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ПАСПОРТ
Програми протидії захворювання на туберкульоз та забезпечення 
функціонування фтизіатричної служби в Косівському районі на

друге півріччя 2020 року
1 .Ініціатор розроблення Програми (замовник) — КНП « Косівський ФПД»
2. Розробник Програми - КНП « Косівський ФПД»
3. Термін реалізації Програми - друге півріччя 2020 року
4. Етапи фінансування Програми -  III та IV кв. 2020 року
5.Очікувані обсяги фінансування Програми (тис. грн.) -  370,3 тис. грн.
(перелік заходів, обсяги та джерела фінансування цільової Програми протидії 
захворювання на туберкульоз та забезпечення функціонування фтизіатричної 
служби в Косівському районі на друге півріччя 2020 року додаються).

2020 рік
Очікувані обсяги фінансування в тисячах гривень

Всього В.т.ч. за джерелами 
фінансування

Районний бюджет інші
III кв. 2020 року 151,1 тис. грн 151,1 тис, грн -
IV кв. 2020 року 219,2 тис. грн. 219,2 тис. грн. -

б.Очікувані результати виконання Програми :
• щорічне зниження рівня захворюваності та смертності на туберкульоз;
• забезпечення моніторингу епідемічної ситуації щодо туберкульозу;
• забезпечення раннього виявлення та профілактики туберкульозу;
• здійснення заходів, спрямованих на запобігання пощиренню ВІЛ- 
асоційованого туберкульозу;
• запобігання поширенню мультирезистентного туберкульозу; ♦
• зменшення кількості хворих,, що лікуються повторно та перервали курс 
лікування;

Замовник програми



Склад проблеми та обґрунтування необхідності и розв’язання програмним
методом

Програми протидії захворювання на туберкульоз та забезпечення 
функціонування фтизіатричної служби в Косівському районі на друге півріччя 
2020 року ( далі -  Програма) розроблена на виконання Концепції 
Загальнодержавної цільової соціальної програми протидії захворюванню на 
туберкульоз на 2018—2021 роки схваленої розпорядженням Кабінету Міністрів 
України від 27 грудня 2017 р. № 1011-р.

Туберкульоз - це захворювання , яке визнано не лише медичною , а й 
серйозною соціальною проблемою , що потребує повсякденної уваги та 
нагальних заходів щодо її вирішення з боку держави та громадськості.
Основні епідеміологічні показники щодо туберкульозу в районі протягом 
останніх років погіршуються і залишаються вищими за середньо- обласні та 
середньо-українські: захворюваність на туберкульоз у 2018 році складала 84,6 
на 100 тис. населення (в Україні -  67,2; в області -  77,4), у 2019 році цей 
показник складає 89 на 100 тис. населення (в Україні -  68,1; в області -  78,6).

Смертність від туберкульозу в районі у 2018 році складала 18,2 на 100 
тис. населення (в Україні - 21,1; в області -  18,2). Рівень мультирезистентності 
(мікобактерії в деяких хворих не чутливі до дії основних протитуберкульозних 
препаратів) в районі і області становить до 20% кількості нових випадків 
захворювання. У вперше виявлених хворих первинна хіміорезистентність 
збудника туберкульозу до основних протитуберкульозних препаратів становить 
30-35%. Поширення хіміорезистентного туберкульозу призводить до значних 
економічних збитків, оскільки підвищує вартість лікування майже у 100 разів. 
До погіршення становища призводить епідемія ВІЛ/СШДу.

В районі 87% хворих на туберкульоз становлять непрацюючі особи 
працездатного віку та 13% пенсіонери. Це свідчить про те, що туберкульоз є 
хворобою, в основному, соціально-незахищеної частини населення.

Мета Програми
Метою Програми є:
• збереження та розвиток фтизіатричної служби в Косівському районі;
• поліпшення епідеміологічної ситуації в напрямку зниження

захворюваності та смертності від туберкульозу та Ко-інфекції (туберкульоз/ 
ВІЛ-інфекція);

• запобігання розвитку хіміорезистентного туберкульозу;
• поліпшення раннього виявлення та лабораторної діагностики 

захворювання; зниження темпів поширення мультирезистентного 
туберкульозу.

Основні завдання Програми
Для досягнення визначеної цією Програмою мети необхідно забезпечити:



• поліпшення НЯДЯННЯ медичш>ї допомоги хворим на туберкульоз шляхом 
створення та обладнання кабінетів контрольованого лікування;

• запобігти поширенню ВІЛ-асоційованого туберкульозу шляхом 
забезпечення доступу осіб, що перебувають на обліку у протитуберкульозних 
закладах, до добровільного консультування і тестування на ВІЛ-інфекцію;

• амбулаторне лікування хворих та спостереження після завершення 
лікування

• лікування хворих в умовах домашнього стаціонару за виникнення такої 
потреби.

Виконання основних положень зазначеної Програми дасть змогу:
• щорічно знижувати рівень захворюваності та смертності на туберкульоз;
• знизити показника частоти переривання лікування;
• довести кількість виявлених із застосуванням методу мікроскопії мазка 

мокротиння випадків захворювання на туберкульоз серед осіб, що вперше 
захворіли;

• запобігти поширенню мультирезистентного туберкульозу;
• запобігти поширенню ВІЛ-асоційованого туберкульозу та знизити рівень 

смертності від Ко-інфекції( туберкульоз/ВІЛ-інфекція) шляхом застосування 
мультидисциплінарного підходу до надання медичної допомоги таким хворим.

Фінансове забезпечення Програми
Фінансування Програми здійснювати здійснюється відповідно до 

законодавства України за рахунок коштів та в межах видатків, передбачених у 
Державному бюджеті України та місцевих бюджетах, виходячи з можливостей 
дохідної частини, а також за рахунок коштів з інших джерел.

Орієнтовний обсяг фінансуванігя Програми з місцевого бюджету 
визначається щороку, виходячи з конкретних завдань та наявних коштів і може 
уточнюватися під час складання проекту місцевого бюджету на відповідний рік 
з урахуванням можливостей дохідної частини бюджету.

Перелік заходів, обсяги , джерела та розрахунки фінансування Програми 
додаються.

Очікувані результати виконання Програми
Результати практичного впровадження завдань Програми:

• збереження фтизіатричної служби району;
• зниження росту всіх форм туберкульозу, особливо серед уразливих 

верств населення;
• запобігання розповсюдженню туберкульозу серед дітей та підлітків;
• зниження рівня позалегеневих форм туберкульозу;
• зниження рівня мультирезистентного туберкульозу.

Керуючий справами Роксолана Барчук



Додаток до Програми
ПЕРЕЛІК

заходів, обсяги та джерела фінансування Програми

Назва програми: Програма протидії захворювання на туберкульоз та забезпечення 
функціонування фтизіатричної служби в Косівському районі на друге півріччя 2020 
року
Замовник програми КНП «Косівський фтизіопульмонологічний диспансер»

Найменування
заходу

Термін
виконання

Районний 
бюджет 

тис. грн

Інші
джерела 
тис. грн

Очікувані результати

Проведення 
комплексної 
діагностики та 
раннього виявлення 
туберкульозу 
( в т.ч.заробітна 
плата лікаря- 
рентгенолога та 
рентген лаборанта)

III, IV кв. 
2020 року

90.00

-

Профілактика туберкульозу. 
Виявлення наявної патології 
на ранньому етапі, вчасне 
лікування. Недопущення 
важких, занедбаних процесів 
туберкульозу та стійких форм, 
які погано або взагалі не 
піддаються лікуванню.

Забезпечення 
належного 
функціонування 
клінічної лабораторії 
3 метою 
ефективності 
діагностики 
випадків та 
контролю лікування 
туберкульозу 
( в т.ч. заробітна 
плата лаборанта)

III, IV кв. 
2020 року

90.00 Лабораторна діагностика в т.ч. 
мікроскопія харкотиння на 
наявність
бактеріовиділення,чутливість і 
резистентність до 
хіміопрепаратів. Контроль 
лікувального процесу до 
обезбацилення і безпеки для 
оточуючих.

Відшкодування 
витрат ПФУ на 
виплату пільгових 
пенсій

III, IV кв. 
2020 року

50.00 Відшкодування ПФУ пільгової 
пенсії зменшить фінансове 
навантаження на бюджет 
закладу, що дасть змогу 
виплачувати заробі"^у плату 
працівникам.

Закупівля засобів
індивідуального
захисту

III, IV кв. 
2020 року

30.00 Вчасно та в потрібному обсязі 
закуповувати засоби 
індивідуального захисту 
працівників ( дезінфікуючі 
засоби, респіратори, маски, 
рукавички) та розхідний 
матеріал, обслуговування 
медичної апаратури.



Оплата за
комунальні послуги:

III, IV кв. 
2020 року

ПОЗ Для забезпечення належних 
умов праці

РАЗОМ 370,3

Керуючий справами Роксолана Барчук


