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Новоодсської районної Ради
Олександру ГРИЦЕНКО
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Інформація
про виконання районної Цільової соціальної Програми протидії захворюванню
на туберкульоз у 2013-2019 роках (рішення районної Ради № 2 від 27 червня
2013 року) по Новоодеському район} станом на 25.04.2020р.
КНІІ «Новоодеська центральна районна лікарня» та ПКП «Новоодеський РІ (
ПМСД» НРР інформують:
П. 1.
п.п.1.1. Первинна ланка: проводить контрольоване амбулаторне лікування
хворих на туберкульоз, організовує супровід хворого до районної
лікарні на обстеження та консультацію лікаря фтизіатра. При потребі
здійснює патронаж хворого за місцем проживання.
Вторинна ланка: працює ДОТ кабінет для щоденного візит}' хворих для
прийому протитуберкульозних препаратів та проведення
моніторингового обстеження. Після консультації лікаря фтизіатра при
потребі хворі направляються на консультацію до Миколаївського
обласного протитуберкульозного диспансер}' (за 1кв. 2020р.
направлено - 7 чол.). Забезпечує госпіталізацію хворого санітарним
транспортом в супроводі медичного працівника до КНП
«Миколаївського регіонального фгизіоігульмонологічного медичного
центру» МОР (за І кв. 2020р.. госпіталізовано -3 чол.). Направляє
хворих на санаторно-курортне лікування із санаторії України
протитуберкульозного профілю (за І кв. 2020р. направлено в санаторії:
дорослих, «Аркадія» - 1,в «Дубки» - 12 дітей).
п.п.1.2. За шкідливі умови праці працівники клінічної лабораторії щотижнево
отримують молоко згідно встановлених норм, скорочений робочий
день, згідно атестації робочого місця отримують доплату до заробітної
плати.
п.п.1.3. Для сімейних лікарів первинної лапки проведено заняття з питань
профілактики, діагностики та лікування туберкульозу (22.01.2020р.,
07.02.2020р.).
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п.п.1.4. Проведено поточний ремон т про ти туберкульозного кабінету,
п.п. 1.5. Забезпечено транспортування санітарним транспортом зразків
мокротиння до КНП «Миколаївського регіонального
фтизіопульмонологічного медичного центру» МОР за 1 кв. міс. 2020р.
направлено - 18 зразків.
Щорічно згідно графіку фахівцями ДП Миколаївстандартметрологія»
проводиться повірка засобів вимірювальної техніки клінічної
лабораторії (результати повірок відображені в свідоцтвах та атестатах).
ГІД.

п.п.2.1. Щорічно згідно розпорядження голови РД.Л за графіком проводяться
медичні огляди населення з обов’язковим ФДГ обстеженням. Також по
район}' двічі на рік працює пересувний флюорограф.
Загалом ФЛГ обстеження населення район} за І кв. 2020р.
охоплено - 188 на 1 тис.нас. (5266 чол.).
Станом на 01.04.2020р. заклад забезпечений необхідною кількістю
рентгенгілівки та реагентами.
п.п. 2.2. Група ризику обстежена на туберкульоз - 2 1,3%. Декретована труна
обстежена па - 22,8%. На 01.01.2020р. не обстежено більше 2-х
років Ф Л Г -2175 чол. , з низ за І кв. 2020р. обстежено 775 (24,4%).
Працівниками РІДСССДМ постійно проводиться роз’яснювальна
робота серед уразливих категорій населення району, а саме: сімей, які
опинилися в складних життєвих обставинах, інвалідів, осіб, які
звільнилися з МПВ, безробітних, одиноких та одиноко проживаючих
громадян, осіб похилого віку, з метою профілактики туберкульоз}, та
необхідності щорічного проходження ФЛГ- обстеження,
п.п.2.3. Особи, які звертаються до реєстратури районної поліклініки та на
госпіталізацію до лікарні обов’язково проходять ФЛГ обстеження. При
підозрі на захворювання туберкульоз, хворий обстежується шляхом
мікроскопічного дослідження мокротиння (за І кв. 2020р.
досліджено-15 зразків).
На спеціально відведеній ділянці облапттовано пункт збору
мокротиння.
Забезпечено транспортування санітарним транспортом зразків
мокротиння до КИЇ 1 «Миколаївського регіонального
фтизіопульмонологічного медичног о центру» МОР
за 1 кв. 2020р. направлено - 18 зразків.
п.п. 2.4. За І кв. 2020р. туберкулінодіагностиці підлягало -995, обстежено 178
(на 1 тис. нас.).
Виявлено: віраж - 2, гіперергічна реакція - 0. наростання проби Манту
на 6 мм - 1. Підлягало обстеженню та профілактичному лікуванню З чол., отримують XIІ - З чол.
В НКП «Новоодеський РЦПМСД» НРР в наявност і 1500 доз
вакцини для проведення туберкулінодіагностики дітей,
п.п. 2.5. 100 % проводиться діагностика та моніторинг ефективності лікування
рентгенологічним та лабораторним обстеженням. Рент ген плівкою та

витратними матеріалами заклад забезпечений.
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п.п. 3.1. Хворі на туберкульоз із бактеріовиділюванням санітарним транспортом
в супроводі медичного працівника госпіталізуються на лікування до
КИП «Миколаївського регіонального фтизіопульмонологічного
медичного пентр\» МОР за І кв. 2020р. госпіталізовано -3 чол.
п.п. 3.2. Успішно завершили лікування по 4 категорії - 1 чол.
Гіройши хіміопрофілактичне лікування -6 чол.
Проходять ефективне лікування серед випадків мультирезистептного
туберкульозу - 17 чол. в умовах МОПТД.
Всі пацієнти забезпечені ( 100% від потреби) протитуберкульозними
препаратами І та 11 ряду отриманими за рахунок централізованих
закупівель за копті держбюджету.
п.п. 3.3. В тубкабінеті КНП «Новоодеська ЦРЛ» НРР на амбулаторному
контрольованому знаходиться 10 пацієнтів.
П. 4.
4.1. З метою формування прихильності до безперервного лікування на
амбулаторному етапі лікування, згідно наказ}- по ЦРЛ .М 146 від
06.10.2015р. хворі раз на місяць отримують продуктові набори.
За 1 кв. 2020р. видано 31 продуктовий набір на суму 7750,00 грн.
4.2. Медичні працівники забезпечені необхідним спецодягом.
11.5.
п.п. 5.1. Розроблено порядок координації та реалізації заходів щодо протидії коінфекції. включаючи заходи з профілактики, діагностики, ведення
випадків захворювання на ко-інфекцію, моніторингу та оцінки
спільних заходів відповідно до міжнародних рекомендацій (наказ по
1Іовоодесьекій ЦРЛ № 149 від 3 1.08.2016р.).
п.п. 5.2. На профілактичному лікуванні котримоксазолом знаходит ься 2 чол.
(100% від потреби).
п.п. 5.3. 100% хворі на ту беркульоз (1-4 категорій) проходять тесту вання на
ВІЛ-інфекцію. За 1 кв. 2020р. обстежено - 3 чол.
п.п. 5.4. Хворі на ВІЛ-інфекціютауберкульоз 100% забезпечені
антиретровірусною терапією. Станом на 25.04.2020р. АРТ отримують
-7 чол.
Головний лікар
КІІП «Новоодеська ЦРЛ» І1РР
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