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на № 870 від 05.04.2013

Рівненська обласна рада

На виконання рішення Рівненської обласної ради від 05.04.2013 № 870
«Про обласну цільову соціальну протидії захворюванню на туберкульоз на
2013-2016 роки», обласна державна адміністрація інформує наступне.
Впродовж 2016 року поліпшилось фінансування програми по боротьбі із
захворюванням на туберкульоз з обласного та місцевого бюджетів.
На даний час за рахунок централізованих поставок МОЗ України
профінансовано 4445,0 тис.грн., з місцевого бюджету 68572,5 тис. грн., в тому
числі повністю профінансовані видатки на медикаменти та харчування.
Протитуберкульозними закладами ТМО "Фтизіатрія" залучено
позабюджетних коштів в сумі 3802,7 тис. грн.
Адміністрація ТМО “Фтизіатрія” та ведучі спеціалісти фтизіатричної
служби проводять контроль виконання заходів інфекційного контролю в
закладах охорони здоров’я області дотримуючись наказу МОЗ України №684
від 18.08.2010 року «Про затвердження Стандарту інфекційного контролю за
туберкульозом в лікувально-профілактичних закладах, місцях довгострокового
перебування людей та проживання хворих на туберкульоз».
В усіх закладах охорони здоров’я області затверджені відповідальні
медичні працівники та розроблені локальні протоколи.
На даний час у КЗ «Рівненський обласний протитуберкульозний
диспансер» POP продовжує функціонувати бактеріологічна лабораторія III
рівня та дві лабораторії II рівня на базі Зірненської протитуберкульозної лікарні
(Березнівський район) та Страшівської протитуберкульозної лікарні
(Сарненський район).
В клінічних лабораторіях лікувально-профілактичних закладів
впроваджено мікроскопію мазка мокротиння на виявлення мікобактерій
туберкульозу усім особам, які кашляють протягом трьох тижнів і більше.
Лабораторні приміщення цих закладів відповідають санітарним нормам.
Для флюорографічного обстеження населення, впродовж 2016 року,
лікувальні заклади області були забезпечені флюороплівкою та реактивами.
Лабораторії тубзакладів і центральних районних лікарень повністю
укомплектовані бінокулярними мікроскопами для бактеріоскопії мазків.
У всіх лікувальних закладах області впроваджена DOTC- терапія.
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Значно покращилось в поточному році у всіх тубзакладах області
харчування хворих - 26,88 гривень на одного хворого в день.
Заклади ТМО „Фтизіатрія” впродовж 2016 року були повністю
забезпечені протитуберкульозними препаратами.
Впроваджений постійний контроль за проведенням хіміопрофілактики
особам^ які контактують з хворими на туберкульоз, а також дітям з віражем
туберкулінової реакції.
Впроваджений з 01.10.2014 року уніфікований клінічний протокол
згідно наказу МОЗ України № 620 від 04.09.2014року, первинної, вторинної
(спеціалізованої) та третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги.
Всі виявлені хворі в області розглянуті ЦЛКК КЗ “Рівненський
обласний протитуберкульозний диспансер” POP з послідуючим внесенням в
базу електронного реєстру (е- ТБ Менеджер).
Для завершення основного курсу лікування хворих на туберкульоз, в
т.ч. для пацієнтів із супутніми захворюваннями, в області розгорнуто два
тубсанаторії - КЗ “Обласний протитуберкульозний санаторій м. Костопіль” POP
для дорослих та КЗ “Обласний дитячий протитуберкульозний санаторій
“Новостав” для дітей з активними формами туберкульозу” POP.
Диспансеризація хворих на туберкульоз проводиться у відповідності до
термінів перебування у групах диспансерного нагляду.
В КЗ «Рівненський обласний протитуберкульозний диспансер» POP
розроблена і впроваджена система моніторингу епідеміологічних факторів
поширення туберкульозу та стандартів якості протитуберкульозних заходів.
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