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Шановний Ігоре Петровичу!
Я, Яковенко Олег Костянтинович, як Голова правління Товариства
лікарів – пульмонологів та фтизіатрів Волинського області висловлюють Вам
свою повагу та звертаюсь з наступним!
Актуальним та проблемним питанням пульмонології залишається
профілактика, своєчасна діагностика та якісна і ефективна терапія гострої
респіраторної інфекції з її клінічними негативними наслідками, особливо в
епідемічний період підвищеної захворюваності на гострі респіраторні вірусні
інфекції (далі – ГРВІ) та грип серед населення Волинської області.
За епідемічний період 2015-2016 років (жовтень-квітень) захворюваність
на ГРВІ в області захворіло 166211 чоловік, в тому числі 39 чоловік яким був
встановлений діагноз грипу. Одним з ускладнень ГРВІ та грипу є пневмонія,
захворюваність якої у Волинській області коливається в межах 5410 нових
випадків (середній показник в абсолютних числах за останні 7 років серед
дитячого та дорослого населення), з найвищим показником захворюваності в
2015 році (за останні 7 років!), який склав 6487 чоловік (показник 623,6/100
тис.), в тому числі з яких 116 чоловік померло (показник 11,15/100 тис.). В
епідемічний період захворюваності на ГРВІ та грип 2015-2016 рр. показник
захворюваності на пневмонії серед всіх вікових груп був максимальний в січнілютому 2016 року та становив 2591 чоловік або 39,9% від абсолютного числа
пневмоній 2015 року (в тому числі дорослих – 1759 чоловік, дітей – 832 чоловік
та вагітних – 14 чоловік), зі збільшенням захворюваності на пневмонії серед
населення Волинської області за перших 6 місяців 2016 років – 73,6% від
показника 2016 року (4779 чоловік, з показником 459,5/100 тис.).

З метою зменшення показника захворюваності серед дорослого та
дитячого населення Волинської області на ГРВІ та грип, попередження
ускладнень та смертності, покращення контролю за епідемічною ситуацією в
2016-2017 рр., прошу Вас організаційно та фінансово допомогти з проведенням
якісних протиепідемічних заходів на рівні області, а саме:
1. Розглянути можливість забезпечити, за кошти державного бюджету,
закупівлю вакцини проти грипу, відповідно до наказу Міністерства охорони
здоров’я України від 11 серпня 2014 року № 551, для населення Волинської
області з групи ризику. Кількість осіб з груп ризику, які підлягають щепленням
проти грипу в 2016-2017 рр. у Волинській області складає 250680 тис. чоловік
(додаток 1), проте, враховуючи можливий дефіцит бюджету, в першу чергу
прошу розглянути можливість забезпечити закупівлю необхідних доз вакцин від
грипу з розрахунку до кількості:
- осіб, що перебувають у спеціалізованих колективах (інтернатах,
будинках для осіб похилого віку, будинках дитини тощо) – 2090 чоловік.
- медичних працівників та персонал лабораторій, моргів – 6520 чоловік.
- працівників громадського комунального транспорту області, робітників
сфери державних послуг, соціальних служб та особовий склад служб і відомств
(МНС, МВС тощо) – 12403 чоловік.
- категорії населення за станом здоров’я з високим ризиком виникнення
та тяжким перебігом інфекцій – 4988 чоловік (в тому числі – хворі діти з
первинним імунодефіцитом – 22 чол., хворі на муковісцидоз – 26 чол., хворі на
цукровий діабет І типу – 1554 чол., хворі з хронічною хворобою нирок – 1054
чол., хворі на онкогематологічну патологію – 350 чол., ВІЛ – інфіковані особи –
1982 чол.).
2. Розглянути можливість забезпечити, за кошти державного бюджету,
закупівлю на медичні заклади охорони здоров’я області І-ІІІ діагностичних
експрес-тестів для ранньої діагностики грипу з розрахунку середнього
показника захворюваності на пневмонії в області – 5410 шт.
3. Розглянути можливість забезпечити, за кошти державного бюджету,
медичні заклади охорони здоров’я області І-ІІІ рівня необхідними
противірусними препаратами типу Озельтамівір та/або Занамівір з розрахунку
70% всіх пневмоній від середнього показника всіх пневмоній, які припадають
на осінньо-зимовий, епідемічний період захворюваності на ГРВІ – 3787 уп.
4. Розглянути можливість забезпечити, за кошти державного бюджету,
медичні заклади охорони здоров’я області ІІ-ІІІ рівня необхідними
антибактеріальними препаратами (антибіотики) І-ІІ та резервного ряду

(Амоксицилін/Клавуланат, Цефоперазон/Сульбактам, Левофлоксацин,
Меропенем, Піперацилін/Тазобактам) з розрахунку до 10% важких пневмоній
від середнього показника всіх пневмоній, з розрахунку по два
антибактеріальних препарати на 10-14 денний курс лікування для одного
пацієнта – на 541 хворих.
5. Розглянути можливість забезпечити, за кошти державного бюджету,
медичні заклади охорони здоров’я області І-ІІІ рівня та державні установи
необхідними засобами індивідуального захисту (маски-респіратори) та засоби
дезінфекції з метою дотримання інфекційного контролю в епідемічний період.
6. Допомогти з проведенням інформаційної кампанії для державних та
приватних закладів і підприємств області про необхідність закупівлі
індивідуальних засобів захисту та вакцин для вакцинації від грипу працівників,
вчителів, студентів, дітей загальноосвітніх закладів, вагітних та осіб які
планують вагітніти та інших осіб з групи ризику, в передепідемічний період
(жовтень-листопад).
Також, користуючись нагодою, звертаюсь до Вас розглянути можливість
створення регіональної програми по пульмонології, за кошти державного
обласного та місцевих бюджетів, з метою для надання якісної превентивної
(профілактичної) та лікувально-діагностичної допомоги хворим області на
пневмонії, бронхіальну астму, хронічне обструктивне захворювання легень,
муковісцидоз та іншу пульмонологічну патологію згідно доказової медицини!
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