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посади патронажних медсестер для лікування", як це пе�

редбачено п. 27 постанови Кабінету Міністрів України від

23 квітня 1999 р. № 667 "Про Комплексні заходи бороть�

би з туберкульозом" і донині не виконано. Слід передба�

чити соціальну підтримку хворих, залучення поліклінічної

мережі та недержавних організацій до проведення конт�

рольованої хіміотерапії на амбулаторному етапі.

• Для стандартизації та уніфікації бактеріологічних

досліджень з питань туберкульозу необхідно запустити

на повну потужність Референс�лабораторію з мікробіо�

логічної діагностики туберкульозу, що організована на

базі Інституту фтизіатрії і пульмонології імені Ф. Г. Яновсь�

кого АМН України. Для чого:

— виділити фінансування з бюджету МОЗ України

для цієї лабораторії;

— за кошти кредиту МБРР першочергово здійснити

необхідні закупки для цієї лабораторії в рамках проекту

"Контроль за туберкульозом та ВІЛ/СНІДом";

— організувати вертикаль координації бактеріоло�

гічними лабораторіями протитуберкульозної служби.

• Для поліпшення функціонування бактеріологіч�

них лабораторій протитуберкульозних диспансерів до�

цільно:

— вивести бактеріологічні лабораторії із структури

клініко�діагностичних лабораторій і надати їм статус ок�

ремих структурних підрозділів з відповідним штатним за�

безпеченням, положенням, обладнанням та фінансуван�

ням;

— дозволити фахівцям біологам та спорідненими з

ними спеціальностями працювати на посадах бакте�

ріологів протитуберкульозних закладів, підвищувати

свою кваліфікацію та атестуватися, як бактеріолог проти�

туберкульозного закладу.

• Взяти під контроль і координувати діяльність усіх

громадських організацій, котрі займаються проблемами

туберкульозу, оскільки вони сьогодні працюють в пілот�

них проектах розрізнено, не погоджують своєї діяльності

з Національною програмою боротьби із захворюванням

на туберкульоз, що інколи деформує знання медичних

працівників та завдає шкоди хворим. Усі вони повинні по�

годжувати свої плани діяльності з МОЗ України та

щомісячно звітувати Міністерству про проведену роботу.

• Для пришвидшення створення Національного

реєстру хворих на туберкульоз, що передбачений за

кошти кредиту МБРР, необхідно терміново наказом МОЗ

України затвердити і впровадити на всій території Украї�

ни обліково�статистичні форми, які розроблені фахівця�

ми Інституту фтизіатрії і пульмонології імені Ф. Г. Яновсь�

кого АМН України.

• Організувати моніторинг туберкульозу за кошти по�

зики МБРР "Контроль за туберкульозом і ВІЛ/СНІДом в

Україні" і створити Національний та регіональні реєстри і

центри моніторингу за всіма протитуберкульозними за�

ходами, закупивши для цього комп'ютерну техніку з прог�

рамним забезпеченням, транспортні засоби тощо.

4. Проект нової Державної цільової програми

"Національна програма контролю за туберкульозом

в Україні на 2006–2010 роки". У зазначеній програмі

передбачено вирішення таких актуальних проблем:

• Розвиток мережі протитуберкульозних закладів.

• Удосконалення і забезпечення організації виявлен�

ня та діагностики туберкульозу.

• Здійснення заходів щодо хіміопрофілактики, ліку�

вання та диспансерного нагляду хворих на туберкульоз.

• Забезпечення санітарної профілактики, санепідре�

жиму у протитуберкульозних закладах та заходів, які

проводяться у вогнищах туберкульозної інфекції.

• Соціальна підтримка хворих на туберкульоз та ме�

дичних працівників протитуберкульозних закладів.

• Удосконалення системи моніторингу.

• Здійснення заходів щодо запобігання розповсюд�

женню ВІЛ�асоційованого туберкульозу.

• Подальше удосконалення системи навчання та

інформаційної системи обізнаності населення з питань

профілактики і лікування туберкульозу.

• Науковий супровід протитуберкульозних заходів.

Таким чином, не треба забувати, що туберкульоз —

це медико�соціальна і політична проблема. Тому переду�

сім треба вплинути на причини неблагополуччя з тубер�

кульозом в Україні, зокрема:

— подолати соціально�економічну кризу в країні, по�

долати кризу в охороні здоров'я та в протитуберкульоз�

ній службі.

— щоб поліпшився колективний імунітет і знизилась

сприйнятливість населення до туберкульозу треба:

а) поліпшити життєвий рівень і харчування народу;

б) долати наслідки аварії на ЧАЕС;

в) боротися з екологічним забрудненням території

України;

г) проводити політику так, щоб мінімізувати стресові си�

туації серед населення, обумовлені нестабільною соціаль�

но�економічною ситуацією, непевністю в завтрашньому дні.

Медичні аспекти боротьби з туберкульозом в Україні

слід вирішувати чотирма шляхами:

1) впровадження позики МБРР "Контроль за тубер�

кульозом та ВІЛ/СНІДом в Україні";

2) застосування ДОТС�стратегії, адаптованої до ук�

раїнських умов;

3) реформування, реорганізація та реструктуризація

протитуберкульозної служби;

4) затвердження нової Державної цільової програми

"Національна програма контролю за туберкульозом в

Україні на 2006–2010 роки".

Зазначені медичні аспекти в боротьбі з туберкульо�

зом були б ще дієвішими при позитивних соціально�еко�

номічних зрушеннях в країні.

МЕДИЧНІ АСПЕКТИ БОРОТЬБИ З

ТУБЕРКУЛЬОЗОМ
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Резюме

В статті викладена ситуація з туберкульозу в Україні,

проблеми в боротьбі з туберкульозом. Описані 4 шляхи боротьби

з туберкульозом в Україні: позика МБРР "Контроль за тубер�

кульозом та ВІЛ/СНІДом в Україні"; ДОТС�стратегія, адаптова�

на до українських умов; реформування, реорганізація та рест�

руктуризація протитуберкульозної служби; нова Державна ці�

льова програма "Національна програма контролю за тубер�

кульозом в Україні на 2006–2010 роки".

MEDICAL ASPECTS OF ANTITUBERCULOUS

MEASURES
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Summary

The authors of the article have presented the situation with

tuberculosis in Ukraine, highlighted the problems of antitubercu�

lous network. 4 directions of antituberculous measures in Ukraine

have been described: the credit of Worldbank; the DOTS�strategy

adapted to the Ukrainian conditions; reforming, reorganization

and re�structuring of antituberculous service; the new National

program in Ukraine for 2006–2010.
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