
Додаток №3  

до листа №___ від __________ 

 

  Інформація  

Про хід виконання у І кварталі 2019 року результативних показників    

Міської цільової програми протидії захворюванню на туберкульоз  

на 2017-2021 роки 

1. Оцінка ефективності виконання 

Відповідно до додатку 2 Міської цільової програми протидії захворюванню  

на туберкульоз на 2017-2021 роки, затвердженої Рішенням КМР 08.12.2016 р.    

№ 537/1541, Територіальному медичному об’єднанню «ФТИЗІАТРІЯ» у м. Києві 

кошторисом на 2019 рік від 10.01.2019 р. затверджені асигнування по           

КПКВ 0712142 «Програми і централізовані заходи боротьби з туберкульозом» на 

загальну суму 7 232,1 тис. грн. для закупівлі товарів та послуг необхідних для 

забезпечення виконання заходів програми. 

У І кварталі 2019 року проведені процедури закупівель та укладені 

договори на суму 4 395,7  тис. грн., у т.ч. придбання лабораторних матеріалів –           

1000,3 тис. грн., технічне обслуговування лабораторного обладнання – 496,9 

тис. грн., продуктові набори – 2 787,6 тис. грн., лампи для бактерицидних 

опромінювачів – 21,9 тис. грн., маски медичні одноразові – 79,1 тис. грн., 

інформаційні буклети – 10,0 тис. грн. 

Профінансовано установу на закупівлю товарів та послуг на суму 1 685,4 

тис. грн., у т.ч. на закупівлю лабораторних матеріалів – 738,6 тис. грн., 

технічне обслуговування лабораторного обладнання – 200,1 тис. грн., 

продуктових наборів – 635,7 тис. грн., масок медичних – 79,1 тис. грн., ламп для 

бак.опромінювачів – 21,9 тис. грн.  та інформаційних матеріалів (буклетів) – 

10,0 тис. грн.  

Економія коштів при проведенні процедур закупівлі склала 764,1 тис. грн., 

у т.ч. технічне обслуговування лабораторного обладнання – 24,3 тис. грн., лампи 

для бактерицидних опромінювачів – 2,7  тис. грн., продуктові набори – 732,0 

тис. грн., лабораторні реактиви – 5,1 тис. грн. 

 

Стан  виконання результативних показників заходів Програми: 

Розділ І. Комплексні та орієнтовані на пацієнта скринінг, діагностика, 

лікування та профілактика туберкульозу 

Пункт 1. Систематичний скринінг груп високого ризику щодо 

захворювання на туберкульоз 

Пп. 1.1.  результативний показник досягнутий: зростання відсотка 

виявлення хворих на туберкульоз серед осіб з груп ризику, охоплених 

скринінгом –  3%. 

За перший квартал поточного року річний план з формування груп ризику, 

які підлягають скринінгу на туберкульоз, виконаний на 59,0%.  Подальше 

формування груп ризику буде подовжено в наступних кварталах поточного року. 



Відсоток охоплення осіб з груп ризику  скринінгом на туберкульоз в І 

кварталі  складає  27,8% від річного плану і ця робота буде подовжена протягом 

року. 

   

Також з метою проведення скринінгового обстеження населення 

функціонували пересувні цифрові флюорографи. 

Протягом  І кв. 2019 року був обстежений 1835 мешканців м. Києва. З 

різноманітною патологією органів грудної порожнини виявлено 32 особи, що 

складає 1,7 % від усіх обстежених на пересувному флюорографі.   

Після дообстеження у 7 осіб підтвердився туберкульоз, що складає 21 % 

серед виявленої патології органів грудної порожнини. Всі виявлені хворі на 

туберкульоз забезпечені лікуванням.  

Осіб з патологією органів грудної порожнини направлено в Центри ПМСД 

за місцем проживання для проведення відповідних дообстежень та призначення 

лікування. Інформацію щодо зазначених осіб передано до районних управлінь 

(відділів) охорони здоров’я.  

До того ж, обстежено 58 осіб, віднесених до мало забезпечених та 

соціально незахищених верств населення.  
 

Пункт 2. Рання діагностика усіх форм туберкульозу та всеохоплюючий 

доступ до тестування на чутливість до ліків, в тому числі шляхом 

використання швидких тестів – усі заходи пункту  виконано  в повному обсязі, 

результативні показники досягнуто,  в т.ч. профінансовано: 

 пп.2.3. Забезпечення 100 % доступу хворих до безперервної діагностики 

туберкульозу шляхом закупівлі обладнання та витратних матеріалів для 

бактеріологічних методів діагностики туберкульозу.   

Всі заклади охорони здоров’я міста Києва 100% забезпечені одноразовими 

контейнерами для збирання мокротиння та якісними витратними матеріалами 

для бактеріоскопічної і мікробіологічної діагностики туберкульозу. 

Завдяки централізованій закупівлі покращився відсоток виявлення 

випадків туберкульозу з бактеріовиділенням в закладах охорони здоров’я 

первинного рівня  складає в І кв. 2019 року   6,47%  (індикаторний показник – 

5%).    
   

пп. 2.6.  Забезпечення технічного обслуговування обладнання лабораторій 

з мікробіологічної діагностики туберкульозу  

Для забезпечення технічного обслуговування лабораторного обладнання 

було передбачено на  2019 рік 521,1 тис. грн., витрачено у І кварталі 2019 року 

200,1 тис. грн. (економія бюджетних коштів при закупівлі склала 24,3 тис. грн.)   

Заплановані на І кв. 2019 року заходи виконані в повному обсязі (технічне 

обслуговування мікроскопів, лабораторного обладнання, вентиляційної системи 

з  паспортизацією). Роботи будуть продовжені в ІІ кв.  (валідація боксів і 

технічне обслуговування обладнання), ІІІ  кв. (технічне обслуговування 

обладнання і  балансування вентиляційних  систем) та IV кв. (технічне 

обслуговування обладнання)   відповідно до заключених договорів з технічного 

обслуговування  



Здійснені заходи дозволяють: 

- підтримувати лабораторне обладнання та вентиляційні системи в 

робочому стані; 

- отримувати якісні та достовірні результати лабораторних досліджень; 

- забезпечувати безпечні умови роботи для персоналу лабораторій (бокси 

біологічної безпеки та вентиляційна система).   
 

Пункт 3. Всеохоплюючий доступ до якісного лікування та всього 

комплексу послуг для всіх хворих на туберкульоз, включаючи його 

хіміорезистентні форми, а також надання підтримки пацієнтам з метою 

формування прихильності до лікування – усі заходи пункту  виконано  в 

повному обсязі,  результативні показники досягнуто. 

  Пункт 4 Спільні заходи боротьби з ко-інфекцією туберкульоз/ ВІЛ-

інфекція та ведення поєднаних патологій - виконані усі  результативні 

показники.   

Розділ ІІ Системна підтримка та реформа надання послуг 

Пункти 1 та 2 виконані в повному обсязі, результативні показники 

досягнуті .  

Пункт 3. Інфекційний контроль за туберкульозом:. на запровадження 

сучасних заходів з інфекційного контролю за туберкульоз, спрямованих на 

запобігання поширення захворювання на туберкульоз у закладах охорони 

здоров’я та зміцнення матеріально-технічної бази протитуберкульозних закладів  

програмою було передбачено на рік 1 537,1 тис. грн., витрачено у І кварталі   

2019 року 100,9 тис. грн., з них на закупівлю масок медичних 175 900 шт. – 79,0 

тис. грн., на закупівлю ламп для бактерицидних опромінювачів 80 шт. – 21,9 тис. 

грн., (економія бюджетних коштів при закупівлі склала 2,7 тис. грн.)   

 Впровадження заходів інфекційного контролю дало змогу в   І кв. 2019 

році зменшити захворюваність на туберкульоз серед працівників 

протитуберкульозних закладів (2018 рік – захворів 1 працівника,    І кв. 2019 – 0). 

Не відбулася закупівля респіраторів на суму 1433,4 тис.грн. у зв’язку з 

поданням на торги менше двох пропозицій. Повторна процедура закупівлі 

запланована  на квітень поточного року. 

Пункт 4. Залучення громадянського суспільства в сфері протидії 

туберкульозу :  розроблено та впроваджено  інформаційних  1000 матеріалів 

(буклетів) на загальну суму 10,0 тис. грн. з метою проведення профілактичної 

роботи та підвищення рівня обізнаності щодо туберкульозу серед населення. 

  
 


