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2004 р. вона зросла (22,6; 15,8; 15,5 та 19,7 на 100 тис.

населення) відповідно. У Миколаївській області у 2003

році у порівнянні з 2002 р. смертність зросла з 16,6 до

23,5 на 100 тис. населення, а у 2004 р. зменшилася —

18,2 на 100 тис. населення. Лише у Тернопільській об

ласті, мм. Києві та Севастополі у 2004 р. показник у

порівнянні з 2003 р. значно знизився (11,9 проти 15,2; 8,5

проти 9,9; 13,8 проти 17,3 на 100 тис. населення) та був

нижчим, аніж у 2002 році (12,6; 9,3 та 15,4 на 100 тис. на

селення відповідно), а також значно нижчим від середньо

українського (у 2004 році — 22,6 на 100 тис. населення).

Смертність міських жителів у 1991–2004 рр. зросла у

2,8 раза або з 8,5 до 23,7 на 100 тис. населення. Її ріст

відмічався в усіх адміністративних територіях. Найбіль

шим він був у Херсонській області (у 4,34 раза). У 2004 р.

у АР Крим, Волинській, Дніпропетровській, Донецькій,

Закарпатській, Запорізькій, Кіровоградській, Луганській,

Одеській та Херсонській областях цей показник переви

щував середньоукраїнський (25,9; 27,1; 32,7; 33,8; 29,6;

24,0; 24,6; 29,7; 35,8 та 49,9 проти 23,7 на 100 тис. насе

лення). У цілому середньоукраїнський показник смерт

ності міських жителів у 2003–2004 рр. зріс з 22,9 до 23,7

на 100 тис. населення. 

У 1991–2004 рр. смертність від туберкульозу сільсь

ких жителів зросла у 1,85 раза або з 10,9 до 20,2 на 100

тис. населення. Збільшення її відмічено в усіх адміністра

тивних територіях. Найбільший приріст був у Херсонській

області (у 5 разів або з 8,5 до 42,5 на 100 тис. населення).

У 2004 році цей показник перевищував середньоукраїн

ський у Волинській, Донецькій, Запорізькій, Київській,

Кіровоградській, Луганській, Одеській, Полтавській,

Харківській, Херсонській та Чернігівській областях (20,6;

26,0; 30,2; 25,0; 28,1; 22,8; 29,2; 22,7; 21,3; 42,5 та 28,3

проти 20,2 на 100 тис. населення). У 2004 році смертність

знизилась у порівнянні з 2003 роком у 7 адміністративних

територіях (АР Крим, Дніпропетровська, Львівська, Ми

колаївська, Тернопільська, Херсонська області), проте

лише у двох з них це було суттєвим (у Херсонській — з

42,5 до 47,9 та у Миколаївській — з 25,6 до 17,8 на 100

тис. населення). У 5 адміністративних територіях (Жито

мирська, Харківська, Сумська, Хмельницька області та м.

Севастополь) показник смертності залишився поперед

нім, а у решта 15ти — зріс. У цілому середньоукраїнсь

кий показник у 2003–2004 рр. зріс з 19,5 до 20,2 на 100

тис. населення. У 1991 р. смертність від туберкульозу

сільського населення була на 2,4 % вищою,а у 2004 році —

на 3,5 % нижчою, ніж міського.

Висновок. Вищевикладені загальні тенденції дина

міки найважливіших показників епідемічного стану щодо

туберкульозу, визначення яких базується на результатах

27річного спостереження, є свідченням епідемічного

неблагополуччя та очікування несприятливого прогнозу у

подальшому розвитку епідемії. Одержані дані вказують

на значну різницю у розповсюдженості туберкульозу се

ред міських й сільських мешканців та в різних регіонах

України. Враховуючи щорічну негативну динаміку показ

ників захворюваності та смертності від туберкульозу, яка

спостерігається протягом майже 15 років, у розвитку епі

демії туберкульозу найближчим часом не слід очікувати

суттєвих позитивних зрушень щодо покращання ситуації.

Це диктує необхідність негайного впровадження комп

лексу протитуберкульозних заходів, довготривалих,

перспективних програм з обов'язковим урахуванням те

риторіальних особливостей, які обумовлюють чималу

різницю у регіональних епідпоказниках. 
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Резюме

Представлено аналіз захворюваності та смертності від ту

беркульозу в Україні за період 1978–2004 рр. Визначені загаль

ні тенденції та регіональні особливості у динаміці найважливіших

епідпоказників. Зроблено висновок, що при впровадженні

комплексу протитуберкульозних заходів та програм боротьби з

туберкульозом слід враховувати регіональні особливості роз

витку епідемії туберкульозу. 
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Summary

The analysis of tuberculosis morbidity and mortality in

Ukraine for the period of 1978–2004 has been presented. The ge

neral tendencies and regional peculiarities of major epidemiologi

cal parameters have been determined. A conclusion has been made,

that while introducing a complex antituberculosis measures and

programs, the regional peculiarities of tuberculosis epidemic should

be considered.
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