
 
УКРАЇНА 

ПРИЛУЦЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ  
Ч Е Р Н І Г І В С Ь К О Ї     О Б Л А С Т І 

 

Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я  

 

Про організацію флюорографічного 

обстеження населення району  

виїзним флюорографом 

 

 Відповідно до постанови Кабінету Міністрів  України  від  15 лютого 

2006 року №143 “Про затвердження Порядку проведення обов’язкового 

профілактичного огляду певних категорій населення на виявлення 

туберкульозу” та згідно з вимогами Інструкції “Про періодичність 

рентгенівських обстежень органів грудної порожнини певних категорій 

населення України”, затвердженої наказом Міністерства охорони здоров’я 

України від 17 травня 2008 року №254, враховуючи низький рівень 

флюорографічного обстеження серед населення району за 4 місяці 2014 року 

(24,4%), несприятливий прогноз щодо поширення туберкульозу серед 

населення району та з метою ефективного використання виїзного флюорографа 
 

1. Головному лікарю Прилуцької центральної районної лікарні          

Зайцю В.П:  

1.1. Забезпечити виїзд пересувного флюорографу в населені пункти 

району. 

1.2. Забезпечити проведення роз'яснювальної роботи із захворюваності на 

туберкульоз шляхом проведення подвірних обходів. 

1.3. Координувати діяльність та проводити дієвий контроль за 

ефективним використанням виїзного флюорографа на території району.  

 

2. Сільським, селищним головам : 

2.1. Організувати флюорографічне обстеження жителів підпорядкованих 

територій, звернувши особливу увагу на обстеження людей похилого віку, 

дезадаптовану групу населення. 

2.2. Забезпечити організований підвіз мешканців територіальної громади 

до  пересувного флюорографу. 

2.3. Залучити керівників підприємств усіх форм власності, що 

здійснюють діяльність на підвідомчих територіях, до організації  

транспортування людей похилого віку до флюорографу.  
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3. Управлінню  соціального захисту населення райдержадміністрації  

(Бутко Н.П.) організувати флюорографічне обстеження одиноких, престарілих 

громадян, якими опікуються соціальні працівники.  

 

4. Начальнику Прилуцького РЕМ Дроботу П.Г. сприяти підключенню 

виїзного флюорографа до електромереж та його безперебійну роботу.  

 

5. Головному лікарю Прилуцького протитуберкульозного диспансеру 

Ватрасевич Т.Я. забезпечити флюорографічне обстеження всіх контактних з 

хворими туберкульозом осіб та осіб із залишковими змінами після 

захворювання на туберкульоз. 

 

6. Контроль за виконанням розпорядження покласти на заступника 

голови  райдержадміністрації Мирводу Г.І.  

 

 

Голова районної 

державної адміністрації                І.В. Тютюнник         

    

 


