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 Розглянувши інформацію виконуючого обов’язки директора Комунального 

некомерційного підприємства «Лиманська центральна районна лікарня» Сериці Л.В. 

«Про хід виконання Заходів щодо протидії захворюванню на туберкульоз в Лиманській 

об’єднаній територіальній громаді за 2019 рік», затверджених рішенням міської ради від 

22.11.2018 №7/56-2602, з метою вирішення питань збереження та зміцнення здоров’я 

населення, забезпечення спеціалізованої медичної допомоги населенню об’єднаної 

територіальної громади, на підставі Закону України «Про протидію захворюванню на 

туберкульоз», керуючись ст. 32, 52, 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», виконавчий комітет  

 

ВИРІШИВ: 

 

1. Інформацію виконуючого обов’язки директора Комунального некомерційного 

підприємства «Лиманська центральна районна лікарня» Сериці Л.В. «Про хід 

виконання Заходів щодо протидії захворюванню на туберкульоз в Лиманській 

об’єднаній територіальній громаді за 2019 рік» прийняти до відома (додаток 1). 

 

 

 

 

 

 

 

Міський голова          П.Ф. Цимідан 

 

 



                                                                                                  Додаток 1 

                                                                                                  до рішення виконавчого 

                                                                                                  комітету Лиманської 

         міської ради 

         від____________№_____ 

 

Інформація 

про стан виконання  

Заходів щодо протидії захворюванню на туберкульоз  
в Лиманській об’єднаній територіальній громаді за 2019 рік. 

 

               Туберкульоз в Україні, як і в багатьох країнах світу, є однією з найпоширеніших 

інфекційних хвороб, що набула характеру епідемії. Від туберкульозу в світі помирає 

набагато більше хворих, ніж від усіх інших хвороб. Стрімке зростання захворювання на 

туберкульоз останніми роками призвело до того, що все частіше виявляють важкі, 

занедбані форми туберкульозу. Проблема туберкульозу стає ще гострішою через 

поширення серед населення ВІЛ-інфекції та СНІДу, наркоманії, при яких туберкульоз 

виявляють у 2-3 рази частіше ніж за звичайних умов. Ця проблема потребує розробки та 

впровадження ефективних заходів протидії як на рівні системи охорони здоров’я, так і в 

суспільстві загалом. Щорічно Рішенням сесії Лиманської міської Ради затверджуються 

Заходи щодо протидії захворюванню на туберкульоз в Лиманській об’єднаній 

територіальній громаді.  На 2019 рік Заходи були затверджені  22.11.2018р.  

      На виконання Заходів на 2019р. було заплановано з місцевого бюджету – 282,9 

тис.грн. Використано -   249,2  тис.грн (88,1%). 

     Виконані наступні заходи за кошти місцевого бюджету: 

      - закуплений туберкулін на суму - 237,9 тис.грн. 

      - надана соціальна допомога хворим на амбулаторному етапі лікування. На 

суму – 11,3 тис.грн 

     Препарати для лікування хворих постачаються централізовано  за кошти 

держбюджету та Глобального Фонду. 

     Лікування хворих на туберкульоз є основною складовою частиною заходів 

боротьби з цією недугою, бо завдяки виліковуванню хворих ліквідуються джерела 

інфекції та поліпшується епідеміологічна ситуація з туберкульозу.  

 

    Метою Заходів  на 2020р. є досягнення наступних показників:  

- зниження захворюваності на туберкульоз 

- зниження смертності від туберкульозу 

На виконання Заходів на 2020р. потрібно – 272,3 тис.грн. Значні кошти підуть на 

закупівлю туберкуліну (224,0 тис.грн.) 

 

Цього року вперше захворіло на туберкульоз - 19 осіб, проти 13 у 2018р. Випадків 

захворювання серед дітей не було, але захворів підліток.  

 

       Захворюваність на туберкульоз на 100 тис. населення склала – 44,7 , проти 

30,0 за аналогічний період 2018р. Обласний показник – 45,9. Показник захворюваності 



на туберкульоз збільшився на 49,0% в порівнянні з 2018р., та на 2,6% менше за  

обласний. Норматив зниження - 5% за рік. 

 

       В 2019р. на ко-інфекцію (ТБ/ВІЛ) захворіло – 8 осіб (це 42,1% від вперше 

захворілих), у 2018р. також – 5 (38,5%). Епідеміологічна ситуація щодо захворюваності 

на ко-інфекцію ТБ/ВІЛ залишається недостатньо контрольованою та є одним із 

рушійних факторів, що перешкоджають прогресу, досягнутому у боротьбі з 

туберкульозом. 

 

Позитивними аспектами виконання Заходів за 2019р. є:   
- у 2019 році відсутні випадки відривів від лікування на амбулаторному етапі, 

цьому сприяє забезпечення  хворих соціальною підтримкою. Всього профінансовано на 

соціальні пайки – 11,3тис. грн. Пайки отримали 23хворих (100%). 

 

   Одним із головних методів виявлення туберкульозу на ранніх стадіях є  

флюорографічне дослідження органів грудної клітини.  

   У 2019 році показник охоплення флюорографічними оглядами  на 1000 

населення склав – 292,2, проти 337,9 у 2018 році (показник не нормується). 

   Група ризику по туберкульозу охоплена флюорографічним обстеженням на – 

62,5 %. Соціальна група ризику обстежена на 61,7%, медична, - 62,8%. Група ризику по 

туберкульозу охоплена флюорографічним обстеженням недостатньо. Для вирішення цієї 

проблеми потрібно ретельніше оглядати диспансерну групу (хворі на сахарний діабет, 

ВІЛ-інфіковані та інші). 

 

 Основним методом раннього виявлення туберкульозу у дітей є проведення 

туберкулінодіагностики. Туберкулінодіагностикою охоплені – 1703 дитини, при плані – 

5482 (31,0%). За 2018р. було обстежено – 30,0%. Низький показник охоплення дітей 

туберкулінодіагностикою. Це пов’язано з відсутністю туберкуліну з березня 2019р. На 

даний момент туберкулін є в достатній кількості. Обстеження проводиться. План 

щеплень БЦЖ виконано на 93,8% (підлягало – 327, щеплено – 307), в 2018р. план 

виконано на 95,0%. Такий показник охоплення дітей щепленням БЦЖ пов’язаний з 

медичними протипоказаннями та  відмовами батьків від проведення щеплень. 

 

  Серед заходів загальної профілактики туберкульозу мають значення рання 

діагностика і лікування хворих та широке проведення соціальних заходів (покращення 

житлових умов, підвищення матеріального забезпечення, хороші умови праці).  

 

   Проблема боротьби з туберкульозом у світі і в Україні надто актуальна і для її 

вирішення необхідні значні зусилля, перш за все, зі сторонни держави, громадськості, 

медичної служби. 

 

 

  В.о. директора 

  КНП «Лиманська центральна районна лікарня»        ________ Л.В. Сериця  

 


