
Основні види діяльності та послуги

Ø надання відповідно до законодавства платних (безоплатних)  послуг
третинної (високоспеціалізованої) стаціонарної медичної протитуберкульозної
допомоги населенню області, спрямованої на профілактику, раннє виявлення
туберкульозу, лікування, зниження інвалідності та смертності населення
внаслідок туберкульозу необхідної для забезпечення належних:
профілактики, діагностики і лікування хвороб чи інших розладів здоров’я;
Ø надання високоспеціалізованої лікувально-діагностичної та консультативної
допомоги пацієнтам,   хворим на туберкульоз та особам з підозрою на
туберкульоз;
Ø організація  єдиного обліку, реєстрації і диспансерного спостереження
хворих на туберкульоз, посилення методичного впливу на роботу з
контингентом осіб з підвищеним ризиком захворювання на туберкульоз та
рецидивів, з проведенням диференційованих профілактичних заходів у
відповідності до діючих стандартів лікування та диспансерного
спостереження;
Ø здійснення курації та моніторингових візитів у лікувально-профілактичні
заклади області для надання практичної консультативної та організаційно-
методичної допомоги в межах компетенції;
Ø централізований відбір та направлення хворих на туберкульоз та осіб з
підвищеним  ризиком захворювання на туберкульоз в протитуберкульозні
санаторії в установленому порядку;
Ø проведення експертизи тимчасової та стійкої непрацездатності (видача та
продовження листків непрацездатності, рекомендації по раціональному
працевлаштуванню);
Ø здійснення централізованого контролю в регіоні за проведенням
внутрішнього і зовнішнього контролю якості лабораторних досліджень на
туберкульоз;
Ø аналіз і прогнозування показників розвитку  епідситуації по туберкульозу та
визначення основних напрямів розвитку служби області, направлених на
зниження рівня захворюваності, інвалідності і смертності цієї категорії хворих,
визначення проблемних питань фтизіатричної служби і розробка та реалізація
заходів по їх вирішенню;
Ø розробка, організація та інформаційне забезпечення виконання
регіональних програм в межах компетенції підприємства, участь у розробці і
виконанні державних програм і заходів, що передбачають надання допомоги
хворим на туберкульоз;
Ø здійснення розширеного інформаційно-аналітичного забезпечення закладів
охорони здоров’я області та органів управління регіону з питань профілактики,
діагностики та лікування туберкульозу;



Ø організація, у разі потреби, надання пацієнтам медичної допомоги більш
високого рівня спеціалізації на базі інших закладів охорони здоров’я шляхом
направлення пацієнтів до цих закладів у порядку, встановленому
законодавством;
Ø організація взаємодії з іншими закладами охорони здоров’я з метою
забезпечення наступництва у наданні медичної допомоги на різних рівнях та
ефективного використання ресурсів системи медичного обслуговування;
Ø участь в організації та проведенні з’їздів, конгресів, симпозіумів, науково-
практичних конференцій, наукових форумів, круглих столів, семінарів тощо;
Ø розвиток та удосконалення організаційних форм стаціонарної допомоги,
наступності обстеження та етапного лікування хворих в лікувально-
профілактичних закладах області;
Ø впровадження в практику роботи сучасних передових форм медичного
обслуговування, сучасних методів діагностики, профілактики та лікування, а
також наукової організації роботи;
Ø забезпечення  дотримання міжнародних  принципів доказової  медицини
та  галузевих  стандартів у  сфері  охорони здоров‘я;
Ø упровадження нових форм та методів діагностики та лікування
захворювань;
Ø здійснення іншої не забороненої законодавством діяльності, необхідної для
належного забезпечення та підвищення якості лікувально-діагностичного
процесу, управління ресурсами, розвитку та підвищення якості кадрового
потенціалу підприємства.


