігається і в Іллінецькому
районі: на кінець 2012 року захворюваність туберкульозом склала 69,6 на 100
тисяч населення проти 57,7 на 100 тис. населення у 2007 році. Несприятлива
структура захворюваності - значний відсоток бактеріальних та деструктивних
форм туберкульозу; виявлення випадків даного захворювання серед контактних
осіб, медичних працівників, дитячого населення. Серед страждаючих
туберкульозом - більше 65% соціально незахищених та малозабезпечених осіб:
непрацюючі, прибулі з місць позбавлення волі, особи без постійного місяця
проживання, мігранти, заробітчани, студенти.
Особливу небезпеку становить мультирезистентний туберкульоз.
Реєструються випадки майже невиліковних туб.процесів
з розширеною
медикаментозною резистентністю, кількість яких стрімко збільшується.
Особливу небезпеку становить поєднання мультирезистентного туберкульозу з
ВІЛ-інфекцією.
Високий рівень захворюваності та поширення мультирезистентного
туберкульозу зумовлений несвоєчасним виявленням і неналежним лікуванням
хворих на заразну форму туберкульозу, недостатнім фінансуванням, кадровою
кризою, недосконалістю мікробіологічної діагностики туберкульозу, низькою
мотивацією населення до своєчасного звернення за медичною допомогою та
недостатнім доступом уразливих верств населення до медичних послуг.
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2.
Мета і завдання прийняття Програми
Метою Програми є подальше поліпшення епідемічної ситуації в напрямі
зменшення кількості хворих на туберкульоз, зниження рівня захворюваності,
поширеності та смертності від нього, ко-інфекції (туберкульоз/ВІЛ-інфекція),
темпів поширення мультирезистентного туберкульозу шляхом реалізації
державної політики, що ґрунтується на принципах забезпечення загального та
рівного доступу населення до високоякісних послуг з профілактики,
діагностики і лікування туберкульозу.
3.
Правові аспекти.
Нормативно-правовими актами у даній сфері правового регулювання є
Конституція України; Закони України «Про боротьбу із захворюванням на
туберкульоз», «Про захист населення від інфекційних хвороб», «Про
затвердження Загальнодержавної Програми протидії захворюванню на
туберкульоз на 2012-2016 роки».
4.
Шляхи та способи розв’язання проблеми
Оптимальний варіант розв’язання проблем протидії захворюванню на
туберкульоз можливий за рахунок запровадження комплексного підходу до
протидії епідемії туберкульозу шляхом підвищення ефективності стратегії,
спрямованої на її зупинення.
Реалізація комплексу протитуберкульозних заходів можлива шляхом
виконання таких завдань:
- запровадження протиепідемічних заходів, спрямованих на запобігання
поширенню захворювання на туберкульоз у закладах охорони здоров’я, місцях
довгострокового перебування осіб і проживання хворих на туберкульоз;
- закупівлі препаратів для своєчасного діагностування та лікування
хворих на туберкульоз, у тому числі мультирезистентний;
- безперебійне забезпечення закладів охорони здоров’я
протитуберкульозними лікарськими засобами;
- забезпечення функціонування кабінетів контрольованого лікування
(ДОТ-кабінети);
- покращення моніторингу та оцінки виконання Програми на кожній
лікарській дільниці, здійснення підготовки та проведення навчання відповідних
фахівців, удосконалення звітно-облікових форм та створення електронного
реєстру осіб, хворих на туберкульоз;
- посилення взаємодії і координації роботи різних управлінь, закладів та
установ, органів місцевого самоврядування, громадських організацій у сфері
запобігання поширенню туберкульозу;
- підвищення рівня поінформованості населення з питань запобігання
захворюванню на туберкульоз шляхом проведення лекцій, бесід, телепередач,
розповсюдження соціальної реклами.
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5. Очікувані результати виконання Програми
Виконання Програми дасть змогу:
- обмежити поширення туберкульозу та ко-інфекції (ВІЛ/туберкульоз) і
знизити рівень захворюваності на туберкульоз;
- стабілізувати смертність від туберкульозу та його наслідків;
- запобігти поширенню мультирезистентного туберкульозу;
- зменшити кількість хворих, що лікуються повторно та перервали курс
лікування;
- удосконалити систему надання населенню протитуберкульозної
допомоги, підготовки і перепідготовки медичних працівників з питань
профілактики і діагностики туберкульозу та лікування хворих;
- забезпечити своєчасне виявлення хворих на туберкульоз не менше ніж
у 50 відсотках випадків;
- забезпечити повне одужання 70 відсотків хворих, яким вперше
поставлено діагноз туберкульоз;

Заступник голови районної ради

О.Шпортко

Додаток
до районної Програми протидії
захворювання на туберкульоз на 2013 рік
затвердженої рішенням № 361 20 сесії
районної ради 6 скликання від 15 лютого
2013 року

ЗАВДАННЯ ТА ЗАХОДИ
районної Програми протидії захворюванню на туберкульоз у 2013 році
№
п/п

Найменування завдання

Найменування заходу

Відповідальні за
виконання

Джерела
фінансування

1

2

3

4

5

Прогнозований
обсяг фінансових
ресурсів
на 2013 рік
6

-

-

-

-

1.

2.

Удосконалення системи охорони
здоров’я в галузі протидії
захворюванню на туберкульоз

Посилити систему моніторингу
та оцінки заходів виконання
Програми

1.1. Створити районну координаційну раду з питань
протидії туберкульозу та ВІЛ-інфекції/СНІДу при
районній державній адміністрації
1.2. Розробити план підвищення кваліфікації
медичних працівників туб. служби та загальнолікувальної мережі, направляти на короткотривалі
курси інформації і стажування з питань
профілактики туберкульозу на базі обласного
протитуберкульозного диспансеру.
1.3. Привести у відповідність до санітарних і
будівельних норм приміщення фтизіатричного
кабінету та пункту збору мокроти.

районна
держадміністрація,
РТМО, КЗ “ЦПМСД”
Іллінецьке РТМО,
КЗ “ЦПМСД”

Іллінецьке РТМО,

2.1. Забезпечення звітно-обліковою документацією Іллінецьке РТМО,
щодо діагностики та лікування хворих відповідно
до міжнародних стандартів.
КЗ “ЦПМСД”

Місцевий
бюджет
Інші джерела

5,0
15,0

Місцевий
бюджет

1,5

Місцевий
бюджет

0,5

3.

Організація виявлення та
діагностики туберкульозу

2.2. Створити електронний реєстр хворих на
туберкульоз

Іллінецьке РТМО

3.1. Забезпечити придбання одноразових
контейнерів для збору та доставки мокротиння в
пункти мікроскопії з метою своєчасного виявлення
випадків туберкульозу методом мікроскопії

Іллінецьке РТМО,

3.2. Передбачити кошти на придбання
рентгенівської плівки для туб. контингентів ,
флюоропозитивних осіб та ФГ-плівки для
профоглядів населення на первинній ланці надання
медичної допомоги

4.

Лікування та профілактика
туберкульозу

2

10,0

Місцевий
бюджет

0,3

Інші джерела

0,2

КЗ “ЦПМСД”

Місцевий
бюджет

0,5

Іллінецьке РТМО

Місцевий
бюджет

3,0

Інші джерела

2,0

Місцевий
бюджет
Місцевий
бюджет

9,0

КЗ “ЦПМСД”

3.3. Забезпечити лікувально-профілактичні заклади КЗ “ЦПМСД”
району достатньою кількістю
туберкулінодіагностики дітям до 17 років
4.1. Передбачити закупівлю протитуберкульозних Іллінецьке РТМО,
препаратів І та ІІ ряду за кошти місцевих бюджетів
у разі відсутності регулярних поставок за кошти
Держбюджету (при потребі)
КЗ “ЦПМСД”

4.2. Закуповувати патогенетичні засоби хворим на
туберкульоз для повноцінного доліковування
даного захворювання
4.3. Забезпечити роботу кабінетів контрольованого
лікування в усіх закладах загально-лікувальної
мережі та надання ДОТ-послуг на рівні первинної

Обласний
бюджет

-

70,0

-

Місцевий
бюджет

5,0

Інші джерела

5,0

КЗ “ЦПМСД”

Місцевий
бюджет

4,0

КЗ “ЦПМСД”

Місцевий
бюджет

10,0

медико-санітарної допомоги (обладнання ДОТкабінетів)
4.4. Сприяти формуванню прихильності до
безперервного лікування на амбулаторному етапі
лікування, в т. ч. шляхом запровадження
індивідуального кураторства кожного хворого з
боку лікаря сімейної медицини та із залученням
комітетів активістів сільських громад
4.5. Забезпечити безвідмовне виділення санітарного
транспорту для невідкладної та планової
госпіталізації хворих туберкульозом

Інші джерела
КЗ “ЦПМСД”
Організація Товариства
Червоного Хреста за
згодою

-

Іллінецьке РТМО

Місцевий
бюджет

0,5

Інші джерела

0,5

Місцевий
бюджет

1,0

Інші джерела

0,5

КЗ “ЦПМСД”

5.

Протидія мультирезистентому
туберкульозу та туберкульозу з
розширеною медикаментозною
резистентністю (МР/РРТБ)

5.1. Сформувати прихильність до лікування у
хворих на МР/РР ТБ за рахунок надання
соціальної допомоги у вигляді щомісячного
продуктового пакету на рівні закладів первинної
медико-санітарної допомоги

Районна державна
адміністрація,
КЗ “ЦПМСД”

5.2. Забезпечити дотримання вимог інфекційного
контролю щодо туберкульозу в закладах:
а) первинної медико-санітарної допомоги
КЗ “ЦПМСД”
шляхом адміністрування заходів інфекційного
контролю та закупівлі бактерицидних ламп для
ДОТ-кабінетів
б) вторинної медико-санітарної допомоги шляхом Іллінецьке РТМО
приведення матеріально-технічної бази районних
туб кабінетів до норм інфекційного контролю
(обладнання, бактерицидні лампи, маски,
респіратори)
3

10,0

Місцевий
бюджет

-

-

Інші джерела

5,0

Місцевий
бюджет

14,0

Обласний
бюджет

3,0

Місцевий
бюджет
6

Запобігання поширенню поєднаної 6.1. Забезпечити проведення до- та післятестового консультування та тестування на ВІЛпатології туберкульозу та ВІЛінфекцію хворих на туберкульоз
інфекції/СНІДу

7

Створення сприятливого
соціального середовища для
подолання епідемії туберкульозу

7.1. Забезпечити інформаційний супровід
профілактичної роботи щодо захворювання на
туберкульоз із залученням громад області

Іллінецьке РТМО,
КЗ “ЦПМСД”

-

-

Райдержадміністрація,
управління науки і освіти,
молоді та спорту, СЕС, КЗ
“ЦПМСД”, РТМО,
райдержтелерадіокомпанія
(за згодою)

-

-

Всього по Програмі – 177,5
всього обласний бюджет місцевий бюджет

інші джерела

Іллінецьке РТМО

43,0

13,0

12,3

17,7

КЗ “ЦПМСД”

134,5

-

114,0

20,5

Заступник голови районної ради

О.Шпортко
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