
КНП «Новоушицький центр ПМСД»
Новоушицької селищної ради

НАКАЗ
від 07.05.2021р                                                           №  68а

Про організацію супроводу та лікування 
дорослих та дітей, хворих на теберкульоз,
на первинному рівні медичної допомоги

З  метою  організації  роботи  по  наданню  послуг  первинної  медичної  допомоги
пацієнтам  з  діагнозом  туберкульоз  (А  15-А-19)  в  підрозділах   КНП  «Новоушицький  центр
ПМСД»  Новоушицької  селищної  ради  ,  відповідно  до  статті  14  Закону  України  «Основи
законодавства  про  охорону  здоров`я»  ,  пунктів  2,4  розділу  ІІ  та  3,4  розділу  ІІІ  Методики
розробки  та  впровадження  медичних  стандартів  медичної  допомоги  на  зазадах  доказової
медицини,  затвердженої  наказом  МОЗ України  від  28.09.2012  року  №751,  зареєстрованої  в
Міністерстві юстиції України 29.11.2012 року  за №2001/22313, пункту 4 та 8 Положення про
Міністерство  охорони  здоров`я  України,  затвердженого  постановою  Кабінету  Міністрів
України  від  25.03.2015  року  №26  ,  наказу  МОЗ  України  від  25.02.2020  року  №530  «Про
затвердження стандартів охорони здоров’я при туберкульозі» ,
НАКАЗУЮ:

1. Призначити  відповідальною  за  організацію  роботи  по   наданню  послуг  первинної
медичної  допомоги  пацієнтам  з  діагнозом  туберкульоз   заступника  головного  лікаря  з
медичного обслуговування населення, лікар ЗП/СЛ Шпак Р.М. (дублер – лікар ЗП/СЛ Струзької
АЗП/СМ Присяжнюк Я.В.).

2. Відповідальною за управління запасами лікарських засобів для лікування туберкульозу в
тому  числі  органіація  доставки,  зберігання,  використання  ,  введення  облікової  та  звітної
документації призначити сестру медичну ЗП/СМ Новоушицької АЗП/СМ Трофанюк І.В.

3. Відповідальній за організацію роботи по  наданню послуг первинної медичної допомоги 
пацієнтам з діагнозом туберкульоз  заступнику головного лікаря з медичного обслуговування 
населення, лікарю ЗП/СЛ Шпак Р.М. (дублер – лікар ЗП/СЛ Струзької АЗП/СМ Присяжнюк Я.В.) :

- проводити динамічне спостереження за станом здоров`я пацієнтів з діагнозом туберкульоз 
на амбулаторному етапі;
- проводити фізнальне , лабораторне та інструментальне дослідження згідно специфікації 
послуг за додатком до договору та на виконання протоколу надання медичної допомоги 
хворим на туберкульоз;
- організовувати забір та транспортування біоматеріалу для виконання бактеріологічних 
досліджень до профільного закладу з яким укладений договір на виконання досліджень;
- визначення спільно з пацієнтом амбулаторного лікування з безпосереднім наглядом за 
прийомом протитуберкульозних препаратів, в тому числі призначених лікарем-фтизіатром;
- дотримання прихильності до лікування у пацієнтів;
- дотримання регламентуючих наказів при виявленні побічних реакцій лікарського засобу;
- проведення індивідуальної профілактичної роботи з хворими на туберкульоз спрямованої 
на навчання санітарно-гігієнічних навичок;
- вести звітну та облікову документацію.
5. Інспектору з кадрів ознайомити задіяних працівників з наказом під підпис.
6.  Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.

Головний лікар
КНП «Новоушицький центр ПМСД» 
Новоушицькоїх селищної ради                                            Наталія ФІНАГЕЄВА

Ознайомлені:
Шпак Р.М.                      _______________      
Присяжнюк Я.В.            _______________
Трофанюк І.В.                _______________


