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обладнанням, забезпечення патогенетичними препара-
тами та повноцінним харчуванням дітей у протитуберку-
льозних стаціонарах.

Завдання
1. Забезпечити диспансерний нагляд у дитячого 

фтизіатра ВІЛ-інфікованих дітей та всіх дітей з перина-
тальним контактом щодо ВІЛ-інфекції у Центрах про-
філактики та боротьби зі СНІДом (за місцем спостере-
ження дитини з приводу ВІЛ/СНІДу). 

2. Активізувати роботу щодо направлення дітей 
показаних контингентів у  протитуберкульозні санаторії. 
Головним лікарям протитуберкульозних санаторіїв для 
лікування дітей із туберкульозом кісток та суглобів нала-
годити роботу з обласними дитячими ортопедами, 
фтизіатрами щодо направлення дітей із неспецифічною 
патологією опорно-рухового апарату з латентною тубер-
кульозною інфекцією до вказаних санаторіїв (Наказ МОЗ 
України від 30.04.2009 № 287 «Про направлення на сана-
торне лікування хворих на туберкульоз та осіб груп 
ризику».

3. Здійснювати своєчасне забезпечення педіатрич-
ної мережі туберкуліном для проведення планової 
туберкулінодіагностики.

4. Підвищити якість туберкулінодіагностики в облас-
тях з низьким рівнем виявлення хворих за результатами 
профілактичного обстеження.

5. Головним обласним дитячим фтизіатрам здійсню-

вати контроль за своєчасною атестацією фахівців зі спе-
ціальності «Дитяча фтизіатрія».

6. Сприяти підвищенню рівня матеріально-технічно-
го забезпечення дитячих протитуберкульозних закладів 
та відділень.

ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКАЯ СИТУАЦИЯ ПО 
ТУБЕРКУЛЕЗУ У ДЕТЕЙ И ПОКАЗАТЕЛИ 
ПРОТИВОТУБЕРКУЛЕЗНОЙ РАБОТЫ СРЕДИ 
ДЕТСКОГО НАСЕЛЕНИЯ УКРАИНЫ В 2010 ГОДУ

О. И. Белогорцева, Ю. И. Фещенко
Резюме

Представлены основные эпидемиологические показатели 
по туберкулезу у детей 0–14 лет и детей подросткового возрас-
та (15–17) в Украине. Проанализирована структура заболевае-
мости по клиническим формам и категориям диспансерного 
наблюдения. Представлена характеристика детям группы риска 
заболевания туберкулезом. Даны рекомендации по улучшению 
качества оказания противотуберкулезной помощи детям.

THE EPIDEMIOLOGICAL SITUATION OF TUBERCU-
LOSIS IN CHILDREN AND TUBERCULOSIS CONTROL 
INDICES IN UKRAINE IN 2010

O. I. Belogortseva, Yu. I. Feshchenko 
Summary

Main epidemiological indices of tuberculosis in children 0-14 
years of age and teenagers (15-17 years) in Ukraine have been 
presented in current report. The structure of tuberculosis incidence 
by clinical forms and follow-up categories has been analyzed. The 
group of children with high risk for tuberculosis has been 
characterized. The recommendations for improving the quality of 
the tuberculosis control network have been given.


