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100 тис. населення підліткового віку збільшився на 7,4 %

(із 31.0 до 33.3)

Абсолютна кількість дітей та підлітків, що захворіли

на туберкульоз легенів, протягом 9 місяців 2005 р. та

2004 р. має тенденцію до збільшення (на 0,7 % у дітей та

на 1 % у підлітків).

Позалегеневі форми туберкульозу були виявлені у

2005 р. у 325 дітей (це на 5 % нижче, ніж за той же термін

2004 р., коли їх кількість становила 344 випадки).У

підлітків їх чисельність дещо зросла — на 5 % (із 99 до

104 випадків).

Має місце негативна тенденція до збільшення кіль�

кості хворих на міліарний туберкульоз у всіх вікових ка�

тегоріях (у дітей на 33 %) та деструктивні форми тубер�

кульозу (у дітей на 12,5 %).

Таким чином, за попередніми даними, серед негатив�

них тенденцій динаміки захворюваності на туберкульоз

серед дітей та підлітків у 2005 р. слід визначити, насампе�

ред :

1. Зростання захворюваності серед підлітків.

2. Збільшення хворих на міліарний туберкульоз та

деструктивні форми захворювання.

3. За даними клінічних спостережень у 2005 р. значно

збільшилась кількість дітей, які захворіли на туберкульоз�

ний менінгоенцефаліт, у тому числі з тяжким перебігом.

ЗАКЛЮЧЕННЯ

Дитяча фтизіатрія є невід'ємною складовою фтизіат�

ричної служби України, тому її подальший розвиток по�

в'язаний, насамперед, із розвитком пріоритетних нап�

рямків фтизіатричної служби країни.

Однак, особливості перебігу захворювання, відмінні

клінічні форми, особливості раннього виявлення, профілак�

тики, лікування, диспансерного нагляду та відмінні групи

ризику захворювання на туберкульоз суттєво  відрізняють

форми  контролю  за туберкульозом у дітей та дорослих.

Слід відзначити, що в Україні існує функціонально

виправдана система раннього виявлення, профілактики

та лікування туберкульозу у дітей та підлітків, яка дозво�

ляє стримувати зростання захворюваності на туберкульоз

у найбільш уразливої до цієї інфекції версти населення —

дітей та підлітків.

Тому вважаємо за доцільне в умовах епідемії тубер�

кульозу приділити увагу таким напрямкам:

1. Збереження та вдосконалення існуючої системи

раннього виявлення, профілактики та лікування тубер�

кульозу у дітей зі збереженням інфраструктури фтизіат�

ричної служби з урахуванням потреби в лікарях — дитячих

фтизіатрах.

2. Підвищення рівня матеріально�технічного забезпе�

чення, оснащення діагностичним та лікувальним облад�

нанням дитячих протитуберкульозних закладів (стаціона�

рів, диспансерів, санаторіїв та ін.).

3. Збереження дитячих протитуберкульозних сана�

торіїв (МОЗ України та місцевих), у яких реально здійс�

нюється, насамперед, контрольоване профілактичне лі�

кування дітей та підлітків із груп ризику захворювання на

туберкульоз (їх кількість тільки на диспансерному спос�

тереженні у дитячих фтизіатрів у 2004 р. склала більше

ніж 250000 осіб) та доліковування хворих із локальними

формами туберкульозу.

4. Створення Українського Центру кістково�суглобо�

вого туберкульозу у дітей.

5. З метою зменшення променевого навантаження на

дітей та підлітків під час профілактичного та діагностич�

ного обстежень максимально використовувати цифрові

рентген�апарати.

6. Налагодити систему розрахунків потреби, закупівлі

та розподілу вакцини БЦЖ та БЦЖ�М по адміністратив�

них територіях України.

7. Здійснювати ретельний аналіз випадків усклад�

нень щеплень БЦЖ із обов'язковим заповненням існую�

чих реєстраційних форм і наданням відповідної інфор�

мації в Інститут фтизіатрії і пульмонології АМН України.

8. Включити в нову Національну програму боротьби з

туберкульозом пріоритетні напрямки розвитку контролю

за туберкульозом у дітей в Україні.

9. Сприяти міжнародному співробітництву у здійс�

ненні програм контролю за туберкульозом у дітей.

ТУБЕРКУЛЬОЗ У ДІТЕЙ ТА ПІДЛІТКІВ 

В УКРАЇНІ. ДИНАМІКА ОСНОВНИХ 

ПОКАЗНИКІВ ЗА 10 РОКІВ 

ЮЮ..  ІІ..  ФФеещщееннккоо,,  ОО..  ІІ..  ББііллооггооррццеевваа

Резюме 

В статті представлені дані щодо дитячого туберкульозу в

Україні. Наведені основні епідеміологічні показники та показ�

ники роботи дитячих протитуберкульозних закладів. Представ�

лена їх динаміка за останні 10 років. Висвітлена негативна тен�

денція зростання захворюваності на тяжкі форми туберкульозу

серед дітей за 9 місяців 2005 р. Надані пропозиції щодо поліп�

шення протитуберкульозної роботи серед дитячого населення

України.

TUBERCULOSIS IN CHILDREN AND 

ADOLESCENTS IN UKRAINE.

EPIDEMIOLOGICAL INDICES FOR 10 YEARS 

YYuu..  II..  FFeesshhcchheennkkoo,,  OO..  II..  BBiillooggoorrttsseevvaa

Summary

Epidemiological data on tuberculosis in children are presen�

ted in this article. Basic epidemiological indices and the quality

indices of healthcare service for the last 10 years have been

demonstrated. There have been underlined the negative trend of

growing prevalence of severe forms of disease among children

during 9 months of 2005. The proposals, aimed on improvement of

anti�tuberculosis service in children of Ukraine, have been worked

out.
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