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медсестер для контрольованого лікування на амбула-
торному етапі. Але, на жаль, в 13 областях України вони 
відсутні.

Таким чином, в країні організація лікування хворих 
на туберкульоз здійснюється за міжнародними стандар-
тами, але дослідження показали, що в ряді областей не 
дотримаються цих стандартів, внаслідок чого знижуєть-
ся ефективність лікування. Причини неефективного ліку-
вання хворих на туберкульоз будуть представлені в 
наступній статті.

Робота виконана за кошти держбюджету.
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Резюме
В статье представлены современные точки зрения принципов 

организации лечения больных туберкулезом легких в Украине в 
условиях внедрения новых форм отчетности и обеспечения 
противотуберкулезных учреждений антимикобактериальными 
препаратами путем закупки препаратов І й ІІ ряда за счет 
Государственного бюджета Украины и привлечения внебюджетных 
средств. Представлена методика непосредственного контролируе-
мого лечения в амбулаторных и стационарных условиях.

THE APPROACHES TO THE ORGANIZATION OF 
TREATMENT OF PATIENTS WITH PULMONARY 
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Yu. I. Feschenko, V. M. Melnik, V. G. Matusevych, V. A. 
Yuchimets, I. A. Novozhilova, M. I. Linnik, 
L. F. Antonenko

Summary
The modern principles of organization of treatment of patients 

with pulmonary tuberculosis in Ukraine were presented in the 
article. A special attention was paid on implementation of new 
report forms and antituberculous drug supply using both State 
budget and non-budgetary sources. The method of directly 
controlled treatment in out-patient and hospital settings was 
presented.


