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Епідеміологічна ситуація з туберкульозу в Україні

Мета. Аналіз епідеміологічної ситуації з туберкульозу (ТБ) в Україні.
Матеріали і Методи. Офіційні матеріали річних звітів лікувальних установ Міністерства охорони здоров’я 
України, матеріали аналітико-статистичного довідника «Туберкульоз в Україні» (2018 рік).
реЗулЬтати. Попри зниження захворюваності на туберкульоз протягом останніх 5 років статистичні показники 
залишаються високими, перевищуючи епідемічний поріг, тобто епідеміологічна ситуація із цього інфекційного за-
хворювання залишається складною. Прогнозування за допомогою трендів показує, що суттєвої динаміки епідемії 
в найближчі 5 років не очікується. Спостерігається зростання захворюваності на туберкульоз у поєднанні зі СНІДом, 
а також смертності хворих до 1 року спостереження, захворюваності на ТБ контактних осіб. Показники охоплення до-
рослого населення профілактичними флюорографічними оглядами та дітей віком 0-14 років туберкуліно діагностикою 
продовжують знижуватися, у зв’язку із цим реальні показники захворюваності значно вищі. Усе це вимагає невід-
кладних заходів з удосконалення існуючої системи виявлення, діагностики, лікування, профілактики туберкульозу.
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целЬ. Анализ эпидемиологической ситуации по туберкулезу в Украине.
Материалы и Методы. Официальные материалы годовых отчетов лечебных учреждений Министерства 
здравоохранения Украины, материалы аналитико-статистического справочника «Туберкулез в Украине» (2018 год).
реЗулЬтаты. Несмотря на снижение заболеваемости туберкулезом в течение последних 5 лет, статистические показатели 
остаются высокими, превышая эпидемический порог, то есть эпидемиологическая ситуация по данному инфекционному 
заболеванию остается сложной. Прогнозирование с помощью трендов показывает, что существенной динамики эпиде-
мии в ближайшие 5 лет не ожидается. Наблюдается рост заболеваемости туберкулезом в сочетании со СПИДом, а также 
смертности больных до 1 года наблюдения, заболеваемости ТБ контактных лиц. Показатели охвата взрослого населения 
профилактическими флюорографическими осмотрами и детей в возрасте 0-14 лет туберкулинодиагностикой продолжают 
снижаться, в связи с этим реальные показатели заболеваемости значительно выше. Все это требует неотложных мероприятий 
по усовершенствованию существующей системы выявления, диагностики, лечения, профилактики туберкулеза.

purpoSE of tHE Study. Analysis of epidemic situation for tuberculosis in Ukraine.
MatErial and MEtHodS. Official materials of annual reports of medical institutions of the Ministry of Health 
of Ukraine, materials of the analytical and statistical reference book “Tuberculosis in Ukraine” (2018).
rESultS. Despite the decrease in the incidence of tuberculosis over the past 5 years, the statistical indicators remain high, 
exceeding the epidemic threshold, that is, the epidemic situation with this infectious disease remains difficult. Forecasting 
using trends indicates that no significant epidemic dynamics are expected in the next 5 years. There is an increase in the 
incidence of tuberculosis in combination with AIDS, mortality in patients under 1 year of observation, and the incidence 
of tuberculosis in contact persons. Indicators of adult coverage by preventive fluorographic examinations and tuberculin 
diagnostics of children aged 0-14 years continue to decline, and therefore the actual morbidity rates are much higher. All 
this requires urgent measures to improve the existing system of detection, diagnosis, treatment, prevention of tuberculosis.
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