ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

ДЕПАРТАМЕНТ ОХОРОНИ ЗДОРОВ′Я

НАКАЗ
від 15.03.2017 року

№ 201
Львів

Щодо проведення у Львівській області
масових акцій «Дні профілактики туберкульозу
і хронічних захворювань органів дихання»
Враховуючи рекомендації Всесвітньої організації охорони здоров'я щодо
забезпечення відзначення 24.03.2017 Всесвітнього та Всеукраїнського дня боротьби із
захворюванням на туберкульоз і проведення місячника боротьби з туберкульозом, та
відповідно до наказу Департаменту ОЗ Львівської ОДА від 27.01.2017 №46 «Про
проведення у 2017 році масових акцій з профілактики захворювань у Львівській
області» (п.1.2 «дні профілактики туберкульозу і хронічних захворювань органів
дихання»), з метою поєднання зазначених акцій, активізації інформаційнопросвітницьких, громадських, лікувально-профілактичних заходів щодо запобігання
виникненню і поширенню туберкульозу та хронічних захворювань органів дихання, н а к а з у ю:
1. Провести в області масову акцію з профілактики туберкульозу та хронічних
захворювань органів дихання в період з 20.03.2017 до 17.04.2017.
2. Визначити відповідальною установою за проведення акції – КУ ЛОР «Львівський
регіональний фтизіопульмонологічний клінічний лікувально-діагностичний центр»
(надалі – ЛРФПЦ) (Л. Рак – головний лікар, головний позаштатний спеціаліст з
фтизіатрії ДОЗ ЛОДА).
3. Затвердити План заходів з профілактики туберкульозу та хронічних захворювань
органів дихання і відповідальних осіб за їх виконання (додаток 1).
4. Начальнику управління охорони здоров’я м. Львова, начальнику відділу охорони
здоров’я м. Дрогобич, головним лікарям обласних, міських, районних лікарень,
протитуберкульозних установ:
4.1. затвердити комплексні плани заходів у кожному регіоні (установі) та
забезпечити їх виконання;
4.2. визначити наказами осіб, відповідальних за проведення акції в кожному
регіоні;
4.3. на час проведення місячника забезпечити заклади охорони здоров’я
необхідним санітарним і спеціалізованим автотранспортом, контейнерами для
збору мокротиння, рентген-флюороплівкою, туберкуліном;
4.4. забезпечити скерування у ЛРФПЦ для дообстеження осіб, виявлених з
підозрою на легеневу патологію.

4.5. взяти під особистий контроль хід та обсяг проведення заходів, а також
своєчасність подання (в письмовій формі) узагальненої інформації про виконану
роботу головному лікарю ЛРФПЦ, головному позаштатному спеціалісту ДОЗ
ЛОДА з фтизіатрії Л.Раку (за формою, додаток 2).
Термін:

до 21.04.2017 року.

5. Головному позаштатному спеціалісту департаменту ОЗ з фтизіатрії Л. Раку,
головному позаштатному спеціалісту департаменту ОЗ з пульмонології
Н. Рудницькій, та головному позаштатному спеціалісту департаменту ОЗ з дитячої
фтизіатрії Ю. Летц:
5.1. взяти під особистий контроль хід та обсяг проведення заходів;
5.2. забезпечити подання до Львівського обласного центру здоров’я довідкові та
ілюстративні матеріали для своєчасного і належного висвітлення акції в ЗМІ та на
Інтернет-порталі департаменту ОЗ ЛОДА та на офіційній сторінці у Facebook КУ
ЛОР ЛРФПЦ
Термін:

до 20.03.2017
і впродовж місяця

5.3. інформувати департамент ОЗ про проведені та заплановані заходи
Термін:

щосереди,
до 20.03.2017

5.4. узагальнену інформацію за результатами проведених заходів надати в
департамент ОЗ за встановленою формою
Термін:

до 21.04.2017

5.5. забезпечити відповідні консультації, дообстеження, госпіталізацію осіб з
регіонів області, скерованих з підозрою на легеневу патологію
Термін:

до 21.04.2017

5.6. забезпечити збір, узагальнення та подання до ЛОМІАЦ інформації за
підсумками проведення місячника профілактики туберкульозу та хронічних
захворювань органів дихання
Термін:

до 21.04.2017

6. Головному лікарю обласного центру здоров’я Ю. Островерсі:
6.1.забезпечити висвітлення проведення заходів щодо профілактики туберкульозу і
хронічних захворювань органів дихання в засобах масової інформації з акцентом
уваги на раннє виявлення туберкульозу в закладах загальної лікарської мережі;
6.2.залучити до участі в акції широке коло громадськості, територіальні управління
праці та соціального захисту населення, управління освіти, молоді та спорту,
державної пенітенціарної служби України, неурядові організації, студентську
молодь, осередки Червоного Хреста, священнослужителів різних конфесій, всі
засоби масової інформації.
7.Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.
В.о. директора департаменту
Шатинська
Рак
Рудницька

2764594
2368900
2368938

А.Б. Голдун

Завізували:

Головний спеціаліст відділу організації
медичної допомоги дорослому населенню
Департаменту охорони здоров'я
Львівської облдержадміністрації

Л. Юхимів

Головний лікар ЛРФПЦ,
головний позаштатний спеціаліст
з фтизіатрії ДОЗ Львівської ОДА

Л. Рак

Додаток №1
до наказу ДОЗ ЛОДА
від ________2017 №___
КОМПЛЕКСНИЙ ПЛАН
заходів щодо проведення Днів профілактики туберкульозу
і хронічних захворювань органів дихання
№№
п/п
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

Заходи
Підготувати прес-реліз на VEB-сторінку ЛОДА
та інформагенств до Всеукраїнського та
Всесвітнього дня боротьби з туберкульозом з
висвітленням проблем туберкульозу і хронічних
захворювань органів дихання в Україні і в
області.
Підготувати інформацію для населення на
інтернет-порталі ДОЗ з питань туберкульозу і
хронічних захворювань органів дихання.
Організувати прес-конференцію з ЗМІ з питань
туберкульозу і хронічних захворювань органів
дихання.

Організувати та провести на базі ЛРФПЦ
круглий стіл для координації діяльності з
захворювання на туберкульоз та ко-інфекцію
ТБ/ВІЛ за участі основних зацікавлених сторін
Провести на базі ЛРФПЦ обласну науковопрактичну конференцію на тему «24 березня
Всесвітній та Всеукраїнський день боротьби з
туберкульозом»
Організувати і провести міську науковопрактичну конференцію з висвітленням
проблем туберкульозу і неспецифічних
захворювань легень для лікарів загальної
лікувальної мережі м.Львова.
Спільно з обласною науково-медичною
бібліотекою підготувати для медичних
працівників рекомендаційний список літератури
з питань епідеміології, профілактики і раннього
виявлення туберкульозу і неспецифічних
захворювань легень.
Організувати виставки наукової літератури та
інформаційних матеріалів, присвячених
Всеукраїнському і Всесвітньому дню боротьби з
туберкульозом.
Провести заняття з питань туберкульозу і
профілактики хронічних неспецифічних
захворювань легень з організаторами охорони
здороав’я на курсах підвищення кваліфікації.
Провести семінари з питань профілактики і
раннього виявлення туберкульозу та
профілактики неспецифічних захворювань
легень ЛПЗ області на курсах підвищення
кваліфікації молодших медичних працівників.
Спільно з обласним товариством Червоного
Хреста, , кафедрою фтизіатрії і пульмонології
ЛНМУ, НДІ епідеміології і гігієни підготувати
та видати масовим тиражем сан.бюлетні,
інформаційні листівки для населення з питань
профілактики та раннього виявлення
туберкульозу.

Термін
виконання
До початку
акції

До 20.03.2017
р.
До
20.03.2017р.

22-23.03.2017р.
(згідно з
планом
ЛРФПЦ)
20.04.2017р.

До
15.04.2017р.

Виконавці
Прес-служба ДОЗ ЛОДА, ОЦЗ

Прес-служба ДОЗ ЛОДА, ОЦЗ

Прес-служба ДОЗ ЛОДА,
ЛРФПЦ, ОЦЗ, кафедра
фтизіатрії і пульмонології
ЛНМУ, НДІ епідеміології і
гігієни (за погодженням)
ДОЗ ЛОДА, ЛРФПЦ, ОЦЗ

ДОЗ ЛОДА, ЛРФПЦ, ОЦЗ,
кафедра фтизіатрії і
пульмонології ЛНМУ, НДІ
епідеміології і гігієни (за
погодженням)
ДОЗ ЛОДА, міське управління
охорони здоров’я м.Львова,
ОЦЗ, ЛММО
«Фтизіопульмонологія»

До
20.03.2017р.

ЛНМБ, ОЦЗ

До
20.03.2017р.

ЛНМБ, ОЦЗ

Впродовж
навчального
року

ОЦЗ, кафедра організації
охорони здоров’я ФУЛ ЛНМУ
ім.Д.Галицького (за
погодженням).
ОЦЗ, Львівське мед.училище
підготовки та перепідготовки
молодших медичних та
фармацевтичних спеціалістів.

Впродовж
навчального
року

Впродовж року

Товариство Червоного Хреста,
ОЦЗ, кафедра фтизіатрії і
пульмонології ЛНМУ, НДІ
епідеміології і гігієни, ЛРФПЦ.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

Запропонувати священнослужителям
звернутись до парафіян різних конфесій за
текстами, підготовленими фтизіатрами на тему
туберкульозу і ХНЗЛ.
Спільно з міськими, районними відділами
освіти провести лекції (бесіди) з питань
профілактики туберкульозу та НЗЛ для учнів
молодших і старших класів СШ, коледжів,
акцентуючи увагу на необхідності дотримання
здорового способу життя, заняття спортом,
загартовування тощо.
Організувати виступ на Львівському радіо
провідних фахівців з фтизіатрії і пульмонології.

Впродовж акції

ЛРФПЦ, районні фтизіатри,
головні лікарі
протитуберкульозних установ.

Впродовж акції

Підготувати відеосюжети для телебачення з
висвітленням питань туберкульозу організації і
неспецифічних захворювань органів дихання.
Підготувати до друку в засобах масової
інформації тематичні статті провідних фахівців
з фтизіатрії і пульмонології.
Активізувати проведення масових
флюорооглядів населення, виявлених хворих
скеровувати в спеціалізовані установи,
залучаючи до цього волонтерів, територіальні
осередки Червоного Хреста, громадськість.
Провести скринінг хворих, які перебувають на
лікуванні в ЛПЗ області з метою виявлення
ранніх проявів туберкульозу і дообстежити їх у
фтизіатрів.
Провести подвірні обходи населення з метою
виявлення хворих з бронхо-легеневою
симптоматикою із забором мокротиння для
дослідження на МБТ в лабораторіях ЦРЛ;
активно обстежувати на туберкульоз соціально
незахищені верстви населення, залучаючи до
цього волонтерів і територіальні осередки
Червоного Хреста.
Активізувати роботу педіатрів по відбору дітей
з позитивною туберкуліновою пробою з
обов’язковою консультацією в
протитуберкульозній установі.
Провести скринінгове спірографічне
обстеження групи часто і тривало хворіючих
хворих, які перенесли гостре легеневе
захворювання з метою виявлення ХОЗЛ.
Співпрацювати з «гарячою» телефонною лінією
з питань туберкульозу для населення області.

Впродовж акції

Головний позаштатний
спеціаліст ДОЗ ЛОДА з
дитячої фтизіатрії, головний
позаштатний спеціаліст з
дитячой фтизіатрії м.Львова,
дитячі фтизіатри,
рай.фтизіатри.
Прес-служба ДОЗ ЛОДА,
ЛРФПЦ, ОЦЗ, кафедра
фтизіатрії і пульмонології
ЛНМУ.
Прес-служба ДОЗ ЛОДА, ОЦЗ

Активізувати роботу кураторських бригад при
виїздах у райони в плані надання
консультативної допомоги на місцях.
Про результати проведення в рамках акції
заходів підготувати інформацію для подання в
Державну службу України з питань протидії
ВІЛ-інфекції/СНІДу та інших соціально
небезпечних захворювань.

Впродовж акції
і постійно

Впродовж акції

Впродовж акції

Впродовж акції
і постійно

Впродовж акції

Прес-служба ДОЗ ЛОДА,
ЛРФПЦ, кафедра фтизіатрії і
пульмонології ЛНМУ
ДОЗ ЛОДА, головні лікарі ЛПЗ
і протитуберкульозних установ
області, громадські
організації,Товариство
Червоного Хреста
Головні лікарі ЛПЗ області.

Впродовж акції

Головні лікарі ЛПЗ області,
Товариство Червоного Хреста

Впродовж акції
і постійно

Головні лікарі ЦРЛ,
райпедіатри, райфтизіатри,
головні лікарі
протитуберкульозних установ.
Районні терапевти, районні
пульмонологи.

Впродовж акції

Впродовж акції
і постійно

До
21.04.2017р.

Головний позаштатний
спеціаліст ДОЗ ЛОДА з
фтизіатрії.
ЛОМІАЦ, ЛРФПЦ, ОЛПТ.

ЛРФПЦ, головний
позаштатний спеціаліст ДОЗ
ЛОДА з фтизіатрії.

Додаток №2
до наказу ДОЗ ЛОДА
від ________2017 №___

Узагальнена інформація
за результатами проведених заходів
у ___________________районі

№№
п/п

Захід

Організатор
заходу, партнери

Мета
проведення

Цільова аудиторія,
кількість осіб охоплених
заходом, місце
проведення

Результати
проведення

