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             2020 року                                                                  м. Вижниця 

 

Про стан туберкулінодіагностики 

у 2019 році та заходи з протидії  

захворювання на туберкульоз на  

2020 рік 

 

    Керуючись частиною 2 статті 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», заслухавши інформацію головного лікаря КНП «Берегометський ЦПМСД» Козоріз 

Т.А., враховуючи рекомендації постійної комісії районної ради з питань освіти, охорони 

здоров’я, культури, молоді та спорту  з цього питання, районна рада                 

          ВИРІШИЛА: 

1.Інформацію  Козоріз Т.А., - головного лікаря КНП «Берегометський ЦПМСД» з 

цього питання взяти до відома (додається). 

2.Головному лікарю КНП «Берегометський ЦПМСД» Козоріз Т.А. забезпечити 

проведення наступних заходів : 

- диференційоване формування груп підвищеного ризику захворювання на туберкульоз для 

активного виявлення цієї хвороби; 

- здійснення систематичного скринінгу, що включає активне виявлення туберкульозу серед 

груп високого ризику захворювання. 

- сформувати групи ризику (контактні по туберкульозу, алкоголіки, наркомани, особи з місць 

позбавлення волі, часто хворіючі, хворі з хронічними захворюваннями  та цукровим діабетом 

і інші), які підлягають скринінгу на туберкульоз в 2020 році; 

- забезпечення безперервності надання медичних послуг особам без громадянства, 

внутрішньо-переміщеним особам, учасникам АТО; 

-  запровадження сучасних заходів з інфекційного контролю на туберкульоз, спрямованих 

для запобігання поширення цього захворювання в підпорядкованих закладах ОЗ по КНП 

«Берегометський ЦПМСД», а саме придбання бактерицидних опромінювачів, медичних 

одноразових масок, распіраторів; 

- висвітлення відповідної проблеми в районній газеті «Вижницькі обрії», організовувати 

виступи на районному радіомовленню «Радіо»Хвилі Черемошу»; 

- проведення лекцій, бесід, тематичних вечорів, «круглих столів» в навчальних закладах, 

установах, підприємствах району.   

  3.Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію районної 

ради з питань освіти, охорони здоров’я, культури, молоді та спорту  (О.Сащук). 

 

Голова районної ради        М.Андрюк 

 

Виконавець: 

Головний лікар КНП «Берегометський ЦПМСД»    Т.Козоріз 

Погоджено: 

Заступник голови районної ради         С.Вірста 



Керуючий справами районної ради       Г.Івоняк 

Завідувач юридичного відділу районної ради      К.Голобуцька 

Завідувач загального відділу районної ради      Ю.Флора 

Голова постійної комісії з питань  освіти,        О.Сащук 

охорони здоров’я. культури, молоді та спорту   

 

 

 


