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ЕПІДЕМІОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ ДИТЯЧОГО 

ТУБЕРКУЛЬОЗУ В УКРАЇНІ

ОО..  ОО..  РРееччккііннаа,,  ВВ..  ВВ..  ККууцц

Резюме

Метою дослідження було визначення ступеня впливу ряду

основних показників поширеності туберкульозу серед дорос"

лого населення та показників діяльності протитуберкульозних

та загальних лікувально"профілактичних закладів на розвиток

туберкульозу у дітей та підлітків. Вивчалась кореляційна за"

лежність між показниками захворюваності на активний тубер"

кульоз дітей та підлітків та основними показниками епідемічно"

го процесу у дорослих та ефективністю діяльності протитубер"

кульозних закладів (21 фактор) в період епідемії туберкульозу.

Вивчення впливу проводилося за допомогою кореляційного

аналізу (непараметрична кореляція Кендалла). Застосування

вказаного аналізу дозволило визначити фактори, які суттєво

впливали на рівень захворюваності дітей та підлітків на протязі

10 років, що дозволяє удосконалити заходи, спрямовані на

поліпшення сучасної епідемічної ситуації з туберкульозу серед

зазначеного контингенту.

EPIDEMIOLOGICAL ASPECTS OF 

CHILDREN TUBERCULOSIS IN UKRAINE
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Summary

The aim of this study was an evaluation of the grade of influ"

ence of tuberculosis prevalence among adults and the service qua"

lity indices of anti"tuberculosis medical establishments and general

care hospitals on tuberculosis prevalence in children and adoles"

cents. We studied correlation between morbidity indices of active

tuberculosis in children and all major data on tuberculosis preva"

lence in adults and effectiveness indices of anti"tuberculosis estab"

lishments (21 factors) during tuberculosis epidemic. The correlation

analysis has been utilized (Candall non"parametric correlation). The

method we used allowed us to determine factors, which have mean"

ingful effect on the level of morbidity for 10 years and allowed to

improve anti"tuberculosis measures among the focus population.




