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ОБҐРУНТУВАННЯ. Серед країн Європи в Україні захворюваність і смертність від туберкульозу (ТБ), у тому числі за-
хворюваність на рецидиви ТБ (РТБ) легень, залишаються високими. Відсутність національної програми боротьби 
з ТБ, хиби фінансування протитуберкульозних заходів, незадовільні статистичні дані підтверджують потребу ви-
вчення ситуації з РТБ і розроблення запобіжних заходів.
МЕТА. Оцінити особливості динаміки захворюваності на РТБ за останні роки та стан епідемічної ситуації з ТБ 
у країні.
МАТЕРІАЛИ ТА МЕТОДИ. Проаналізовано офіційні статистичні звіти протитуберкульозних закладів адміністра-
тивних територій України, дані ДУ «Центр громадського здоров’я МОЗ України» та ДЗ «Центр медичної статистики 
МОЗ України» за останні роки.
РЕЗУЛЬТАТИ ТА ЇХ ОБГОВОРЕННЯ. Особливостями динаміки захворюваності на РТБ за останні роки в краї-
 ні є: висока захворюваність на рецидиви з бактеріовиділенням порівняно з рецидивами без бактеріовиділення; 
зниження захворюваності на РТБ на 46,0 %; висока частка РТБ із бактеріовиділенням серед хворих на ТБ легень 
із бактеріовиділенням (нові випадки + рецидиви); зменшення кількості хворих на ТБ, у яких підтверджено діагноз 
ТБ із множинною лікарською стійкістю, при цьому зростання відсотка хворих на ТБ із розширеною резистентністю. 
Ознаками епідемічної ситуації є: зниження захворюваності на ТБ легень (нові випадки + рецидиви); високий відсоток 
хворих на ТБ легень із бактеріовиділенням; висока захворюваність на ТБ серед дітей віком 15-17 років; зменшення 
смертності від ТБ та його поширеності; відсутність змін показника поширеності ТБ серед дітей віком 0-17 і 0-14 років.
ВИСНОВКИ. Аналіз статистичних даних свідчить про недоліки щодо виявлення та лікування хворих на РТБ, необ-
хідність упровадження комплексних протитуберкульозних заходів для запобігання рецидивам у рамках національної 
програми боротьби з ТБ.
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BACKGROUND. Among countries of Europe in Ukraine the incidence and mortality rate from tuberculosis (TB), including 
the incidence of the relapses in patients with pulmonary tuberculosis (RPT), remain high. Absence of the national program 
of fight from TB, lack of financing of anti-TB measures, unsatisfactory statistical information confirm the necessity of study 
of situation from relapses in patients with RPT and development of measures on their warning.
OBJECTIVE. To estimate the features of dynamics of the incidence of RPT in the last few years and consisting of epidemic 
situation of TB in a country.
MATERIALS AND METHODS. An analysis of official statistical reports of anti-TB establishments of administrative 
territories of Ukraine, information of SI “Center of Public Health of the Ministry of Health of Ukraine” and SI “Center of 
Medical Statistics of the Ministry of Health of Ukraine” in the last few years.
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RESULTS AND DISCUSSION. By the features of dynamics of the incidence of RPT in the last few years in a country are 
high the incidence in patients with RPT with sputum positive smears with comparison in the incidence in patients with RPT 
with sputum negative smears; decline of index on 46,0 %; high part of RPT with sputum positive smears among patients 
with TB sputum positive smears (the TB new cases + relapses); diminishing of amount of cases of TB which the diagnosis 
of multidrug-resistant TB is confirmed, from them growth of percent of patients with extended resistant of Mycobacterium 
tuberculosis. The signs of epidemic situation are: decline of the TB incidence of lights (the new cases + relapses); high 
percent of patients sputum positive smears; high TB incidence among children by age 15-17; diminishing of the TB mortality 
rate and his prevalence; absence of changes of index prevalence of TB among children by age 0-17 and 0-14.
CONCLUSIONS. The analysis of statistical data testifies to the presence of failings in an exposure and treatment 
of patients with the relapses of TB, on the necessity of introduction of complex anti-TB measures for warning of relapses 
within the framework of the national program of fight from TB.
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ОБОСНОВАНИЕ. Среди стран Европы в Украине заболеваемость и смертность от туберкулеза (ТБ), в том числе 
заболеваемость рецидивами ТБ (РТБ) легких, остаются высокими. Отсутствие национальной программы борьбы с ТБ, 
изъяны финансирования противотуберкулезных мер, неудовлетворительные статистические данные подтверждают 
потребность изучения ситуации с РТБ и разработки мер по их предупреждению.
ЦЕЛЬ. Оценить особенности динамики заболеваемости РТБ за последние годы и состояние эпидемической ситуа-
ции по ТБ в стране.
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ. Проанализированы официальные статистические отчеты противотуберкулезных учреж-
дений административных территорий Украины, данные ГУ «Центр общественного здоровья МЗ Украины» и ГУ «Центр 
медицинской статистики МЗ Украины» за последние годы.
РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ. Особенностями динамики заболеваемости РТБ за последние годы в стране 
являются: высокая заболеваемость рецидивами с бактериовыделением в сравнении с рецидивами без бакте-
риовыделения; снижение заболеваемости РТБ на 46,0 %; высокий процент РТБ с бактериовыделением среди боль-
ных ТБ с бактериовыделением (новые случаи + рецидивы); уменьшение числа больных ТБ, у которых подтвержден 
диагноз ТБ со множественной лекарственной стойкостью, при этом увеличение процента больных ТБ с расширенной 
резистентностью. Признаками эпидемической ситуации являются: снижение заболеваемости ТБ (новые случаи + 
рецидивы); высокий процент больных с бактериовыделением; высокая заболеваемость ТБ среди детей 15-17 лет; 
уменьшение смертности и распространенности ТБ; отсутствие изменений показателя распространенности ТБ среди 
детей в возрасте 0-17 и 0-14 лет.
ВЫВОДЫ. Анализ статистических данных свидетельствует о недостатках касательно выявления и лечения боль-
ных РТБ, необходимости внедрения комплексных противотуберкулезных мер для предупреждения рецидивов 
в рамках национальной программы борьбы с ТБ.
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