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тю процесу належали до несвоєчасно виявлених хворих.

Якщо до епідемії переважали ризики за соматичними зах�

ворюваннями (65,56 проти 37,99 % під час епідемії), то

під час епідемії — за соціальними чинниками  (57,54 про�

ти 34,56 % до епідемії); Р < 0,05. Значення соціальних

ризиків у померлих під час епідемії було впливовішим. А

саме, значно збільшилося число осіб, які зловживали ал�

коголем, мали незадовільні матеріально�побутові умови

(Р < 0,05), а також звільнених з ув'язнення, безпритуль�

них та наркоманів. Якщо до епідемії серед причин смерті

перше місце займала легенево�серцева недостатність, то

під час епідемії домінувала туберкульозна інтоксикація,

що також є наслідком пізнього виявлення туберкульозу.

Вважаємо, що очікуваного впливу на епідемічний

процес взагалі та на показник смертності можна досягти

лише за умови максимального виявлення хворих на ран�

ніх фазах розвитку туберкульозу. Організацію виявлення

хворих на туберкульоз необхідно здійснювати з ураху�

ванням соціального стану різних груп населення, розви�

ваючи можливості їх соціальної підтримки. Пріоритетним

напрямком слід вважати активне виявлення у групах ри�

зику. Для цього необхідно визначити й сформувати

поіменний склад груп підвищеного ризику щодо тубер�

кульозу, вважаючи на регіональні, соціально�економічні

умови та медико�біологічні чинники з їх ранжуванням.

Необхідно впровадити автоматизовану систему управлін�

ня в систему профілактичних оглядів із занесенням у базу

даних груп ризику. Обстеження груп ризику має  прово�

дитися у лікувально�профілактичних закладах загаль�

нолікувальної мережі або виїзними флюорографами, а

протитуберкульозні заклади мають стати організаційно�

методичними та контролюючими центрами з питань обс�

тежень груп ризику. Кожна з груп ризику повинна базува�

тися на фінансово�економічних обрахунках та медичній

ефективності.

Робота виконувалася за рахунок коштів державного

бюджету.
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До найважливіших чинників, які негативно впливають

на ефективність лікування хворих із туберкульозом ле�

гень та нерідко обумовлюють летальне завершення, на�

лежить несвоєчасне виявлення цієї недуги. Для встанов�

лення особливостей несвоєчасного виявлення тубер�

кульозу у померлих в умовах епідемії в залежності від

впливу різних несприятливих чинників, розглянуто 448

випадків смерті хворих на активний туберкульоз легень

(90 до та 358  під час епідемії). Вивчалися чинники, які

могли б вплинути на своєчасність виявлення цієї недуги.

Несвоєчасно виявлений туберкульоз був у 56 (62,22 %)

померлих від цієї недуги до епідемії і в 334 (93,30 %) по�

мерлих під час епідемії, Р < 0,05. Померлих у віці до 55

років, тобто працездатних осіб, під час епідемії було

значно більше ніж до епідемії (Р < 0,05), що безперечно

є несприятливою тенденцією. Серед померлих від тубер�

кульозу під час епідемії відмічено збільшення відсотка не�

працюючих — (51,40 проти 15,56 % до епідемії, Р < 0,05).

Оскільки безробіття можна розцінювати як чинник, що

негативно впливає на своєчасність виявлення туберкуль�

озу в цілому, то слід уважати, що зростання його впливу

в умовах епідемії сприяє суттєвому збільшенню випадків

несвоєчасного виявлення. Під час епідемії більше 1/2 по�

мерли до 1 року, що можна вважати наслідком погіршен�

ня ситуації щодо своєчасного виявлення туберкульозу.

Викликає занепокоєння збільшення серед померлих осіб

з уперше діагностованим туберкульозом (8,89 до епідемії

та 37,99 % під час епідемії, Р < 0,05) та тих, що захворіли

під час перебування у в'язниці (11,73 проти 3,33 %). По�

частішали також випадки відмови від госпіталізації (22,07

проти 15,56 %). Ці чинники в сукупності з іншими також

сприяли летальному завершенню туберкульозу. Під час

епідемії виявлено збільшення відсотка померлих із дисе�

мінованим (48,32 проти 25,56 %, Р < 0,05) та інфільтра�

тивним туберкульозом (25,42 % проти 17,78 %); більшість

із цих померлих  мали розпад легеневої тканини (81,29 %

проти 67,78 % до епідемії, Р < 0,05), тобто за поширеніс�




