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УКРАЇНА

ЧЕРНІГІВСЬКА РАЙОННА РАДА
 ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ
 шостого скликання
шістнадцята сесія

РІШЕННЯ 
    
20.04.2012

№  14

 
Про програму протидії
захворюванню на туберкульоз
у Чернігівському районі на
2012 рік

Керуючись п.16 ч.1 ст.43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», з метою поліпшення епідемічної ситуації шляхом зниження показників захворюваності та смертності населення Чернігівського району від туберкульозу, Чернігівська районна рада Запорізької області ВИРІШИЛА:

1. Затвердити  програму протидії захворюванню на туберкульоз у Чернігівському районі на 2012 рік (далі - Програма), що додається.

2. Районній державній адміністрації:

2.1. забезпечити організацію виконання Програми та інформувати Чернігівську районну раду про хід її виконання  до 20 січня 2013 року;
2.2. внести зміни до розпису районного бюджету: передбачити асигнування на реалізацію Програми, виходячи із загального обсягу видатків, передбачених на відповідний рік на відповідну галузь.

3. Контроль за виконанням Програми покласти на постійну комісію районної ради з питань охорони здоров’я, освіти, культури, сім’ї, молоді та спорту.

	

Голова ради
С.М.Одаренко

ЗАТВЕРДЖЕНО
 Рішення районної ради
 20.04.2012          № 14


Програма
протидії захворюванню на туберкульоз у 
Чернігівському районі на 2012 рік

	Загальна частина


Епідемічна ситуація з туберкульозу в Чернігівському районі, як і в Україні в цілому, почала погіршуватися з 1992 року
У 1995 році Всесвітньою організацією охорони здоров’я в Україні оголошена епідемія туберкульозу, яка відтоді продовжує поширюватися. Однією з основних особливостей епідемічної ситуації з туберкульозу є значна кількість деструктивних і бактеріальних форм захворювання серед вперше виявлених на туберкульоз легень. Ситуація з туберкульозу останні роки ускладнюється поширенням стійких до антимікобактеріальних препаратів форм туберкульозу. В районі показник загальної захворюваності на туберкульоз складає на кінець 2011 року – 6,5; показник запущених форм туберкульозу остається за останні 3 роки на одному рівні і складає – 5,2 на 100 тис. населення. Показник смертності від туберкульозу значно виріс з 25,0 в 2009 році до 31,9 в 2010 році, в 2011 році показник знизився до – 9,6; в той же час показник запущених форм туберкульозу виріс з 5,2 в 2010 році до 8,3 в 2011 році із них 91,6% бактеріовидільники.
Загострення ситуації із захворюванням на туберкульоз зумовлено соціально-економічними та медичними факторами: зниження рівня життя населення, наявність значної кількості осіб, які перебувають у місцях позбавлення волі, недостатнє фінансування протитуберкульозних заходів, незадовільна матеріально-технічна база протитуберкульозних закладів, у 80% діагностичного обладнання закінчився строк придатності, не розроблено механізм координації роботи закладів охорони здоров’я різних форм власності, громадських організацій, недостатнє залучення громадськості до проведення заходів з профілактики та соціальної підтримки хворих.
На усунення перелічених та інших недоліків повинна бути спрямована районна програма протидії захворюванню на туберкульоз у Чернігівському районі на 2012 рік.

	Мета Програми


Метою Програми є поліпшення епідемічної ситуації шляхом зниження показників захворюваності та смертності населення від туберкульозу, запобігання розвитку хіміорезистентного туберкульозу, підвищення ефективності лікування, поліпшення лабораторної діагностики туберкульозу, удосконалення системи підготовки та перепідготовки медичних працівників.

	Основні завдання Програми


Для досягнення визначеної цієї Програмою мети слід забезпечити:
	залучення закладів, установ та підприємств охорони здоров’я всіх форм власності до своєчасної діагностики туберкульозу методом проведення мікроскопії мазка мокротиння на мікобактерії туберкульозу , профілактичних флюорографічних оглядів дорослого та туберкулінодіагностики серед дитячого населення;

розв’язання завдань із запобігання поширенню ВІЛ-асоційованого та хіміорезистентного туберкульозу;
надання соціальних послуг хворим на туберкульоз із залученням громадськості.

4. Шляхи розв’язання проблеми

Розв’язання проблеми можливе шляхом:
	зміцнення матеріально-технічної бази протитуберкульозних закладів;

фінансової підтримки Програми;
виявлення хворих на туберкульоз та їх лікування;
проведення постійного моніторингу епідемічної ситуації;
оптимізація роботи з профілактики туберкульозу;
запобігання поширенню ВІЛ-асоційованого та хіміорезистентного туберкульозу;
підготовки медичних працівників та санітарно-гігієнічного навчання населення з актуальних питань, пов’язаних із захворюванням на туберкульоз;
проведення соціальної реклами здорового способу життя.

5. Строки виконання Програми

Програма розрахована на 2012 рік.

6.Організація управління та контроль за ходом 
реалізації Програми

Організація виконання Програми здійснюється районною державною адміністрацією.
Районна рада щороку заслуховує звіт про хід виконання Програми.
Контроль за виконанням Програми здійснює постійна комісія Чернігівської районної ради з питань охорони здоров’я, освіти, культури, сім’ї, молоді та спорту.


7. Фінансове забезпечення Програми 
Фінансування Програми здійснюватиметься за рахунок коштів районного бюджету, а також за рахунок інших джерел  не заборонених чинним законодавством.
Обсяг фінансування Програми з районного бюджету визначаться щороку виходячи з конкретних завдань та реальних можливостей.







































Заходи і завдання щодо протидії захворюванню на туберкульоз у Чернігівському районі на 2012 рік

Найменування заходу 
Відповідальні за виконання 
Термін виконання 
Орієнтований обсяг фінансування (тис.грн.)



2012
1
2
3
4
Невідкладні заходи 
1. Управління районною програмою протидії захворюванню на туберкульоз у Чернігівському районі на 2012 рок.
1.1 Установлення контролю за дотриманням законодавства з питань протидії туберкульозу та проведення профілактичної роботи серед осіб,що належать до груп ризику стосовно захворювання на туберкульоз.
ЦРЛ
РДА
Постійно
Не потребує додаткового фінансування
1.2 Здійснення моніторингу та оцінки стану виконання заходів Програми.
ЦРЛ
РДА
2012 р.
Не потребує додаткового
фінансування
2. Організація надання медичної допомоги.
2.1. Залучення лікувально-профілактичних закладів до вирішення питань організації своєчасного виявлення туберкульозу та лікування хворих на амбулаторному етапі.
ЦРЛ
Постійно 
Не потребує додаткового фінансування 
2.2. Створення кабінетів контрольованого лікування на амбулаторному етапі
ЦРЛ
2012 р.

3. Виявлення та діагностика хворих.
3.1. Виявлення хворих за методом мікроскопії мазка мокротиння та рентгенофлюорографії
ЦРЛ,
РВ УМВС України в Запорізькій області.
Постійно 
10,0
3.2.Виявлення хворих шляхом проведення профілактичних флюорографічних оглядів населення у відповідності з діючим законодавством та контроль за виконанням цих заходів
ЦРЛ
Рай СЕС
Постійно 
12,5
3.3.Виявлення хворих шляхом туберкуліно-діагностики серед контактних осіб і осіб, що належать до груп ризику стосовно захворювання на туберкульоз, ВІЛ-інфікованих
ЦРЛ
Рай СЕС
Постійно
2,0
3.4. Раннє виявлення туберкульозної інфекції у дітей шляхом щорічного проведення туберкуліно-діагностики та моніторинг виконання
ЦРЛ
РайСЕС.
Постійно
30,0
4. Моніторинг епідемічної ситуації.
4.1. Впровадження системи моніторингу процесу лікування та епідеміологічного стану
ЦРЛ.
Рай.СЕС
2012 р.
Не потребує додаткового фінансування 
4.2.Впровадження рекомендованих ВООЗ обліково-звітних статистичних форм
ЦРЛ
2012 р.
Не потребує додаткового фінансування
5. Профілактика туберкульозу серед осіб, що належать до групи ризику
5.1.Проведення хіміопрофілактики особам, що належать до груп ризику
ЦРЛ
РВ.УМВС України в Запорізькій області.
Постійно
8,0
5.2. Недопущення  та контроль за випискою новонароджених у сім’ї, де є хворі на заразні форми туберкульозу
ЦРЛ
Рай СЕС.
Постійно  
Не потребує додаткового фінансування 
6. Підготовка медичних працівників і навчання населення  з актуальних питань, пов’язаних із захворюванням на туберкульоз
6.1. Систематичне видання  і розповсюдження серед населення соціальної реклами та інфомаційно-просвітницьких матеріалів з актуальних питань, пов’язаних із захворюванням на туберкульоз
ЦРЛ
Рай.СЕС
Постійно
Не потребує додаткового фінансування
7. Первинна та вторинна профілактика туберкульозу
7.1. Забезпечення своєчасного проведення специфічної профілактики туберкульозу серед дитячого населення (вакцинації новонароджених та не щеплених в пологовому будинку, ревакцинації туберкуліно-негативних дітей декретованого віку відповідно до календаря профілактичних щеплень), а також проведення аналізу ефективності імунопрофілактики
ЦРЛ
Рай.СЕС.
Постійно 
4,0
7.2.Своєчасне виявлення хворих на туберкульоз сільськогосподарських тварин, оздоровлення неблагополучних  щодо туберкульозу тваринницьких господарств.
Управлення сільського господарства,
Ветеринарна  медицина.  
Постійно
Не потребує додаткового фінансування
7.3.Організація та проведення поточної і заключної дезінфекції в осередках  туберкульозної інфекції
ЦРЛ,
Рай.СЭС
Постійно
7,0
8. Розвиток матеріально – технічної бази протитуберкульозних закладів
8.1 Створення умов для організації обов’язкової госпіталізації хворих, що виділяють збудників туберкульозу в навколишнє середовище.
ЦРЛ,
РВ.УМВС України в Запорiзькiй області.
2012 р.
Не потребує додаткового фінансування
9. Соціальний захист працівників  лікувально-профілактичних закладів, що надають допомогу хворим на туберкульоз.
Здійснення заходів, спрямованих на заохочення спеціалістів до роботи у лікувально-профілактичних закладах
ЦРЛ,
РДА.
Постійно 






