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РІШЕННЯ 
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Про затвердження Програми боротьби із 

захворювання на туберкульоз на 

2006 - 2010 роки в місті Бровари 

Заслухавши і обговоривши інформацію головного лікаря Броварської 
центральної районної лікарні Сокура І.П. про стан захворюваності 
населення на туберкульоз та з метою подальшого зниження 
захворюваності на тубеРJ<УЛЬОЗ відповідно до рішення Київської обласної 
ради від 02.02.2006 N2 343-31-IV "Про Київську обласну програму 
боротьби із захворюванням на туберкульоз на 2006 - 2010 роки" 
керуючись пунктом 22 ст. 26 Закону Украіни "Про місцеве самоврядування 
в YкpaїHi~' врахОВУ10ЧИ рекомендації постійної комісії з питань соціального , . . 
захисту населення, охорони здоров я та ДОВКІЛЛЯ, МІська рада 

ВИРІШИЛА: 

1. Інформацію головного лікаря Броварської центральної районної 
лікарні Сокура І.П. про стан захворюваності населення на туберкульоз в 
М. Бровари взяти до відома (додається). 

2. Затвердити Програму боротьби із захворюванням на туберh.')'ЛЬОЗ 
на 2006 - 2010 роки (далі - Програма), що додаєт~ся. 

з. Фінансовому управлінню заб~зпечити фmансув~ння .. ПРОll?ам~. . 
4. Рекомендувати головному mкарю центральНОІ раионнО1 ЛІкарНІ 

Сокуру І.П.: , 
4.1. Забезпечити координацію робіт, пов язаних з виконанням 
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Подання: 

_ Головний лікар Броварської ЦРЛ 
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І. ЗагаJlьні ПОJlоженни ПрограМІІ. 

. ~a критеріями ВООЗ в Україні, починаючи з 1995 року оголошена 
е~lдем~я туберку~ьозу, не. є виключенням і м. Бровари. На протязі останнього 
п ~ТИРІЧЧЯ ЩОРІЧНО КІлькість вперше захворівших на туберкульоз 
зБІЛЬШУЄТЬСЯ. 

Так, по місту Бровари та Броварському району: 
2001 р. - 97 хворих 
2002 р. - 128 хворих 
2003 р. - 114 хворих 
2004 р. - 109 хворих 
2005 р. - 148 хворих. 

Щорічно зростає смертність від туберкульозу, в 2005 році помер 51 
хворий, ЩО втричі більше ніж в 2004 році. Хворіють і помирають люди в 
основному в молодому, працездатному віці. Переважна більшість захворівших 

на туберкульоз входять до так званої групи ризику, це люди які ведуть 
асоціальний спосіб жипJ!, зловживають алкоголем, наркотиками, не 
виконують рекомендацій лікарів щодо лікування. Ситуація з туберкульозу не 
обмежується лише медичною проблемою. Зростання захворюваності 

обумовлено збільшенням кількості пеніцитарного населення, бідністю значної 
частини населення, недотриманням здорового способу життя. Враховуючи 
вищевикладене з метою зниження захворюваності розроблена Програма яка 
передбачає комплекс заходів, спрямований на покращення ситуації в місті. 

11. Мета Програми. 

Метою Програми є взяття під контроль епідемічної ситуації з 
туберкульозу та покращення ії У подальшому, шляхом: 

_ активізації діяльності органів виконавчої влади, місцевого 
самоврядування, підприємСТВ, установ щодо запобігання поширення 
туберкульозу серед населення; 

_ удосконалення роботи протитуберкульозних закладів у виявленні та 
лікуванні туберкульозу;. ... 
здійснення заходів щодо ПІдвищення ДОСТУПНОСТІ І ЯКОСТІ 
хіміопрофілактики туберкульозу, лікування та диспансерного нагляду за 

хворими; 
_ б епщ· еміологічного благополуччя населення шляхом 

за езпечення . .. ф. . 
удосконалення заходів щодо санІтаРНОІ про ІЛактики, санІтарно: 

. . . го pe'\UUUV та роботи у вогнищах тубеРКУЛЬОЗНОІ 
еПlдеМ10ЛОПЧНО 1AZ&6"

0 r1 , 

інфекції; . б . . 
_ соціальної підтримКИ працівниюв протиту .еркульоз~ З~адlВ, 

адження системи МОНІТОРИНГУ 1 ОЦІНКИ виконання 
- створення та впров . 

Програми щодо KOHТPO~ за туберкул~озом; ВІЛ 
· о запоБІганню розповсюдженню -

- здійснення захОДІВ щод 
асоційованого туберкуЛЬОЗУ; 



з Іу? 
- Подальшого УДОСКоналенНJI си .. 

. Стем навчання, ІнформацІЙНОЇ обізнаності населення з пита~ь ПРОфІЛактики і лікуванНJI туберкульозу. 
Вико~ан~~ захОДІВ ПРо~ами будуть реалізуватись ШЛяхом: 

- аКТИВlзаЦI1 пеРВИННОI меДИко-санітарної ланки у виконанні 
протитуберкульозних заходів; 

- посилення роботи серед контингенту соціально-незахищених верств 
населення та груп Ризику; 

- У досконалення обізнаності населення з питань туберкульозу; 
- залучення до виконання протитуберкульозних заходів громадськості, 

благодійних організацій у сфері боротьби з туберкульозом. 

ІІІ. Фінансування Програми. 

Реалізація Програми здійснюється в межах асигнувань місцевого 
бюджету, що виділяється на охорону здоров'я, позабюджетних надходжень та 
за рахунок інших джерел, не заборонених чинним законодавством. 

ІУ. Очікувані результати виконання Програми. 

Реалізація Програми дасть змогу знизити рівень захворюваності та 
смертність від туберкульозу. 

1. 

2. 

... 
з. 

"-
4. 

""-

5. 

У. Заходи щодо реалізації Програми боротьби із захворюванням на 
туберкульоз в м. Бровари на 2006-2010 р. р. 

Найменування заходів Виконавці 

Організувати кабінет контрольованого црл 
лікування хворих на туберкульоз в 
фтізіатричному та в поліклінічному 

відціленнях црл. црл 
Привести у відповідність, до встановл~н~ 

... мікробіОЛОПЧНОI нормативів, лабораТОРll з 

діагностики туберкульозу. 
Забезпечити безоплатний доступ груп црл 

до обстеження ризику та всього населення 

на_туберкульоз. орічну црл 
Забезпечити обов'язкову Щ • 

. им до 14 РОКІВ туберкулінодіamостику ДІТ. . 
ВІЛ-інфікованим н~залежно ВІД :а:печенНJI црл 
Провести ОЦ1нку . . агностиЧНИМ 
Ф . .. служби ДІ 
ТИЗlаТРИЧНОl . уаз розрахунки 

Обладнанням.. Подати в 
ЩОДО оновлення. 

Термін 

виконання 

11 пів. 2006 р. 

І пів. 2006 р. 

Постійно 

Постійно 

І кв. 2007 р. 



~б5..~rзhа~біее3Jзпm.е;чПИПТ~IІ~~~lе;дUи~ч~нJі-;заUкл~ад~и-;:;итр;;а~т;н:и:м:и~цр~лn------г.=-~-------· 
матеРІалами (рентген. пл' Постійно 

7. 

8. 

9. 

Ф . ІВКОЮ, 

ЛЮОРОПЛІВКОЮ, реактивами, лабораторним 

посудом та ін.) для повноцінного 
обстеження на туберкульоз. 

ОрганізуваТIІ мікробіологічні лабораторії 
П~РВІІННОГ~ та вторинного рівня по 
ДІаГНОСТИЦІ туберкульозу. 

Забезпечити проведення в мікробіологічній 
". ... 

. 1аоораТОрl1 первинного рівня обстежень 

мазків мокротиння усім особам які 
кашляють більше З-х тижнів. 

црл 

црл 

Забезпечити профілактичні огляди на црл, 

t-ТУ-L-..,б_еР~IК~У~Л_Ь_О_З _о...:....сі:....:.б....,:З:.....,:ГР...J:..o!.У.:.:IП.:.:И...с.:..: РИ.:;:ЗИ:.::ІКУ::z....:....:: ------І МБ 
- особи що повернулись з місць позбавлення МВС 

ГУ 

гВ_О_Л_l~; ____________ ~ ________________ ~Укрmни в 

t--_н_а....lір'-К_·О--:t.:-fа_н_и~, ~ал~ко;:.,:г:.....:о:..:...:л::..:ік::.:и~; _____________ --.j Київській 
- люди без постійного місця проживання; області 

І пів. 2006 р. 

Починаючи 
31.03.2006 р. 

Щорічно 

10. Організувати персоніфікований контроль за 

лікуванням хворих на туберкульоз та 
хіміопрофілактикою на всіх етапах. 

црл 2006-
2010 р.р. 

11. Забезпечити планування та проведення 

вакцинації проти туберкульозу дитячого 

населення. 

СЕС, ЦРЛ Щорічно 

12. Організувати закупівлю лікарських засобів 
та бактеріальних препаратів (вакцини БЦЖ, 
туберкуліну) та забезпечити лікування 
хворих і профілактику. 

13. Вжити заходів ДJIJI своєчасної госпіталізації 
хворих на заразні форми туберкульозу до 
моменту припинення бактеріо - виділення в 
обласний протитуберкульозний диспансер. 

14. Забезпечити проведення диспансеризації 
хворих на туберкульоз. Запровади:и 
систему моніторингу і оцінку результаТl~ 
лікування хворих на ОСНОВ1 

СЕС,ЦРЛ 

ЦРЛ, 

мв 
МВС 

ГУ 

Укрmни в 

Київській 
області 

ЦРЛ 

аналізу. 
15. Вжити заходів щодо попередження Ветери-

туберкульозу серед сільськогосподарських нарна 
тварин та забезпечити оздоровлення медицина 

господарств неблагополучних щодо 
туберкУЛЬОЗУ. 
Створити умови ДЛJI більш широкого Міськ-
доступу хворих на туберкульоз до районна 

16. 

Щорічно 

Постійно 

Щорічно 

Постійно 

Постійно 
.. 
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соціальної підтр~, особливо ДЛJI ТИХ,. які організація 
отримують ЛІКУВання в кабінетах Товариства 
контрольованого лікуванни (Надання Червоного .' 

харчових наборів, ПРоїзних квитків, ТОЩО) Хреста 
17. Забезпечити засобами захисту медичних црл Постійно 

працівників. 

18. Встановити додаткову оплату до основного црл 32007р. 
окладу фтизіатром району за роботу на 
дільницях. 

19. Забезпечити житлом лікарів-фтизіатрів та Міськви- На протязі з-
лікарів-лаборантів мікробіологічних конком 5 років 
лабораторій з діагностики туберкульозу на роботи 
протязі 3 - 5 років в роботі. 

20. Впровадити звітно облікову документацію црл З І півріччя . . . 
200бр. щодо ДІагностики та ЛІкування хворих на 

туберкульоз адаптованої 
. 

до МІжнародних 

стандартів. 

21. Забезпечити комп 'ютеризоване ведення црл І кв. 2006 р. 
реєстру туб. хворих та його програмне 

забезпечення. 

22. Передбачити у штатах протитуберкульозній црл 2007р. 

службі операторів з питань комп'ютерного 

моніторингу . 
23. Організувати навчання операторів з питань црл І півріччя 

моніТОРИНIУ за хворими на_туберкульоз. 2007 р. 
24. 3дійсшовати добровільне тестування на вm црл Постійно 

хворих на туберкульоз безкоштовно. 

25. Забезпечити інформування громадськосп з СЕС, црд Постійно 

питань профілактики і лікування: Управління 

туберкульозу. освіти, 
відділ у 

справах 

сім'ї та 

молоді 

26. Власникам установ та організацій всіх форм Керівники Щорічно 

власносТЇ забезпечити проходжеННJI оргавіза-

працівниками медичних оглядів щорічно, у цій, 
установ, 

. 
встановленому порядкУ. 

підпри-

ємств 

• міста,црл . 
І-

3абезпечти належні умови для зберп:ан:ня Управління n квартал 
27. 

протитуберкульозних вакцин, препара-рв 1 У ~світи, 2006 р. 
црл. 

всіх 'закладах освіти та црл. --..:. 

МісьКий голова 
В.О. Антоненко 



ІНФОРМАЦІЯ 
про стан захворюваності населеНВJI 
на туберкульоз в місті Бровари 

В місті Бровари ПРОЖИВає 98524 чоловік. 
.. На диспансерному обліку .знахо~ся 307 хворих, а по Броварському 

рвиону 638. Серед них 153 ЧОЛОВІК пеНСІИНОГО віку. 
для Обслуг~ву~анНJI населе~ ~ метою ВИJlВJIеННJI і лікування хворих на 

туберкульоз в раИОНІ працює ПОЛІКЛІнічне протитуберкульозне відцілеННJI в 
штаті якого є 5 посад ЛІкарів фтизіатрів і 5 посад медсестер. На сьогоднmпriй 
день вакантна ставка лікаря фтизіатра і медсестри. 

Стаціонарно відділення у місті Бровари немає, тому ВИJlВJIених туб. 
хворих ми направляємо в обласні протитуберкульозні заклади. 

З 1995 року в Україні об'явлено епідемію на туберкульоз. 
Всіх бацилярних і важких хворих госпіталізуємо лікарНJIНИМ 

транспортом. 

Так за 2005 рік було проконсультовано і госпіталізовано 148 хворих. За 4 
місяці 2006 року уже 58. 

За 2005 рік взято на облік по місту Бровари 25 хворих. В 2004 році було 
35. В тому числі 6 жінок і 19 чоловіків. Захворіло 24 дорослих і 1 дитина 14 
років. Діагноз: туберкульоз бронху. Виявлений за допомогою бронхоскопії. 

для боротьби з цим захворюванням розробляються державні програми. 
Остаиви програма була розроблена на 2002 - 2005 роки і виконання ії 
завершилось. Наступна на 2006 - 2010 роки. Відповідно Київською обласною 
радою затверджено обласну програму і базуючись на заходах цієї програми в 
місті розроблена міська програма на 2006 - 2010 роки, па вноситься на 
розгЛJIД на засідання виконкому і буде затверджена сесією міської p~ .. 

Найбільше захворіло JПOдей в районі масиву - 14, в старому М1СТ1- 5, в 
районі Торгмашу - 4. 

Вікова група: 
з О до 19 років - 2 хворих 
20-30 років - 6 хворих 
31-40 років - 3 хворих 
41-50 років - 8 хворих 
51-60 років - 6 хворих . 

Одним із найважливіших заходів є раннє виявлеННJI вперше захворшших 

на ТУберкульоз методом фJПOорографічного обстежеННJI. ф. 
39400 що складає 72%. При про OГJIJlД1 Була розроблена група ризику - , 

із групи ризику виявлено 1 О чоловік - 40%. 
В тому числі виявлено: '. . 
3 СТУденти, 1 вчитель, 1 учень, 1 працівник торпвm. 

. Ь 25 захворівПІИХ - 8 неnpaцюючихб · флюорологічним облвднaннJIМ. 
на u ан виходить про лема з 

перmии пл . u те мін використання, тому дуже часто 
ФIlloDpoлОriчві апарати вич~пали CВJИ р бо кращого нічого ве має. сучасні 
ВфRXОдJlТь із ~~ і ми змушеНІ peMO~~т;'oo тисJl1i гривнів і лікарНJI не в змозі 
nЮОРографlЧН1 апарати кошryIOть 

lІри,цбати за бюджетні коШТИ. . м легеневої тканини, а це потеІЩійні 
12 хворих із 25 виявлено ІЗ розпадо 

6~ОВИДUпoвачі. . 



тому, якщо НІЧОГО не робити то 1 такий _ І 
людей хвории може заразити до 20 здорових .. . 

ТубеРКУЛЬОЗН1 ХВОР1 можуть працювати у різних YCT~OBax. Нещодавно 
прийшла. хвора, яка кашляє на протязі п'яти - шести місяців. Працює в 
ресторан1 касиром: При обс~еженні ВИJlВJIено двухсторонній туберкульоз 
легенів з розпадом 1 баЦИЛовидшення. 

Тому проблема номер 2: 

зобов 'язати керівників підприємств і відомств проводити щорічне 
флюорографічне обстеження своїх працівників, а санітарно-епідеміологічний 
станції контролювати проведення профоглядів. 

Виявленням туб. хворих займаються всі медпрацівники, але не все 
населения регулярно проходить флюорографічне обстежения. 100% 
обстежуються хворі, які лікуються в стаціонарі. Це суто медична проблема. 

Стан медичного обслуговуванНJI потребує сучасного фmoорографічиого 
обладнання. Лабораторії повинні бути розміщені в сучасних приміщеННJlX, які 
відповідають нормам і обладнані сучасним обладиaиНJJМ, якого у нас немає. 

Сьогодні поліклініка розрахована на 600 відвідувань в день, а приймають 
1221. 

Тому було розпочато будівництво нової поліклініки, де б можна б було 
розмістити всі функціональні підрозділи. В минулому році 
райдержадміністрація виділили 3,5 млн. гривнів на будівництво поліклініки. ці 
гроші використано і в даний час добудова майже не проводиться. Простоюють 
два бamені крани. Робітники практично відсутні. 

Тому користуючись нагодою звертаюсь до Вас винайти можливість і 

закупити рентгенологічну апаратуру на позаБЮ1J)lC~ТНі KO~. • 

Існує державна програма, згідно ЯК01 ПОВИННІ. надавати . ~ 
централізовано. Находження ліків недостатнє, а за бюджетнІ кошти, mкapH1 

хупити необхідні ліки не дозволяють. . 
За 4 місяці обстежено бактеріоскопічвим методом 1280 хворих І 

BlfJIВJIeHO 18 бациловидimoвачів. Лабораторне обладнання старе, яким 
КОРистуємось уже на протязі 30 років. 

. наро,nwеним проводиться щеШlеИНJI В пологовому будинку ВСІМ ново ""'... о 
В8ІЩИИою БЦЖ За І кв. 2006 р. охоплено щепленням - 91,5 Уа. б . 

. .. б тruтr..ся В усіх школах ули прочитam 
СанІтаРНО-ОСВІТНЯ ро ота провоl-\'U~-: е"ено аlПl'P.ТVR8ВИJI дітей з 

ле ·00 В 7 . б очитано лекцІЮ І пров ~ ---"J-1Щu. ПП<ОЛІ упо пр на радіо, телебачениі, статті в 
ПРиводу знань по туберкульозу. Були .виступи_ moди не усвідомлять, що 
l'8Зетах Ал б робити чаСТІше, до_ 

· е це тре а .. звертатись за допомогою 
туберкульоз хвороба заразна 1 с8М1 по~ иконaнИJI дозволить стабілізувати 

Представлена програма при УМОВ1 ~ льоз. 
СИТуацію із захворюв8.НВJIМ населеlПUl на ту ерку . 

Головний лікар 
Броварського району 

l1iдr. Менжега м.о. 

~ І.П.Сокур 
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