
VІІ. НАПРЯМИ РЕАЛІЗАЦІЇ ТА ЗАХОДИ 

районної програми протидії захворюванню на туберкульоз на період до 2016 року 
 

№ 

п/п 

Назва 

напряму 

реалізації 

(пріорите

тні 

завдання) 

Перелік заходів 

програми 

Термін 

виконання 

заходу 

Виконавці Джерела 

фінансу-

вання 

Орієнтовні обсяги 

фінансування 

(вартість), тис. грн., 

в тому числі: за 

роками  

Очікуваний 

результат 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. Удосконал

ення 

системи 

охорони 

здоров’я в 

галузі про-

тидії 

захво-

рюванню 

на 

туберкуль

оз 

1.1. Укомплектування 

протитуберкульозного 

закладу району  

лікарями фтизіатрами 

та середнім 

персоналом відповідно 

до потреби 

2014-2016  Райдержадміністраці

я, Голованівська 

ЦРЛ 

Районний 

бюджет 

За рахунок загальних 

асигнувань 

 

 

Зміцнення та 

забезпечення 

кадровим 

потенціалом  

протитуберкульо

зної служби  

1.2. Укомплектування 

лабораторій з 

діагностики 

туберкульозу 

лікарями-лаборантами 

та лаборантами 

 

2014-2016  Райдержадміністраці

я, Голованівська 

ЦРЛ 

Районний 

бюджет 

За рахунок загальних 

асигнувань 

 

 

Забезпечення 

лікарями-

лаборантами та 

лаборантами з 

середньою 

освітою закладів 

охорони здоров'я 

(згідно з 

нормативно-

правовими 

актами) 

1.3. Підвищення рівня 

управлінської 

компетенції 

відповідальних за 

реалізацію  

Загальнодержавної та 

2014-2016 Райдержадміністраці

я, Голованівська 

ЦРЛ, 

Голованівський 

ЦПМСД 

Районний 

бюджет 

За рахунок загальних 

асигнувань 

 

 

Охоплення 

навчанням 

відповідальних 

за реалізацію  

Загальнодержав

ної та районної 
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районної програми 

шляхом навчання, 

обміну досвідом 

програми  

1.4. Забезпечення 

участі працівників 

протитуберкульозного 

закладу у навчанні 

ведення випадку 

мультирезистентного 

туберкульозу 

2014-2016 Райдержадміністраці

я, Голованівська 

ЦРЛ 

Районний 

бюджет  

За рахунок загальних 

асигнувань 

 

 

 

Наявність 

уніфікованої 

бази даних 

тренінгів та 

фахівців 

протитубер-

кульозної 

служби, які 

пройшли 

навчання, тому 

числі з питань 

ведення випадку 

мультирезистент

ного 

туберкульозу  

1.5 Проведення 

навчальних семінарів 

для лікарів первинної 

ланки, психологів та 

соціальних 

працівників з питань  

профілактики, 

діагностики та 

лікування 

туберкульозу. 

Навчання  фахівців з 

питань моніторингу 

виконання і оцінки 

заходів протидії 

захворюваності на 

2014-2016 Райдержадміністраці

я, Голованівська 

ЦРЛ, 

Голованівський 

ЦПМСД 

Районний 

бюджет 

За рахунок загальних 

асигнувань 

 

 

Збільшення 

кількості лікарів 

первинної ланки, 

які пройшли 

навчання з 

питань  

профілактики, 

діагностики та 

лікування 

туберкульозу та 

кількості 

психологів та 

соціальних 

працівників, які  

пройшли 
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туберкульоз навчання з 

питань надання 

інтегрованої  

допомоги   

1.6. Приведення у 

відповідність із 

санітарними та 

будівельними нормами 

закладів охорони 

здоров’я, які надають 

допомогу хворим на 

туберкульоз 

2014-2016 Райдержадміністраці

я, Голованівська 

ЦРЛ, 

Голованівський 

ЦПМСД  

Районний 

бюджет 

 Відповідність 

закладів охорони 

здоров’я 

санітарно-

гігієнічним 

вимогам   

 

1.7. 

Доукомплектування 

обладнанням 

протитуберкульозного 

закладу відповідно до 

табелю оснащення 

2014-2016 Райдержадміністраці

я, Голованівська 

ЦРЛ 

Районний 

бюджет 

2015 рік – 2,0 тис.грн. 

2016 рік – 2,0 тис.грн. 

 

 

Підвищення 

рівня 

укомплектовано

сті майном 

відповідно до 

табелю 

оснащення 

закладів охорони 

здоров’я, що 

надають послуги 

хворим на 

туберкульоз 
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1.8. Реорганізація 

лабораторної мережі, 

за-безпечення 

впроваджен-ня 

системи контролю 

якості для лабораторій 

І рівня з метою 

ефекти-вної 

діагностики випад-ків 

туберкульозу; бакте-

ріологічного монітори-

нгу. Технічне обслуго-

вування лабораторного 

обладнання 

2014-2016 Райдержадміністраці

я, Голованівська 

ЦРЛ 

Районний 

бюджет 

2014 рік – 2,0 тис.грн. 

2015 рік – 2,0 тис.грн. 

2016 рік – 2,0 тис.грн. 

 

 

Збільшення 

кількості 

лабораторій  з 

мікробіологічної 

діагностики 

туберкульозу, 

які відповідають 

діючим 

стандартам 

 

1.9. Забезпечення 

впровадження системи 

контролю якості для 

лабораторій І  рівнів з 

метою ефективної 

діагностики випадків 

туберкульозу 

незалежно від 

підпорядкування 

2014-2016 Райдержадміністрація, 

Голованівська ЦРЛ 
Районний 

бюджет 

За рахунок загальних 

асигнувань  

Збільшення 

відсотка 

лабораторій І 

рівня, які 

включені в 

систему 

контролю якості 

(%) 

 

 

2. Удосконал

е-ння 

системи 

моніторин

гу та 

оцінки 

2.1.Впровадження   

електронного реєстру 

хворих на туберкульоз 

в центральній 

районній  лікарні    

2014-2016 Райдержадміністрація, 

Голованівська ЦРЛ 
 

Районний 

бюджет 

2014 рік – 1,0 тис.грн. 

2015 рік – 1,0 тис.грн. 

2016 рік – 1,0 тис.грн. 

 

 

Впровадження 

електронного 

реєстру на  

райнному рівні 
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заходів 

виконання 

Програми 

2.2 Забезпечення 

проведення 

туберкулінодіагностик

и у дітей та підлітків 

2014-2016 Райдержадміністрація, 

Голованівський 

ЦПМСД 
 

Районний 

бюджет 

2014 рік – 13,0 

тис.грн. 

2015 рік – 40,0 

тис.грн. 

2016 рік – 50,0 

тис.грн. 

 

Збільшення 

відсотку 

обстежених 

дітей, які 

підлягають  

туберку-

лінодіагностиці 

2.3. Забезпечення 

проведення 

профілактичних 

рентгенологічних 

(флюорографічних) 

оглядів дорослих 

2014-2016 Райдержадміністрація, 

Голованівська ЦРЛ, 

Голованівський 

ЦПМСД 

Районний 

бюджет 

2014 рік – 5,0 тис.грн. 

2015 рік – 6,0 тис.грн. 

2016 рік – 7,0 тис.грн. 

 

Підвищення 

відсотка 

обстежених 

дорослих, які 

підлягають 

рентгенологічним 

(флюорографічни

м) 

профілактичним 

оглядам 

2.4. Забезпечення 

проведення 

діагностики та 

моніторингу 

ефективності 

лікування за 

допомогою 

рентгенологічного 

обстеження. Закупівля 

рентгенівської плівки 

та витратних реагентів 

2014-2016 Райдержадміністраці

я, Голованівська 

ЦРЛ 

Районний 

бюджет  

2014 рік – 6,0 тис.грн. 

2015 рік – 7,0 тис.грн. 

2016 рік – 8,0 тис.грн. 

 

Збільшення 

відсотка 

охоплення 

хворих на  

туберкульоз 

рентгенологічни

м обстеженням 



1 2 3 4 5 6 7 8 

3. Лікування 

та 

профілакт

ика 

туберкуль

озу 

3.1. Забезпечення 

роботи кабінетів 

контрольованого 

лікування та надання 

ДОТ-послуг на рівні 

первинної медико-

санітарної допомоги 

2014-2016 Райдержадміністраці

я, Голованівська 

ЦРЛ, 

Голованівський 

ЦПМСД 

Районний 

бюджет  

За рахунок загальних 

асигнувань 

Збільшення 

відсотка хворих 

на туберкульоз 

1-4 категорій, які 

отримали 

контрольоване 

лікування на 

амбулаторному 

етапі  

3.2. Забезпечення 

безперервного 

лікування  хворих на 

туберкульоз на 

амбулаторному етапі   

 

2014-2016 Райдержадміністраці

я, Голованівська 

ЦРЛ, 

Голованівський 

ЦПМСД 

Районний 

бюджет 

За рахунок загальних 

асигнувань 

Зменшення 

показника 

перерваного 

лікування серед 

нових випадків 

легеневого 

туберкульозу 

4. Протидія 

поширенн

ю 

мультирез

и-

стентного 

туберкуль

озу та 

туберку-

льозу з 

розширено

ю 

медикамен

тозною 

резисте-

нтністю 

4.1. Формування 

прихильності  до 

лікування у хворих на 

мультирезистентний 

туберкульоз шляхом 

надання соціальної 

допомоги 

2014-2016  Райдержадміністраці

я 

Районний 

бюджет 

2014 рік –  тис.грн. 

2015 рік –  тис.грн. 

2016 рік –   тис.грн. 

Збільшення 

відсотка хворих 

на мульти-

резистентний 

туберкульоз, що 

отримують 

соціальну 

допомогу  

4.2. Здійснення 

моніторингу побічних 

дій  та їх лікування 

2014-2016 Райдержадміністраці

я, Голованівська 

ЦРЛ 

Районний 

бюджет 

2014 рік – 0,1 тис.грн. 

2015 рік – 0,2 тис.грн. 

2016 рік – 0,3 тис.грн. 

 

Забезпечення 

препаратами для 

лікування 

побічних дій 

згідно до 

потреби  

4.3. Забезпечення 

дотримання вимог 

інфекційного 

2014-2016 Райдержадміністраці

я, Голованівська 

ЦРЛ, 

Районний 

бюджет 

За рахунок загальних 

асигнувань 

Збільшення 

відсотка закладів 

первинної 
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контролю щодо 

туберкульозу в 

закладах: 

первинної 

лікувально-

профілактичної  

допомоги;  

протитуберкульозних 

закладах шляхом 

впровадження   

інженерного контролю 

та заходів  біобезпеки 

в лабораторіях 

мікробіологічної 

діагностики ТБ 

Голованівський 

ЦПМСД 

 

лікувально-

профілактичної 

допомоги, що 

відповідають  

вимогам 

інфекційного 

контролю. 

Підвищення 

кількості 

протитуберкульо

зних закладів, 

що відповідають  

вимогам 

інфекційного та 

інженерного 

контролю. 

Зниження 

захворюваності 

на туберкульоз 

медичних 

працівників  

4.4. Організація 

навчання з 

інфекційного 

контролю щодо 

туберкульозу 

2014-2016 Райдержадміністраці

я, Голованівська 

ЦРЛ, 

Голованівський 

ЦПМСД 

 

Районний 

бюджет 

За рахунок загальних 

асигнувань  

Збільшення 

кількості 

медичних 

працівників, які 

пройшли 

навчання з 

інфекційного 

контролю 

4.5. Залучення 

громадських 

організацій до 

формування 

2014-2016 Урядові та неурядові 

організації, 

Райдержадміністраці

я, Голованівська 

- - Налагодження 

системи надання 

психосоціальної 

допомоги 
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контингентів груп 

ризику щодо 

захворювання на 

туберкульоз та 

надання 

психосоціальної 

допомоги 

ЦРЛ, 

Голованівський 

ЦПМСД 

 

уразливим 

групам 

населення 

4.6. Поліпшення 

доступу до груп 

населення, з якими 

складно встановити 

контакт, і вразливих 

груп населення 

2014-2016 Урядові та неурядові 

організації, 

Райдержадміністраці

я, Голованівська 

ЦРЛ, 

Голованівський 

ЦПМСД 

 

- - Налагодження 

системи 

взаємодії 

неурядових 

громадських 

організацій з 

протитуберкульо

з-ними 

закладами 

5. Протидія 

туберкуль

озу в 

поєднанні 

з ВІЛ-

інфекцією/ 

СНІДом 

5.1. Забезпечення 

доступу хворих на 

туберкульоз/ВІЛ- 

інфекцію до  лікування 

опортуністичних 

інфекцій 

2014-2016  Райдержадміністраці

я, Голованівська 

ЦРЛ 

Районний 

бюджет  

2014 рік –0,5 тис.грн. 

2015 рік – 0,6 тис.грн. 

2016 рік – 0,7 тис.грн. 

Профілактичне 

лікування 

котримоксазоло

м відповідно до 

потреби  

5.2.  Забезпечення 

проведення до- та 

післятестового 

консультування та 

тестування на ВІЛ-

інфекцію хворих на 

туберкульоз 

2014-2016 Райдержадміністраці

я, Голованівська 

ЦРЛ 

Районний 

бюджет 

За рахунок загальних 

асигнувань 

  

Збільшення 

відсоткахворих 

на туберкульоз  

1-4 категорії, що 

пройшли 

тестування на 

ВІЛ  
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6. Санітарно-

просвітня 

робота 

6.1. Розроблення та 

впровадження 

районного плану 

заходів з 

інформування 

населення, особливо 

молоді, з актуальних 

питань щодо 

захворювання на 

туберкульоз, 

систематичне 

розповсюдження серед 

населення соціальної 

реклами та 

інформаційно-

просвітницьких 

матеріалів з 

актуальних питань про 

захворювання на 

туберкульоз 

2014-2016 Райдержадміністраці

я, Голованівська 

ЦРЛ, 

Голованівський 

ЦПМСД 

 

Районний 

бюджет 

 За рахунок загальних 

асигнувань 

 

 

Район буде 

працювати за  

затвердженим   

планом заходів з 

інформування з 

залученням 

громади  на 

координаційних 

радах протидії 

туберкульозу та 

ВІЛ/СНІДу та 

впроваджувати  

заходи згідно з 

планом. 

Виконання 

районного плану 

заходів з 

інформування 

населення щодо 

протидії 

захворюванню 

на туберкульоз 

 Усього, у 

тому 

числі:   

 157,4 тис.грн.  

 районний 

бюджет  

 157,4 тис.грн. 

 

 

 

 

_____________________ 

 



 

Додаток  1 

до районної Програми протидії 

захворюванню на туберкульоз  

                                                                 на період до 2016 року 

           від 12 грудня 2014року № 458  

 

Ресурсне забезпечення районної програми протидії захворюванню на туберкульоз на період до 2016 року 
 

Обсяг коштів,  

який пропонується залучити на виконання 

програми 

Етапи виконання програми Усього видатків на 

виконання 

програми 
2014 рік 2015 рік 2016 рік 

Обсяг ресурсів, усього тис.грн. 

у тому числі: 

27,6  58,8 71,0 157,4 тис.грн. 

районний бюджет 27,6 58,8 71,0 157,4 тис.грн. 

кошти небюджетних джерел     

 

*Примітка. Обсяги коштів, які пропонується залучати на виконання районної Програми, підлягають уточненню при 

затвердженні (внесенні змін) районного бюджету на відповідний рік, виходячи з його можливостей. 

 

 
 

________________________ 

 

 

 

 

 

 


