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тання середньоукраїнських показників закриття каверн та при
пинення бактеріовиділення у 2001–2006 рр., однак їх знижен
ня у деяких адміністративних територіях вимагає детального
аналізу. Встановлено статистично достовірну різницю щодо
зменшення відсотка закриття каверн та вираженішого негатив
ного впливу багатьох соціальних чинників на ефективність
лікування хворих на туберкульоз під час епідемії. Автори впев
нені, що існують достатні резерви щодо раннього виявлення
туберкульозу та організації лікувального процесу, особливо
серед соціальнодезадаптованих осіб і неорганізованого насе
лення. Необхідно розробити програму дій щодо обстеження
даних контингентів на регіональних рівнях з урахуванням міс
цевих особливостей.

THE EFFECTIVENESS OF TREATMENT
OF PATIENTS WITH NEWLY DETECTED
TUBERCULOSIS AND FACTORS,
WORSENING IT NOWADAYS
V. M. Melnyk, I. A. Novozhilova,
V. G. Matusevich, L. V. Arefyeva
Summary

ЕФЕКТИВНІСТЬ ЛІКУВАННЯ ХВОРИХ
НА ВПЕРШЕ ДІАГНОСТОВАНИЙ
ТУБЕРКУЛЬОЗ ТА ЧИННИКИ, ЯКі
ПОГІРШУЮТЬ ЇЇ В СУЧАСНИХ УМОВАХ
В. М. Мельник, І. О. Новожилова,
В. Г. Матусевич, Л. В. Ареф'єва
Резюме
Вивчена ефективність лікування хворих на вперше діаг
ностований туберкульоз в умовах епідемії за статистичними
показниками та безпосередньо у хворих із завершеним
стаціонарним етапом лікування. Виявлена тенденція до зрос

The effectiveness of treatment of patients with newly detect
ed tuberculosis was studied. National statistics data were com
pared with the effectiveness indices of patients which recently
completed treatment at hospital. The indices of caverns closure
and sputum abacilaton have the tendency to increase in 2001–
2006. Nevertheless, the decrease of mentioned indices in several
administrative areas require detailed analysis. The significant
decrease of caverns closure percentage was due to negative influ
ence of social factors on treatment effectiveness. Authors are
convinced that there is sufficient power to detect tuberculosis
earlier and to provide care for socially neglected people. It is nec
essary to develop the program of tuberculosis screening in this
group of population with consideration of local peculiarities.
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