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но#профілактичними закладами за територіальним прин#

ципом.

2. Планування й контроль за виконанням протитубер#

кульозних заходів, реорганізація та реструктуризація

протитуберкульозної служби.

3. Підготовка регіональних нормативних документів і

контроль за їх виконанням.

Централізований контроль якості протитубер@

кульозної роботи повинен здійснюватися на рівні кож#

ної адміністративної території. Для цього при протиту#

беркульозному диспансері Автономної Республіки Крим,

області, міст Києва та Севастополя створюється цент#

ральна лікарсько#консультативна комісія (ЦЛКК) у складі

голови (головного лікаря або його заступника з лікуваль#

ної роботи) і 3#4 постійних членів (фтизіатра, рентгенолога,

фтизіопедіатра, фтизіохірурга та ін.). В роботі ЦЛКК по#

винні брати участь головні лікарі районних протитубер#

кульозних диспансерів (райфтизіатри) і фтизіатри, які

направляють хворих на комісію, а також куратори#фти#

зіатри району, лікарі тубстаціонарів і місцевих санаторіїв,

в яких лікувалися або лікуються хворі, направлені на

ЦЛКК.

Подання первинної медичної документації на ЦЛКК

здійснюється в найближчі дні після виявлення хворого і

повторюється щоквартально до досягнення клінічної

ефективності за критерієм загоєння порожнин розпаду, а

потім до переведення хворого у групи диспансерного

нагляду з неактивним туберкульозом — щороку.

Перед першим поданням на ЦЛКК медичної докумен#

тації попередньо проводиться її експертна оцінка, при

встановленні занедбаного випадку — він обговорюється

на лікарській конференції, інколи на засіданні міжвідомчої

протитуберкульозної комісії, які оформлюються прото#

колом, в якому зазначаються причини невчасного вияв#

лення чи пізньої діагностики туберкульозу, встановлюють#

ся причетні до цього особи з відповідними адміністратив#

ними рекомендаціями до них.

При первинному розгляді ЦЛКК уточнює діагноз за#

хворювання і погоджує план лікування, пізніше — встанов#

лює ефективність лікування і вносить необхідні корективи.

Голова ЦЛКК щоквартально аналізує дані про вияв#

лення, ефективність лікування і реабілітації хворих, про

наслідки і недоліки інформує на науково#практичних

конференціях, семінарах, нарадах. Про всі недоліки він

інформує головних лікарів лікувально#профілактичних

закладів для прийняття ними відповідних адміністратив#

них заходів по їх усуненню.

Організаційно#методичні або інформаційно#аналі#

тичні підрозділи протитуберкульозних диспансерів Авто#

номної Республіки Крим, області, міст Києва та Севасто#

поля разом із СЕС проводять оперативний контроль і

аналіз епідемічної ситуації, вивчають обсяги і якість про#

ведення протитуберкульозних заходів (профілактика,

виявлення, діагностика, лікування, реабілітація, робота у

вогнищах тощо) та інформують про це міжвідомчі комісії

по боротьбі з туберкульозом, які приймають відповідні

рішення щодо усунення недоліків.

Позаштатний головний фтизіатр МОЗ України,

МОЗ Автономної Республіки Крим, управління охо@

рони здоров'я (обласних, Київської та Севасто@

польської міських) держадміністрацій організовує

виконання наведених вище нормативно#правових доку#

ментів на відповідній території, які стосуються всіх проти#

туберкульозних заходів — виявлення хворих на тубер#

кульоз, їх лікування та профілактики туберкульозу. Він

аналізує статистичну звітність і вносить пропозиції щодо

поліпшення організації та рівня протитуберкульозної до#

помоги.

Висновки

Ситуація з туберкульозу в Україні складна. Не зважаю#

чи на деякі позитивні зрушення статистичних показників

з туберкульозу, є низка проблем. Більшість з них можна

вирішити за рахунок посилення контролю за протитубер#

кульозними заходами. Для цього необхідно створити

вертикаль управління протитуберкульозною службою,

тобто відновити вертикаль підпорядкування Міністерству

охорони здоров'я управлінь охорони здоров'я та всіх

протитуберкульозних закладів на період епідемії, а також

поліпшити зв'язок із загальною лікарняною мережею.

Інші проблеми можна вирішити за рахунок поліпшення

фінансування протитуберкульозних заходів з державного

та місцевих бюджетів, а також за рахунок позики Світового

банку.
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Резюме

У статті проаналізована епідемічна ситуація з туберкульозу

в Україні, викладені недоліки у проведенні протитуберкульозних

заходів і запропоновані організаційні заходи щодо подолання

викладених недоліків.
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THE ANTITUBERCULOSIS HEALTHCARE

SERVICE IN UKRAINE AND THE WAYS

OF ITS IMPROVEMENT
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Summary

The analysis of epidemic situation with tuberculosis in

Ukraine, limitations of antituberculosis measures and organiza#

tional arrangements, aimed on overcoming of mentioned problems

have been presented in this article.




