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ність наявними побутовими умовами, фінансовим поло�

женням, доступністю і якістю медичної і соціальної допо�

моги, екологією в місці мешкання, можливостями прове�

дення відпочинку і дозвілля. При аналізі цієї шкали низькі

оцінки знайдені в субсфері "фінансові ресурси". Беручи

до уваги необхідність постійної покупки додаткових

лікарських засобів (гепатопротекторів, вітамінів і ін.),

повноцінних продуктів харчування, несприятливу со�

ціально�економічну ситуацію, можливо припустити, що

суб'єктивна оцінка свого фінансового положення як по�

ганого, є об'єктивною. 

Значуща різниця була знайдена і в доступності ме�

дичної і соціальної допомоги. Тут не уточнюється об'єм і

рівень надання цієї допомоги, а лише досліджується від�

чуття людиною щодо можливості і легкості її отримання.

Не дивлячись на те, що хворі основні протитуберкульозні

препарати одержують безкоштовно на всіх етапах ліку�

вання (стаціонарному, амбулаторному, санаторному), а

при тривалих термінах лікування їм встановлюється гру�

па інвалідності і виплачується соціальна допомога, хворі

не відчувають себе захищеними.

Хворі відзначають, що у них набагато менше можли�

востей для відпочинку і дозвілля, ніж у здорових

(р<0,01), а оскільки даний аспект включає всі форми

проведення часу і відпочинку: спілкування з друзями,

спорт, читання і перегляд телевізора, спілкування з сі�

м'єю, то стає зрозумілою ця різниця (тривале і регулярне

лікування, обмеження спілкування з однолітками і ін.)

У вперше виявлених хворих на туберкульоз легенів,

які мають бактеріовиділення (МБТ+), показники ЯЖ і ок�

ремі його шкали характеризуються достовірно більш низь�

кими значеннями в порівнянні з аналогічними показника�

ми у хворих з МБТ — (рис.). 

Хворі на туберкульоз легенів з МБТ+ мають значне

зниження показників психологічної сфери (8,99 ± 0,63),

соціальних взаємостосунків (8,98 ± 0,65), а також загаль�

ної оцінки ЯЖ (63,69 ± 2,81). Одержані дані характери�

зують погану ЯЖ.

Зниження показників ЯЖ у хворих на туберкульоз

легенів з МБТ + пояснюється наявністю більш виражених

психоемоційних переживань, які виявляються страхом

заразити близьких їм людей і бути відкинутим суспільст�

вом, що приводить до максимального обмеження кон�

тактів з оточуючими. Це негативно відображається на їх

настрої.  Багато хто сприймає себе неповноцінними чле�

нами суспільства, що у свою чергу негативно позначаєть�

ся на ЯЖ. Це доведено роботами деяких авторів, які

встановили, що емоційні переживання (знижений наст�

рій, тривога, страх, гнів) негативно впливають на ЯЖ хво�

рого [4].

Наприкінці слід зазначити: застосування опитуваль�

ника ЯЖ дозволяє одержати інтегральну характеристику

фізичного, психологічного, емоційного і соціального функ�

ціонування  хворих із вперше виявленим туберкульозом

легенів, заснованого на його суб'єктивному сприйнятті.

Оцінка ЯЖ дає можливість індивідуалізувати терапію,

визначити напрямок реабілітаційних заходів і проводити

моніторинг стану пацієнтів в процесі їх реалізації. 

Одержані результати свідчать про зниження ЯЖ сту�

дентів, хворих на вперше виявлений туберкульоз легенів,

за всіма шкалами, особливо помітне зниження ЯЖ хво�

рих, які мають бактеріовиділення.  Вивчення ЯЖ може

бути використано для правильного ведення хворого на

туберкульоз, досягнення найбільшої ефективності ліку�

вання. Все  це складає серйозну проблему в житті хворого

і визначає необхідність мати в штаті фтизіатричної служби

психолога, тому що у фтизіатра відсутня фахова освіта і

недостатня кількість часу для індивідуальної роботи з па�

цієнтом.
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ХАРАКТЕРИСТИКА ЯКОСТІ ЖИТТЯ 

СТУДЕНТІВ, ХВОРИХ НА ВПЕРШЕ 

ВИЯВЛЕНИЙ ТУБЕРКУЛЬОЗ ЛЕГЕНІВ

ІІ..  ВВ..  ММооттрриичч

Резюме

Проведено обстеження якості життя 53 студентів хворих

на вперше виявлений туберкульоз легень за допомогою опиту�

вальника ВООЗ ЯЖ�100 (WHOQOL�100). Результати дослід�

ження показали, що ці хворі оцінюють якість свого життя по

більшості параметрів, як середнє, крім сфер психологічної і

соціальних взаємостосунків, які були оцінені поганими, особли�

во помітне зниження ЯЖ хворих, які мають бактеріовиділення.

Це визначає необхідність мати в штаті фтизіатричної служби

психолога, тому що у фтизіатра відсутня фахова освіта і недос�

татня кількість часу для індивідуальної роботи з пацієнтом.

QUALITY OF LIFE CHARACTERISTICS IN 

STUDENTS WITH NEWLY DIAGNOSED 

LUNG TUBERCULOSIS

II..  VV..  MMoottrriicchh

Summаrу 

53 students with newly diagnosed pulmonary TB were inter�

viewed using WHOQOL�100 questionnaire. Comprehensive data

analysis of majority determinants showed middle quality of life by

self estimation.  Mental health and social environment have been

assessed as poor, especially poor quality of life have been defined

by patients with smear positive pulmonary TB. According to all

mentioned above, it is essential to have a psychologist among the

staff of TB service, as phthisiologist is short of time and not

skilled in psychology.
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