Комунальний лікувально-профілактичний заклад Сумської обласної ради
«Шосткинський міжрайонний протитуберкульозний диспансер»
Комунальний лікувально-профілактичний заклад Сумської обласної ради «Шосткинський міжрайонний
протитуберкульозний диспансер»був створений в 1972 році.
З 1972 по 1997 рік Шосткинський тубдиспансер функціонував в складі Шосткинської центральної районної лікарні, в
диспансері було 150 ліжок легеневого туберкульозу. З 1.07.1997р. на базі Шосткинського тубдиспансеру був створений
Комунальний лікувально-профілактичний заклад Сумської обласної ради «Шосткинський
міжрайонний
протитуберкульозний диспансер» на 115 ліжок, в т.ч. легеневого туберкульозу – 85, кістково-суглобового туберкульозу – 30.
На сьогоднішній день комунальний лікувальнопрофілактичний
заклад
Сумської
обласної
ради
«Шосткинський
міжрайонний
протитуберкульозний
диспансер” має три основні підрозділи:
поліклініка
(для
надання
амбулаторнополіклінічної допомоги населенню
Шосткинського,
Глухівського, Ямпільського і Середино-Будського районів,
а хворим на невиліковні форми туберкульозу - зі всієї
області);
стаціонарне
відділення
легеневого
туберкульозу для лікування хворих на невиліковні
форми туберкульозу(для надання стаціонарної допомоги
населенню області);
стаціонарне відділення для хворих на
туберкульоз легень з бактеріовиділенням(для надання
стаціонарної допомоги
населенню
Шосткинського,
Глухівського, Ямпільського і Середино-Будського районів).

В відділеннях диспансеру отримують кваліфіковану медичну допомогу та проходять лікування хворі на туберкульоз
легень Шосткинського, Глухівського, Ямпільського і Середино-Будського районів, а хворим на невиліковні форми
туберкульозу - зі всієї області.
В закладі надається допомога спеціалістами різних служб: фтизіатрами, ЛОР-лікарем, стоматологом,
рентгенологом, працюють кваліфіковані медичні сестри. Медичні працівники мають відповідні кваліфікаційні категорії.
Основним нормативно-правовим документом закладу є статут.
Шосткинський міжрайонний протитуберкульозний диспансер знаходиться за адресою:
41100 Сумська обл. м. Шостка, вул. Вінниця, 64
Головний лікар – тел. (05449) 51833
Завідувач поліклініки – тел. (05449) 51842
Факс – (05449) 51209
Реєстратура – (05449) 51840
Адреса електронної пошти: sh.tubdisp@gmail.com; sh.tubdisp@ukr.net

Графік проведення особистого прийому громадян керівництвом диспансеру

Головний лікар
Чурсін Валерій Михайлович
понеділок - з 14 00 до 1700
тел. (05449) 51833

Основні функції структурних підрозділів
Поліклініка (надання консультативної та амбулаторно-поліклінічної допомоги хворим на туберкульоз).
Діяльність поліклініки Шосткинського міжрайонного протитуберкульозного диспансеру направлена на проведення
заходів по лікуванню хворих на туберкульоз та його профілактику. Поліклініка Шосткинського міжрайонного
протитуберкульозного диспансеру надає амбулаторно-поліклінічну допомогу населенню Шосткинського, Глухівського,
Ямпільського і Середино-Будського районів,проводить диспансеризацію хворих, які знаходяться на обліку, консультує
хворих, направлених іншими лікувальними закладами, забезпечує амбулаторно-контрольоване лікування хворих на активний
туберкульоз легень, в тому числі, і патронаж на дому, проводить профілактичну роботу у вогнищах туберкульозної інфекції.
Робота в поліклініці організована за дільничним принципом. Район обслуговування поділений на три фтизіатричні
дільниці, які обслуговують доросле населення.
Амбулаторний прийом в закладі проводиться з 8-00 до 15-42, обідня перерва з 12-30 до 13-00.
В поліклініці тубдиспансеру функціонують кабінети: процедурний, ДОТ-кабінет, стоматологічний, ЛОР-кабінет.
Завідувач – Бурман Ірина Іванівна.
Телефон (05449) 51842.

Рентгенкабінети диспансеру працюють в 1 робочу зміну з 800 до 1430.
Оснащені рентгенапаратами «NeoDiagnomax» та «Emansis».
В рентгенкабінеті проводятьсярентгенобстеження легень. При цьому виконуються рентгенограми в потрібних
обстеженнях, лінійні томограми легень.
Виконуються всі необхідні рентгенологічні дослідження для діагностики туберкульозу легень.

Клініко-діагностична лабораторія є структурним підрозділом комунального лікувально-профілактичного закладу
Сумської обласної ради «Шосткинський міжрайонний протитуберкульозний диспансер».
Обсяг лабораторних досліджень, які виконує лабораторія регламентується діючими наказами МОЗ України відповідно
до специфіки діяльності протитуберкульозного диспансеру. В КДЛ виконується гематологічні, загально-клінічні, біохімічні,
імунологічні, цитологічні та мікробіологічні дослідження.
КДЛ виконує діагностичні і профілактичні дослідження для диспансеру, лікувальних закладів міста, районів області.
КДЛ складається з відділів: загально-клінічного, біохімічного, бактеріологічного.
Бактеріологічний відділ має дозвіл обласної режимної комісії Сумської обласної санепідемстанції на роботу зі
збудниками 3-4 групи патогенності.
Лабораторія розміщена на другому та четвертому поверсічотирьох поверхневого будинку. Приміщення КДЛ та умови
праці відповідають вимогам СНіПу.
Лабораторія в своєму складі має фахівців з відповідною професійною підготовкою, кваліфікацією та досвідом в
проведенні досліджень.

Відділення легеневого туберкульозу для лікування хворих на невиліковні форми туберкульозу на 30 ліжок
здійснює лікування хворих, які рішенням ЦЛКК-ХРТБ переведені на паліативне лікування і перебувають у термінальній
стадії туберкульозного процесу, реабілітацію інвалідів з туберкульозу. Відділення розташоване на 4 поверсі закладу,
оснащене обладнанням згідно табеля оснащення. Функціонує з 20.02.2016 р. після закриття відділення для лікування хворих
на хіміорезистентний туберкульоз. Відділення має 9 палат, в т.ч. для реабілітації інвалідів з туберкульозу легень – 7 ліжок,
для ветеранів війни – 1 ліжко, для лікування осіб, постраждалих внаслідок аварії на ЧАЕС – 1 ліжко.
Завідувач відділення Третьяк Віктор Леонідович, старша медсестра Пристромова Ольга Вікторівна.
Телефон : (05449) 51848.

Відділення для хворих на туберкульоз легень з бактеріовиділенням на 30 ліжок функціонує з 07.04.2014
р.,здійснює лікування хворих на вперше виявлений туберкульоз та повторні випадки туберкульозу легень із
бактеріовиділенням, реабілітацію інвалідів з туберкульозу. Розташоване на 2 поверсі закладу. Має 9 палат, пост медичної
сестри, маніпуляційний кабінет. У відділенні виділені 3 ліжка для реабілітації інвалідів з туберкульозу легень, 1 ліжко для
ветеранів війни, 1 ліжко для лікування осіб, постраждалих внаслідок аварії на ЧАЕС . Термін лікування залежить від
клінічних форм туберкульозу та тривалості бактеріовиділення і складає від 2 до 6 місяців. Обладнання - згідно табеля
оснащення.
Завідувач відділення Романько Андрій Миколайович, старша медсестра Турчин Оксана Вікторівна.
Телефон : (05449) 51840.

Порядок госпіталізації
1. Направлення хворих здійснюється через поліклініку закладу після проведення обовязкового обстеження: аналіз крові,
сечі, мокроти, оглядові рентгенограми органів грудної клітини.
2. При невідкладних станах хворі госпіталізуються по направленню інших лікувальних закладів.
3. Хворі можуть бути направлені з інших лікувальних закладів, якщо вони консультовані спеціалістами закладу.

