УКРАЇНА
ЯРЕМЧАНСЬКА МІСЬКА РАДА ІВАНО-ФРАНКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
сьоме скликання
___сімнадцята сесія

РІШЕННЯ
від 26.10.2017 р.

м.Яремче

№ 268-17/2017

Про хід виконання рішення
Яремчанської міської ради
від 08.11.2016р. за № 147-9/2016
«Про затвердження Програми
протидії захворюванню на
туберкульоз в Яремчанському
регіоні на 2017 – 2020 роки»
Заслухавши та обговоривши доповідь головного лікаря Яремчанської
центральної міської лікарні про хід виконання рішення Яремчанської міської
ради від 08.11.2016р. за № 147-9/2016 «Про затвердження Програми протидії
захворюванню на туберкульоз в Яремчанському регіоні на 2017 – 2020 роки»,
міська рада вирішила:
1. Інформацію про хід виконання програми взяти до уваги.
2. Головному
лікарю Яремчанської ЦМЛ (О.Соколюку)
координацію та контроль за виконанням заходів програми.

забезпечити

3. Фінансовому управлінню міськвиконкому (Г.Бойчук) посилити контроль
за ефективним та цільовим використанням коштів, передбачених на виконання
заходів програми.
4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з
питань освіти, культури, молоді, спорту, охорони здоров»я, сім»ї та соціального
захисту (О.Ільчук).
Секретар міської ради

Володимир Губарчук

ДОВІДКА
на засідання сесії міської ради «Про хід виконання рішення міської
ради від 08.11.2016року № 147-9/2016 « Про затвердження Програми
протидії захворюванню на туберкульоз на 2017-2020 роки в
Яремчанському регіоні».
Рішенням сесії міської ради від 08.11.2016 року № 147-9/2016 була
прийнята міська Програма протидії захворюванню на туберкульоз на 20172020 роки в Яремчанському регіоні.
Заходи Програми протидії захворюванню на туберкульоз в місті у
2017-2020 роки були спрямовані на реалізацію державної політики у сфері
охорони здоров’я щодо задоволення потреб населення міста
у
профілактиці та лікуванні поширеного та соціально несприятливого
захворювання, як туберкульоз, попередження інвалідності та смертності від
вказаного захворювання, зокрема у працездатному віці.
Метою Програми було поліпшення епідемічної ситуації в напрямі
зменшення
кількості
хворих
на
туберкульоз,
зниження
рівня
захворюваності та смертності від нього, туберкульозу в поєднані з Вілінфекцією, темпів поширення мультиризестивного туберкульозу шляхом
реалізації державної політики, що ґрунтується на принципах забезпечення
загального та рівного доступу населення до високоякісних послуг з
профілактики, діагностики і лікування туберкульозу.
Фінансове забезпечення виконання заходів Програми проводилось за
кошти місцевого бюджету. За 9 місяців 2017 року використано - 114723
гривні, на придбання туберкуліну - 83047 гривні, на придбання флюроплівки
та рентгенплівки - 31675 гривні.
Результати виконання програми:
 Загальна захворюваність зросла з 26,8 до 44,4 на 10тис. населення при
с/о показнику за 9міс.2017 року 39,1;
 Зріст захворюваності на деструктивний туберкульоз з 8,9 до 22,2 на10
тис. населення, при с/о показнику 12,8 /за 9міс.2017року;
 Захворюваність БК+ знизилась з 18,2 до 17,9 на 10тис. населення при
с/о 20,9 /за 9місяців 2017 року;
 Випадків захворюваності підлітків не зареєстровано.
 Зареєстровано 1 випадок захворюваності на туберкульоз серед дітей.
 Випадків повторного виходу на інвалідність серед хворих на туберкульоз
не було.

 Смертність від туберкульозу знизилась з 9,1 до 4,1 при с/о 4,7 /за
9місяців 2017 року.
 Показник профілактичного флюорообстеження зріс з 570,1 до 571,6 на 10
тис. населення при с/о 553,8.
 Проведення туб діагностики серед дітей зросла з 936,1 до 999,9 на
1тис. населення дитячого, при с/о 376,2 за 9 місяців 2017 року.
 Виявлення хворих на туберкульоз при профілактичних оглядах зросла з
66,6 до 70,0 при с/о 63,9 відсотки.
 За 9місяців 2017 року випадків
позалегеневого туберкульозу
зареєстровано 1 випадок.
 Кількість випадків рецидиву туберкульозу зменшилась з п’яти до двох
випадків за 9 місяців 2017 року.
 Не зареєстровано випадків туберкульозу в поєднанні з ВІЛ-інфекцією.
 Не зареєстровано випадків смертності на дому та до одного року
спостереження.
 Збільшилась кількість виявлених хворих на туберкульоз методом
мікроскопії.
 Зріс відсоток обстеження декретованого населення до 85,4, групи ризику
до 69,6
Для ефективної боротьби з туберкульозом необхідно визнати боротьбу з
туберкульозом однією з першочергових завдань щодо захисту від цієї
небезпечної недуги, а саме:
- проводити обов’язкові профілактичні флюрообстеження малозабезпечених
та осіб без певного місця проживання, які звертаються за соціальнопобутовою та медичною допомогою, громадян, які звертаються до служби
зайнятості, осіб звільнених з місць позбавлення волі, декретованого
населення, осіб з медичної групи ризику;
- проведення вакцинації новонароджених та туб. діагностики серед дітей та
підлітків;
- своєчасне направлення вперше виявлених хворих на стаціонарне
лікування;
- забезпечення ізольованим житлом хворих бактеріовиділювачів, які
проживають в багатонаселених будинках;
- фінансове забезпечення на виконання заходів Національної Програми
боротьби з туберкульозом.
Головний лікар

Олександр Соколюк

