
Щороку 24 березня світова 
спільнота відзначає Всесвітній 
день боротьби з туберкульозом. 
Ця дата знаменує день, коли 
доктор Роберт Кох у 1882 році 
оголосив про виявлення бак-
терії – збудника туберкульозу, 
що відкрило дорогу до розроб-
ки засобів діагностики і лікуван-
ня цього захворювання. У нашій 
країні з 2002 року указом Пре-
зидента України цей день ви-
значено як Всеукраїнський день 
боротьби з туберкульозом. 

У 2018 році цей день буде про-
ходити під гаслом Всесвітньої ор-
ганізації охорони здоров’я – «Ува-
га, розшук! Шукаємо лідерів, щоб 
звільнити світ від туберкульозу».     

Програма націлена на те, щоб 
привернути увагу суспільства на 
важливу справу - ліквідацію тубер-
кульозу, причому не тільки на по-
літичному рівні серед глав держав 
і міністрів охорони здоров’я, а на 
всіх рівнях – від губернаторів і лі-
дерів місцевих громад до людей, 
хворих на туберкульоз, громад-
ських активістів, працівників охо-
рони здоров’я, лікарів та медсес-
тер. Кожен може зробити свій вне-
сок щодо ліквідації туберкульозу на 
своєму рівні і на своєму місці.   

Незважаючи на значні успі-
хи, досягнуті за останні десятиліт-
тя, туберкульоз залишається най-
більш смертоносною інфекційною 
хворобою в світі, забираючи кожен 
день тисячі життів. Поява тубер-
кульозу з множинною лікарською 
стійкістю являє собою одну з най-
серйозніших загроз і може поста-
вити під сумнів досягнуті успіхи.

Років 20-30 тому туберкульоз 
вважався хворобою людей без по-
стійного місця проживання, засу-
джених та звільнених з місць по-
збавлення волі, дітей та дорослих 
з неблагополучних сімей. Сьогодні 
ситуація дещо змінилась: пацієнта-
ми протитуберкульозних лікуваль-
них установ стають люди з благо-
получних, заможних родин. У бага-
тьох сучасних людей напружений 
ритм життя, що супроводжується  
постійним недосипанням, стреса-
ми, нераціональним харчуванням. 
Всі ці фактори послаблюють іму-
нітет та роблять організм людини 
надзвичайно вразливим до міко-
бактерії туберкульозу.

Заразитися туберкульозом 
можна в будь-якому людному місці 
– в транспорті, в натовпі під час ма-
сових заходів, у школі або виші, в 
магазині чи автобусі. Один хворий 
з відкритою формою туберкульо-
зу за рік здатний заразити близько 
тридцяти осіб!

У ті часи, коли в нашій краї-
ні всі підприємства були держав-
ними, на них вимагали — і ця ви-
мога виконувалася! — обов'язкове 
проходження флюорографії раз 
на рік. Сьогодні превалює приват-
ний бізнес, причому нерідко без 
обов'язкового оформлення трудо-
вих відносин. Роботодавець не ви-
магає від свого працівника медич-
ного обстеження. 

За інформацією КЗОЗ Обласно-

го протитуберкульозного диспансе-
ру №3, план профоглядів на тубер-
кульоз серед дорослого населення 
Зміївського району у 2017 році вико-
нано лише на 88,5%, план туберкулі-
нодіагностики дітям – на 80,4%. 

Захворюваність на 100 тисяч 
населення у 2017 році склала 79,6, 
що на 33,3% більше, ніж у 2016 році 
(70,7).  Всього було виявлено 57 
хворих на активний туберкульоз, з 
них 54 — туберкульоз легенів, з бак-
теріовиділенням — 35, при профо-
глядах виявлено 35 хворих (66%). 

Високий рівень захворюва-
ності зберігається і серед дитячо-
го населення. Всього за минулий 
рік захворіло 3 дітей, показник на 
100 тис. дитячого населення склав 
29,2, що майже в 3 рази більше, ніж 
в області. 

Аналогічна ситуація серед під-
літкового населення - показник на 
100 тис. населення склав 59,1, по 
області - 30. 

В структурі вперше захворілих 
туберкульозом у 2017 році заре-
єстровано: 3 працівники закладів 
освіти, 5 працівників підприємств, 
33 – безробітних, 1 – інвалід, 11 – 
пенсіонерів, 4 – школярі.  

Завдяки високому рівню про-
філактичної роботи працівниками 
загально-лікарської мережі та туб-
служби з тубконтакту виявлено 9 
хворих на туберкульоз (15%).

Загалом у районі станом на 

1 січня 2018 року по всіх категорі-
ях обліку нараховується 674 осо-
би, з них 313 дорослих, 5 підлітків, 
356 дітей. Хворих на активну фор-
му туберкульозу - 81, на туберку-
льоз легенів - 79 осіб, з бактеріови-
діленням - 41, хворих на мультире-
зистетний туберкульоз - 33.

Щорічний ризик розвитку ту-
беркульозу у дорослої, інфікова-
ної мікобактеріями людини стано-
вить 0,4%, а у дітей віком від року 
до чотирьох — 23%. Непокоїть те, 
що найбільш незахищеними є не-
мовлята, ризик розвитку туберку-
льозу в яких становить 40%.

Вакцинація БЦЖ в нашій країні 
проводиться всім здоровим дітям 
на 3-5-й день в пологовому будин-
ку. Діти, щеплені БЦЖ, якщо і хво-
ріють на туберкульоз, то одужують 
швидше, ніж не щеплені. Майже у 
половини дітей мають місце прихо-
вані імунодефіцити, які з віком ніве-
люються, але на момент щеплення 
БЦЖ і на момент ускладненого пе-
ребігу вони є.

Розвитку хвороби сприяє не 
тільки недостатнє фінансування 
профілактично-лікувальних заходів 
з боку держави, але й байдужість 
батьків. Багато з них упевнені, що 
їхня дитина цілком захищена, а ще-
плення може їй тільки нашкодити. 
Це подвоює ризик, ступінь якого не 
залежить від добробуту, соціаль-
ного статусу та способу життя сім'ї, 
в якій росте дитина.  

Всього по Зміївському району 
223 дитини, які не отримали вакци-
націю БЦЖ, з них обстежені на ту-
беркульоз лише 53 (24%).  

Лікування туберкульозу прово-
диться безкоштовно під контролем 
медпрацівників згідно з протоко-
лом, затвердженим наказом МОЗ. 
Є затверджена схема лікування, 
в яку входять 4-6, а іноді і більше 
препаратів, які вибірково вплива-
ють на туберкульозну паличку. У 
Харкові знаходиться одна з кращих 
в Україні лабораторія третього рів-
ня, яка дозволяє, в найкоротший 
термін до 3-х днів, не тільки визна-
чити наявність мікобактерії в орга-
нізмі хворого, а й до яких препара-
тів він чутливий. 

Загалом лікування хворого без-
коштовне, але для держави коштує 
більше 10 тисяч гривень, це з ураху-
ванням того, що пацієнт переносить 
лікування добре і його туберкульоз 
чутливий до всіх препаратів. Якщо 
мова йде про лікування мультире-

зистентного туберкульозу, то 
воно є в десятки разів дорож-
чим і триває набагато довше. 
Це відомо і пацієнтам, і ліка-
рям, і чиновникам.

У закладах охорони 
здоров’я області впрова-
джуються моделі лікування, 
орієнтовані на наближення 
медичної допомоги пацієн-
там. До лікування хворих на 
туберкульоз в амбулаторних 
умовах в Зміївському райо-
ні залучені 66 медичних пра-
цівників Центру первинної 
медико-санітарної допомо-
ги, які підготовлені з питань 

проведення контрольованого ліку-
вання в амбулаторних умовах. 

З метою підвищення ефектив-
ності лікування проводиться ро-
бота по заохоченню до лікування 
хворих на туберкульоз шляхом на-
дання їм соціальних послуг. З 2007 
року в Зміївському районі діє про-
грама соціальної підтримки хворих 
на туберкульоз, які знаходяться на 
лікуванні в амбулаторіях загаль-
ної практики сімейної медицини. В 
рамках Комплексної районної про-
грами «Здоров’я жителів Зміївщи-
ни на 2015 – 2017р.р.» у 2017 році 
31 хворий отримав харчові набо-
ри на загальну суму 19 тис. 999,80 
грн. Вартість одного набору скла-
ла – 222,22 грн.

Обласною Організацією Това-
риства Червоного Хреста України у 
2017 році було забезпечено супро-
від та контроль за лікуванням 9 па-
цієнтів та надано їм соціальну під-
тримку у вигляді харчових наборів 
на загальну суму 10 тис. 528,70 грн. 
Вартість набору склала 118,30 грн.

Якщо хворий навмисно не ліку-
ється, він повинен знати, що рано 
чи пізно загине від туберкульозу. 
Причому буде помирати дуже важ-
ко, бо хвороба вражає всі органи і 
системи, у тому числі головний мо-
зок. 

У 2017 році в районі від тубер-
кульозу померло 4 хворих, з них до 
1 року спостереження – 2 хворих, 
без визначеного місця проживан-
ня – 1 хворий. 

Згідно з законодавством ліка-
рі, щоб змусити хворого, який зу-
мисно розповсюджує інфекцію, 
звертаються до суду. За 2017 рік 
було подано 18 відповідних заяв до 
Зміївського районного суду. На 16 
з них прийнято рішення щодо при-
мусової госпіталізації, 2 заяви зна-
ходяться на розгляді в суді.

В умовах сьогодення, важли-
вим чинником профілактики тубер-
кульозу є роз’яснювальна робота 
серед широких верств населення 
щодо вчасного проходження флю-
орографічного обстеження та про-
ведення туберкулінодіагностики, 
що є вирішальним фактором своє-
часного виявлення туберкульозу та 
його ефективного лікування. 

За допомогою засобів ма-
сової інформації, шляхом зустрі-
чей та проведенням лекцій з мо-
лоддю в навчально-виховних за-
кладах району, в гуртожитках та 
під час надання медичної допо-
моги на різних рівнях, медични-
ми працівниками Зміївського ра-
йону систематично проводить-
ся інформаційно-роз’яснювальна 
робота щодо характерної симпто-
матики, способів передачі інфек-
ції, методів діагностики і лікування 
туберкульозу, стимулювання лю-
дей, які мають симптоми захворю-
вання і підозру на туберкульоз про-
йти обстеження в лікувальних уста-
новах, організовано гігієнічне на-
вчання населення з питань запо-
бігання виникнення туберкульозу, 
розповсюджуються листівки, пла-
кати, брошури в місцях масового 
скупчення населення та в медич-
них установах району.

Спеціалісти з соціальної ро-
боти Зміївського районного цен-
тру соціальних служб для сім’ї,  ді-
тей та молоді, які закріплені за Зідь-
ківською селищною, Лиманською, 
Нижньобишкинською, Борівською 
та  Чемужівською сільськими ра-
дами проводять інформаційно-
роз’яснювальні заходи з громадя-
нами та родинами, що перебувають 
у складних життєвих обставинах. 

Пам’ятайте, від туберкульозу 
страждають люди різного віку і ста-
ті, з різним соціальним статусом. 
Не потрібно зволікати з проведен-
ням вакцинації БЦЖ та туберкулі-
нодіагностики дітям, флюорогра-
фічним обстеженням, необхідно 
дотримуватися здорового спосо-
бу життя, раціонального повноцін-
ного харчування, правил особис-
тої гігієни – все це стане запору-
кою здоров’я та вагомим кроком 
на шляху протидії епідемії.

В.ОСТРЕНОК.
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“ВІСТІ ЗМІЇВЩИНИ”

Інформаційне  
повідомлення 

комісії з передачі 
в оренду об’єктів 
на право укладання 

договору оренди майна 
комунальної власності 

територіальної 
громади Лиманської 

сільської ради

За підсумками конкурсу з 
відбору суб’єктів оціночної ді-
яльності   майна   комунальної 
власності Лиманської сільської 
ради, що відбувся  03.03.2018 
року, для проведення неза-
лежної оцінки майна комуналь-
ної власності територіальної 
громади Лиманської сільської 
ради, що може бути передане в 
оренду, визначено переможця-
ми конкурсу:

-   ФОП Дяков С.О. на орен-
ду частини нежитлового при-
міщення за адресою: с.Лиман, 
вул.Садова, 133 площею 63,4  
кв.м від загальної площі примі-
щення 256,5 кв.м; 

-   ФОП Яговкін В.Б. на 
оренду частини підвально-
го приміщення Будинку куль-
тури села Лиман за адресою: 
с.Лиман, пл.Покровська, 5  пло-
щею 85,49 кв.м;

- АТ «Ощадбанк» ТВБВ 
№10020/0463 філії ХОУ на 
оренду частини вбудовано-
го приміщення Будинку куль-
тури села Лиман за адресою: 
с.Лиман, пл.Покровська, 5  пло-
щею 3,0 кв.м. 

Конкурсна комісія.

Інформаційне  
повідомлення 

комісії з конкурсу 
по відбору суб’єктів 

оціночної діяльності, які 
будуть залучені для про-

ведення незалежної 
оцінки майна 

комунальної власності 
Лиманської 

територіальної 
громади,  що можуть 
бути передані в оренду

За підсумками конкурсу з 
відбору суб’єктів оціночної ді-
яльності   майна   комунальної 
власності Лиманської сільської 
ради, що відбувся  03.03.2018 
року, для проведення неза-
лежної оцінки майна комуналь-
ної власності територіальної 
громади Лиманської сільської 
ради, що можуть бути передані 
в оренду, визначено перемож-
цями конкурсу:

- ПП «АС-ТЕРРА» на час-
тину вбудованого приміщен-
ня Будинку культури села Ли-
ман за адресою: с.Лиман, 
пл.Покровська, 5 загальною 
площею 3 кв.м;

- ФО-П Дорошев Роман 
Олексійович на нежитлове при-
міщення за адресою: с.Лиман, 
вул.Садова,133 загальною 
площею 256,3 кв.м площею 
оренди  63,4 кв.м; 

-ФО-П Дорошев Роман 
Олексійович на частину під-
вального приміщення за адре-
сою: с.Лиман, пл.Покровська, 5  
загальною площею 85,49 кв.м.

Комісією прийнято рішен-
ня про укладання  трьохсторон-
ніх договорів з вищевказаними  
суб’єктами оціночної діяльності  
та орендарями приміщень. 

Конкурсна комісія.

Інформаційне  
повідомлення

комісії з  визначення 
виконавця послуг  

з вивезення  побутових 
відходів з території 

Лиманської сільської ради
   
За підсумками конкурсу з 

визначення виконавця послуг  з 
вивезення  побутових відходів 
на території Лиманської сільської 
ради, що відбувся  12.03.2018 
року, визначено переможцем 
конкурсу КП «Зміїв-сервіс» Зміїв-
ської районної ради.

Конкурсна комісія.

Офіційно

Для виконання робіт з екс-
плуатаційного обслуговування 
мереж у квітні 2018 року плану-
ється відключення електричної 
енергії у споживачів, які жив-
ляться від:

•ПЛ-6 кВ “Борова” - с.Борова, 
с.Гусина Поляна, с.Констянтівка, 
сел.Звідки, с.Петрищеве, 
с.Борсуки
• ПЛ-6 кВ “Красна Поляна”- 
с.Бутівка, с.Красна Поляна, КПС 
«Україна»
• ПЛ-6 кВ “Водяне”- с.Водяне
• ПЛ-6 кВ "3-й ВДО"- 
с.Омельченки, сел.Зідьки, 
с.Дачне, с.Задонецьке
• ПЛ-0,4 кВ ТП-286 - м.Зміїв, 
вул.Залізнична, пров.Левадний, 
пров.Харківський
• ПЛ-0,4 кВ ТП-152 - с.Ч.Бишкин, 
вул.Миру
• ПЛ-0,4 кВ ТП-631- м.Зміїв, 
вул.Байдукова, вул.Зелена, 
вул.Трудова

• ПЛ-0,4 кВ ТП-189 - с.Лиман, 
вул.Армійська, вул.Єгорівська, 
вул.Будівельна, вул.Дружби
• ПЛ-0,4 кВ ТП-121- с.Бірки, 
вул.Набережна
• ПЛ-0,4 кВ ТП-157- с.Вилівка, 
вул.Центральна
• ПЛ-0,4 кВ ТП-152 - с.Ч.Бишкин, 
вул.Миру, вул.Лісна, вул.Східна
• ПЛ-0,4 кВ ТП-394 - с.Водяне, 
вул.Монастирська
• ПЛ-0,4 кВ ТП-577 - с.Ч.Бишкин, 
вул.Миру, вул.Землянична
• ПЛ-0,4 кВ ТП-486 - сел.Зідьки, 
вул.Молодіжна, вул.Будівельна, 
пров.Есхарівський, вул.Шкільна
• ПЛ-0,4 кВ ТП-17 - м.Зміїв, 
вул.Шевченка, вул.8-го Березня, 
вул.Сіверська
• ПЛ-0,4 кВ ТП-36 - сел.Слобо-
жанське, вул.Комунальна, 
вул.Ціолковського, вул.Дружби
• ПЛ-0,4 кВ ТП-82 - с.Черемушне, 
вул.Ковтуна, вул.Селянська
• ПЛ-0,4 кВ ТП-113 - 
с.Шелудьківка, вул.Дружби, 

вул.Горького, вул.Мічуріна
• ПЛ-0,4 кВ ТП-365 - м.Зміїв, 
Пролетарське шосе
• ПЛ-0,4 кВ ТП-408 - 
с.Шелудьківка
• ПЛ-0,4 кВ ТП-472 - с.Лиман
• ТП-10/0,4 кВ №433 - с. Безпа-
лівка, вул.Широнінців
• ЗТП-10/0,4 кВ №118 - с.Бірки, 
вул.Привокзальна, 
вул.Спортивна, вул.Маяковського
• ТП-10/0,4 кВ №119 - с.Бірки, 
вул.Центральна
• ТП-10/0,4 кВ №373 - 
с.Жаданівка, вул.Весела
• ТП-10/0,4 кВ №375 - с.Дудківка
• ТП-10/0,4 кВ №376 - 
с.Таранівка, вул.Островського
• ТП-10/0,4 кВ №177 - 
с.Безпалівка, вул.Чкалова, 
вул.Широнінців
• ТП-10/0,4 кВ №422 - 
с.Безпалівка, вул.Шевченка
• ТП-6/0,4 кВ №225 - с.Геніївка
• ТП-6/0,4 кВ №331 - с.Коропове
• ТП-6/0,4 кВ №191- с.Лиман, 

вул.Слобожанська, вул.Гагаріна, 
вул.Садова.

А також в інших населених 
пунктах району, у разі необхід-
ності, для виконання аварійно-
відновлювальних робіт, робіт з 
попередження технологічних по-
рушень в роботі електричних ме-
реж, робіт для виконання заходів 
по зниженню технологічних втрат 
електроенергії. 

Відключення електроенер-
гії буде здійснюватись у відповід-
ності з вимогами п. 7.13. ПКЕЕ, п. 
34 ПКЕЕн та додатково  будуть  по-
відомлені телефонограмою сіль-
ські ради, підприємства, органі-
зації.

Просимо з порозумінням по-
ставитись до вимушених незруч-
ностей.

М.ДАНИЛЕНКО, 
начальник Зміївського РЕМ.

Зміївський  РЕМ  АК  “Харківобленерго” повідомляє

24 березня — Всесвітній день боротьби з туберкульозом

Профілактика  та  своєчасне  лікування  – 
головні  кроки  в  боротьбі  з  туберкульозом 


