від 02 травня 2018 року

№ 116-р

Про стан захворюваності
на туберкульоз у районі
У районі проводиться робота по ранньому виявленню, лікуванню та
диспансерному супроводу хворих на туберкульоз.
З метою зниження рівня захворюваності та смертності від туберкульозу
проводяться профілактичні флюорографічні огляди, мікроскопії мазка
мокротиння.
З жовтня 2017 року у центральній районній лікарні відсутній лікарфтизіатр. Роботу по службі виконує медична сестра.
Проводяться профілактичні флюорографічні огляди громадян та виявлено
6 чоловік, що складає 42,9%.
Знизився показник поширеності, знизилась питома вага хворих виявлених
несвоєчасно.
Випадків захворювання на туберкульоз серед дітей не зареєстровано.
Високий показник ефективного лікування серед нових випадків
туберкульозу легень.
Але разом з тим є негативні моменти:
збільшились показники захворювання, у тому з ко-інфекцією ТБ/ВІЛ;
збільшились показники смертності від туберкульозу;
зареєстровано випадок захворюваності на туберкульоз серед підлітків;
низький показник охоплення профілактичними оглядами на туберкульоз за
рахунок низького охоплення дорослого населення профілактичними
флюорографічними оглядами;
знизився показник виявлення при профоглядах;
недостатній відбір осіб з підозрою на туберкульоз на бактеоріологічне
дослідження мокротиння.
Відповідно до Закону України «Основи законодавства України про
охорону здоров’я», рішення колегії районної державної адміністрації від
27 квітня 2018 року № 10 та з метою зниження рівня захворюваності населення
на туберкульоз, смертності від даної хвороби, своєчасного виявлення хворих та
адекватного їх лікування:
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1. Головним лікарям комунального закладу «Голованівський центр
первинної медико-санітарної допомоги» Фоменко М.П. та центральної районної
лікарні Піддубній В.Ф. активізувати роботу щодо відбору осіб з підозрою на
туберкульоз на бактеоріологічне дослідження на мокротиння.
2. Головному лікарю Голованівської центральної районної лікарні
Піддубній В.Ф.:
постійно проводити аналіз виконання заходів протидії захворюванню на
туберкульоз;
забезпечити належну організацію виконання плану проведення
профілактичних оглядів населення з метою своєчасного виявлення
туберкульозу;
постійно інформувати населення через засоби масової інформації з питань
профілактики та ранньої діагностики туберкульозу, пропаганди здорового
способу життя;
опрацювати питання щодо заповнення вакансії лікаря-фтизіатра у
центральній районній лікарні;
покращити якість проведення профілактичних флюорографічних оглядів з
метою раннього виявлення хворих на туберкульоз;
про стан виконання даного розпорядження проінформувати заступника
голови районної державної адміністрації Бугаєнко О.П. до 30 листопада
2018 року.
3. Контроль за виконанням даного розпорядження покласти на заступника
голови районної державної адміністрації Бугаєнко О.П.

Перший заступник голови
районної державної адміністрації

М.КОПІЄВСЬКИЙ

