
Терміновий реліз оновлень реєстру хворих на туберкульоз з від 16.05.2016 

Ціль 
• виправити помилку відображення медико-соціального супроводу «інший» 

при експорті в Excel; 
• виправити помилку автоматичного внесення у ТБ-01-1 п.1.2 при введенні 

«Дослідження не проводилось»; 
• додати дату виписки зі стаціонару до експорту в Excel; 
• переглянути алгоритм побудови експорту «Випадки, в яких відсутній 

результат дослідження на ВІЛ»; 
• додати до експорту «Випадки, в яких відсутній результат дослідження на 

ВІЛ» стовпчик причини не проведення аналізу; 
• до звіту «Аналіз даних» додати звіт «Кількість діб перебування у 

стаціонарі»; 
• додати до звіту «Аналіз даних» новий звіт «ВІЛ-статус відомий до 

захворювання на туберкульоз». 
• видалити паліативне лікування, як результат невдалого лікування випадку 

ТБ 

Зміни у програмному забезпеченні 
Додаток 
Була виявлена помилка: при внесенні коментарів до «Дослідження не 
проводилось» автоматично вносилась інформація до ТБ-01-1 «Тестування на 
ВІЛ»: 

 

 

Помилка виправлена. Цей механізм залишився лише при внесення 
результативних аналізів на ВІЛ. 

Експорт до Excel 
1) З блоку «Медико-соціальний супровід» при експорті не відображалась 
інформація, введена в поле «Інший». 



 

Помилка виправлена. При цьому при одночасному супроводі ТЧХУ та іншим - 
відображаються через кому: 

 

2) Додана дата виписки зі стаціонару між стовпчиками «Дата госпіталізації» та 
«Тип випадку». 

 

Також у кінець таблиці (після блоку «Внутрішній переселенець») додані 
додаткові госпіталізації (дати госпіталізації та відповідні дати виписки). 

 

3) Експорт «Випадки, в яких відсутній результат дослідження на ВІЛ». 

Було - до звіту потрапляли випадки, які не мають взагалі аналізів на ВІЛ (у 
тому числі із записів «Дослідження не проводилось») 

 

та не мали відмітки про тест на ВІЛ у ТБ-01-1: 



 

Зараз - до звіту потрапляють випадки, які не мають взагалі аналізів на ВІЛ та 
випадки, які мають серед аналізів на ВІЛ лише записи «Дослідження не 
проводилось» (без результату): 

 

До експорту в Excel доданий стовпець «Причина» (інформація з поля 
«Коментарі» аналізу на ВІЛ, що не проводився): 

 

Аналіз даних 
1) До розділу «Лікування» у звіт «Аналіз даних» додана нова змінна «Кількість 
діб перебування у стаціонарі». 



 

Працює аналогічно «Місяць негативації за мікроскопією/культурою». 

Може приймати значення: 

• Помилка ведення даних (дата виписки раніше дати госпіталізації) - 
випадки, де дата виписки хронологічно раніше, ніж дата госпіталізації; 

• Ціле невід'ємне число 0 - випадки, де дата госпіталізації та виписки 
співпадають; більше 0 - різниця між датою виписки та госпіталізації у 
днях; 

• більше 10000 - найчастіше помилкове ведення даних. 



 

... 

 

2) До розділу «Тест на ВІЛ» додана нова змінна «ВІЛ-статус відомий до 
захворювання на туберкульоз». 



 

Змінна приймає значення: 

• Так - існує аналіз на ВІЛ, проведенний до дати ЦЛКК, у розділі 
«Результати досліджень» (дані «Додаток» - ТБ-01-1 не беруться до уваги) 

• Ні - не існує аналізу на ВІЛ, проведенного до дати ЦЛКК, у розділі 
«Результати досліджень» (дані «Додаток» - ТБ-01-1 не беруться до уваги) 

! При одночасному використанні зі змінною «Результат аналізу на ВІЛ» 
результат виявляється доволі сумнівний: 



 

Це відбувається через те що, нова змінна за основу бере записи у «Результати 
досліджень», а змінна «Результат аналізу на ВІЛ» - бере за основу пункти 1 та 
1.2 «Додаток» - ТБ-01-1. 
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