МАЛОВИСКІВСЬКА РАЙОННА РАДА
П′ЯТА СЕСІЯ
ШОСТОГО СКЛИКАННЯ
ДРУГЕ ПЛЕНАРНЕ ЗАСІДАННЯ
від 26 травня 2011 року

РІШЕННЯ

№ 80

м. Мала Виска

Про хід виконання районної програми
протидії захворюванню на туберкульоз
у 2008-2011 роках
На підставі статті 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» та
заслухавши інформацію «Про хід виконання районної програми протидії захворюванню
на туберкульоз у 2008-2011 роках»,
районна рада
ВИРІШИЛА:
1. Інформацію головного лікаря Маловисківської центральної районної лікарні Чурпія
К.Л. «Про хід виконання районної програми протидії захворюванню на туберкульоз у
2008-2011 роках» взяти до відома.
2. Головному лікарю Маловисківської ЦРЛ, начальнику МСЧ №17 та іншим
виконавцям Програми забезпечити виконання заходів, затверджених районною
програмою «Протидії захворюванню на туберкульоз в 2008-2011 роках».
3. Фінансовому управлінню районної державної адміністрації:
- забезпечити фінансування заходів програми в повному об’ємі;
- винайти можливість для закупівлі пересувного цифрового флюорографа для
обстеження сільського населення.
4. Відділу освіти РДА, районному центру соціальних служб для, сім’ї, дітей та молоді
проводити активну санітарно-освітню роботу серед школярів, молоді із залученням
медичних працівників з метою формування мотивації до здорового способу життя.
5. Начальнику районного центру зайнятості, начальнику управління праці та
соціального захисту населення райдержадміністрації, начальнику РВ УМВС України в
Кіровоградській області відповідно до розпорядження голови Маловисківської РДА від
14.03.2006 року №146-р «Про порядок проведення обов’язкового профілактичного огляду
певних категорій населення на виявлення туберкульозу» направляти в центральну
районну лікарню для флюорографічного обстеження осіб, які звертаються в ці заклади.
6. Рекомендувати керівникам господарств своєчасно і в повному обсязі проводити
обстеження своїх працівників методом флюорографії.
7. Рекомендувати сільським головам забезпечити на протязі року направлення на
флюорографічне обстеження 80% проживаючого населення та забезпечити навантаження
на пересувний флюорограф до 250 чоловік в день.
8. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію районної
ради з питань охорони здоров”я, соціального захисту, соціального забезпечення
населення, освіти, культури, спорту, молодіжної політики та у справах сім”ї.
Голова районної ради

С. Сосновська

ДОВІДКА
на сесію районної ради
про хід виконання районної програми протидії захворюванню на
туберкульоз у 2008-2011 роках
У 1995 році Всесвітня організація охорони здоров’я оголосила в
Україні
епідемію туберкульозу, з того часу основні епідеміологічні
показники щодо туберкульоз щороку зростали: захворюваність зросла втричі,
смертність вдвічі, що було зумовлено соціально-економічними та медичними
факторами, зокрема зниженням рівня життя населення та наявністю значної
кількісті хворих осіб, що перебувають у місцях позбавлення волі,
недостатнім фінансуванням протитуберкульозних заходів, нестачею
кваліфікованих медичних працівників, поширенням хіміорезистентного
туберкульозу та ВІЛ-інфекції. В державі була прийнята програма протидії
захворюванню на туберкульоз у 2007-2011 роках. На виконання цієї
програми 28 березня 2008 року сесією районної ради була затверджена
районна програма протидії захворювання на туберкульоз у 2008-2011 роках.
Протягом часу дії програми покращилось фінансування заходів
боротьби з туберкульозом, збільшились видатки, як з районного бюджету так
і з державного бюджету, що видно із таблиці:
Фінансування програми 2008-2010 роки
2008 рік
Районний
Державний
бюджет
бюджет
9410,61 грн.

22105,097 грн.

2009 рік
Районний
Державний
бюджет
бюджет
24138,47
443562,973
грн.
грн.

2010 рік
Районний
Державний
бюджет
бюджет
60924,497
45113,00 грн.
грн.

(кошти з районного бюджету виділялись на закупівлю туберкуліну,
флюороплівки, хімічних реактивів, за рахунок державного бюджету
проходить фінансування амбулаторного етапу лікування хворих на
туберкульоз)
Програмою на 2011 рік передбачено фінансування в сумі 35903 грн.,
при формуванні бюджету на 2011 рік затверджено 5 тис. грн.. В І кварталі
2011 року використано 2700 грн..
За три роки дії програми захворюваність на туберкульоз по району
зменшилась з 140 на 100 тис. населення в 2008 році до 92 на 100 тис.
населення в 2010 році, обласний показник 87,9 на 100 тис. населення, по
Україні 72,7 на 100 тис. населення. В І кварталі 2011 року вперше виявлено
хворих на туберкульоз – 7 осіб, що становить 15 на 100 тис. населення.
Зменшилась захворюваність на туберкульоз по Злинській дільниці з
196 на 100 тис. населення в 2008 році до 118 на 100 тис. населення в 2010
році, а також по Плетеноташлицькій дільниці з 253 на 100 тис. населення до
157 на 100 тис. населення. Виросла захворюваність по Оникієвській дільниці
з 58 на 100 тис. населення до 110 на 100 тис. населення.

Відсоток хворих з несвоєчасно виявленими формами туберкульозу на
протязі 2008-2010 років знаходиться на рівні 33%, обласний показник – 42%,
проте в І кварталі 2011 року показник занедбаності в районі склав – 42%.
Висока занедбаність лишається по Плетеноташлицькій дільниці 67%,
Великовисківській дільниці – 40%. Також збільшився відсоток занедбаних
форм туберкульозу в порівнянні з 2008 роком по Хмелівській дільниці – 43%.
В І кварталі 2011 року зросла занедбаність по туберкульозу по Злинській та
Хмелівській лікарській дільниці, що становить 100%.
Занедбаними формами туберкульозу 85% хворіють особи, які
зловживають алкоголем, не мають постійного місця проживання, вживають
наркотики і не проходять вчасно флюорографічне обстеження.
Збільшився відсоток хворих, які виявлені при профоглядах з 50% в
2008 році, до 60% в 2010 році, обласний показник 50%.
Із сільських лікарських дільниць найкращий відсоток залишається по
Хмелівській дільниці – 86%. Але зменшився відсоток виявлених по
Великовисківській дільниці – 20%, по Оникієвській дільниці в 2010 році
взагалі не виявлені хворі на туберкульоз при профоглядах.
На протязі 3-х років збільшився відсоток проходження населенням
флюорографічного обстеження. В 2008 році охоплено 644 на 1 тис.
населення, а в 2010 році 669 на 1 тис. населення. Але на окремих дільницях
відсоток флюорографічного обстеження з року в рік залишається низьким:
Оникієвська дільниця – 57%
Великовисківська дільниця – 59%
Плетеноташлицька дільниця – 62%
Злинська дільниця – 65%
По цих дільницях не в повній мірі забезпечено проведення
організаційної роботи, щодо залучення населення до проходження
профілактичних
флюорографічних
оглядів
пересувним
обласним
флюорографом.
Залишається високим показник смертності від туберкульозу, хоча він
значно знизився порівняно з минулими роками: в 2 рази з 43 на 100 тис.
населення в 2008 році до 22 в 2010 році, обласний показник смертності 22,3
на 100 тис. населення, по Україні 18,2 на 100 тис. населення. Але високою
смертність лишається по Злинській дільниці 71 на 100 тис. населення та по
Оникієвській дільниці – 55 на 100 тис. населення. Значно зменшилась
смертність по Плетеноташлицькій дільниці з 151 на 100 тис. населення, а в
2010 році померлих на цій дільниці не було. В І кварталі 2011 року
смертність від туберкульозу залишається на рівні минулого року.
Від туберкульозу помирають хворі, які систематично не лікуються,
зловживають алкоголем, а також хворі з резистентною формою
туберкульозу, яка погано піддається лікуванню.
Згідно Розпорядження голови Маловисківської РДА від 14 березня
2006 року №146-р «Про порядок проведення обов’язкового профілактичного
огляду певних категорій населення на виявлення туберкульозу» необхідно
осіб, які звертаються в центр зайнятості, відділ соціального захисту
населення, РВ УМВС направляти в ЦРЛ для проходження флюорографічного
обстеження. Але на протязі 3-х років щорічно мало громадян направляється
в ЦРЛ.

Із року в рік не регулярно, або зовсім не проходять медогляди
працівники СТОВ а/ф «Колос», ПСП «Золотий Колос», ТОВ «Птахівник»,
ФГ «Світанок», ФГ «Касьянчук», ЗАТ «Агро-Дар».
Працівники СТОВ «Нововознесенська», СТОВ «Деметра», СТОВ
«Злагода», СТОВ «Гарт», СТОВ «Агро-шанс», ТОВ а/ф «Забарська», СФГ
«Подольське» проходять медогляди в поліклініці Смолінської МСЧ, яка не
підзвітна ЦРЛ, а тому центральна районна лікаря не володіє даними про
терміни, повноту, та якість проведення там медичних оглядів.
Щоквартально інформацію про стан охоплення медоглядами
підлягаючих контингентів центральна районна лікарня направляла голові
райдержадміністрації та головному державному санітарному лікарю району.
На всіх сільських дільницях є списки осіб, які два і більше років не
проходили флюорографічне обстеження. Але тільки 50% цього населення
було обстежено. Основною причиною не обстеження цього населення
являється не проживання його по місцю прописки (знаходяться на
заробітках).
З метою виконання програми необхідно:
1. Забезпечити виконання заходів, затверджених районною програмою
«Протидії захворюванню на туберкульоз в 2008-2011 роках».
2. Фінансовому управлінню районної державної адміністрації:
2.1. Забезпечити фінансування заходів програми в повному об’ємі.
2.2. Винайти можливість для закупівлі пересувного цифрового
флюорографа для обстеження сільського населення.
3. Відділу освіти РДА, центру соціальних служб для дітей, сім’ї та молоді,
проводити активну санітарно-освітню роботу серед школярів, молоді із
залученням медичних працівників з метою формування мотивації до
здорового способу життя.
4. Начальнику центру зайнятості, начальнику управління праці та
соціального захисту населення райдержадміністрації, начальнику РВ
УМВС в Кіровоградській області: відповідно до розпорядження голови
Маловисківської РДА від 14.03.2006 року №146-р. «Про порядок
проведення обов’язкового профілактичного огляду певних категорій
населення на виявлення туберкульозу» направляти в центральну
районну лікарню для флюорографічного обстеження осіб, які
звертаються в ці заклади.
5. Рекомендувати керівникам господарств своєчасно і в повному об’ємі
проводити обстеження методом флюорографії своїх працівників.
6. Рекомендувати сільським головам разом з медичними працівниками
забезпечити на протязі року направлення на флюорографічне
обстеження 80% проживаючого населення та забезпечити
навантаження на пересувний флюорограф до 250 чоловік в день.
Головний лікар
Маловисківської ЦРЛ

К. Чурпій

