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но знижатимуть захворюваність і смертність від ТБ, 
тобто поліпшуватимуть контроль за туберкульозом.

Виходячи з викладеного, основними шляхами вирі-
шення проблем контролю за туберкульозом в Україні є 
програмний підхід:

• організація своєчасного виявлення хворих та ран-
ньої діагностики туберкульозу (децентралізація системи 
виявлення туберкульозу із залученням установ загаль-
ної лікувальної мережі, закладів МВС, центрів зайнятості, 
управління у справах міграції та біженців та ін.); пріори-
тетним напрямком виявлення хворих на туберкульоз 
вважати активне виявлення хворих у групах ризику та 
виявлення за зверненням серед решти населення; про-
ведення зовнішнього лабораторного контролю якості 
бактеріологічної діагностики референс-лабораторією;

• організація регулярного, безперебійного постачан-
ня протитуберкульозних установ антимікобактеріальни-
ми препаратами гарантованої якості;

• застосування стандартизованої антимікобактері-
альної терапії всім хворим на туберкульоз під безпосе-
реднім контролем;

• соціальна підтримка хворих на туберкульоз для 
організації контрольованої стандартизованої амбула-
торної хіміотерапії;

• створення повноцінного національного та регіо-
нальних комп'ютерних реєстрів хворих на туберкульоз 
та моніторингу за організацією і якістю проведення 
контрольованого стандартизованого лікування хворих 
на всіх рівнях з проведенням когортного аналізу;

• навчання медичного персоналу;
• інформування громадськості про туберкульоз.

Висновки
1. Стан епідемічної ситуації з туберкульозу за період 

2006–2010 рр. характеризувався нестійкою тенденцією 
до зменшення показників захворюваності та смертності. 
Ці дані свідчать про стабілізацію епідемії туберкульозу в 
Україні з 2006 р. і про недостатню ефективність існуючих 
протитуберкульозних заходів. Необхідно впровадити 
удосконалені протитуберкульозні заходи з метою підви-
щення ефективності лікування та зменшення кількості 
хворих з невдалим та перерваним лікуванням та з 
летальним наслідком, поліпшення стану протитуберку-
льозної служби і у перспективі поліпшення епідемічної 
ситуації з туберкульозу в країні.

2. Організація лікування хворих на туберкульоз здій-
снюється за міжнародними стандартами, але в ряді облас-
тей не дотримуються цих стандартів, відсутнє контрольова-
не лікування, має місце нерегулярне постачання протиту-
беркульозних препаратів і недостатня кількість ДОТ-
кабінетів, незадовільний моніторинг лікування хворих.

3. Захворюваність на активний туберкульоз у поєд-
нанні з хворобою, зумовленою вірусом імунодефіциту 
людини (СНІД), зросла в 2,6 рази (3,3 до 8,7 на 100 тис. 
населення) з 2006 до 2010 рр., кількість хворих з резис-
тентним ТБ зростає — частота первинної хіміорезистент-
ності становить від 7 до 25 % хворих у різних регіонах, а 
вторинна резистентність сягає 75 %. Це може бути причи-
ною відсутності поліпшення ефективності лікування.

4. Прогноз щодо епідемічної ситуації з ТБ в Україні 
свідчить про те, що до 2015 р. важко досягнути запропо-
нованих ВООЗ цілей Тисячоліття.

ЛІТЕРАТУРА
1.  Підходи до організації лікування хворих на туберкульоз легень в 

сучасних умовах [Teкст] / Ю. І. Фещенко [та ін.] // Укр. пульмонол. 
журн. — 2010. — № 4. — С. 5–7.

2.  Організація протитуберкульозної допомоги населенню м. Києва 
[Teкст] / Ю. И. Фещенко [та ін.] // Укр. пульмонол. журн. — 2010. 
— № 3. — С. 5–8.

3.  Туберкульоз в Україні : аналітично-статистичний довідник за 2000-
2010 роки [Teкст] / МОЗ України ; під ред. І. М. Ємець. — Київ, 2011. 
— 103 с.

4.  Global tuberculosis control — surveillance, planning, financing : WHO 
report 2011. [Електронний ресурс] / WHO. — Режим доступу : 
http://www.who.int/tb/publications/global_report/2011/gtbr11_full.
pdf 

5.  Global tuberculosis control — surveillance, planning, financing : WHO 
report 2010. [Електронний ресурс] / WHO. — http://www.cdc.gov/
tb/statistics/reports/2010/default.htm

6.  Причини неефективної організації лікування хворих на туберку-
льоз в Україні [Teкст] / Ю. І. Фещенко[та ін.] // Сучасні інфекції. — 
2010. — № 4. — С. 41–45.

7.  Про затвердження Методики розрахунку потреби в протитубер-
кульозних препаратах [Текст] : наказ МОЗ України. — Київ, 
22.06.2011. — № 742/19480– 3 с.

8.  Линник, М. І. Роль мультиспіральної комп'ютерної томографії у 
попередженні гіпердіагностики туберкульозу легень [Teкст] / М. І. 
Линник, М. П.Султанов, В. Г. Матусевич // Сучасні аспекти військо-
вої медицини : зб. наук. праць головного військово-медичного 
клінічного центру “ГВКГ” МО України — Київ : [б. в.], 2011. — Вип. 
17.– С. 325–329.

ОЦЕНКА КОНТРОЛЯ ТУБЕРКУЛЕЗА В УКРАИНЕ 
ЗА ПЕРИОД 2006-2010 ГОДЫ 

Ю. И. Фещенко, В. М. Мельник, В. Г. Матусевич, 
Н. И. Линник, И. А. Новожилова, В. Л. Штанько,
В. П. Дубров, В. П. Шурипа, В. М. Загорулько, 
О. Б. Егорова, Н. В. Лищенко, В. В. Каминская, 
С. П. Коротченко

Резюме
В статье представлен анализ эпидемической ситуации по 

туберкулезу и результаты эффективности лечения больных по 
когортному анализу за период 2006−2010 гг. с учетом критери-
ев ВОЗ. Показана стабилизация или улучшение показателей 
эпидемической ситуации по туберкулезу с 2006 г. до 2010 р., а 
также несоответствие показателей эффективности лечения 
больных по когортному анализу индикаторам ВОЗ. Рассмотрены 
конкретные мероприятия для повышения качества лечения 
больных, совершенствования противотуберкулезной службы, 
направленные на улучшение эпидемической ситуации по тубер-
кулезу.
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Summary
The article presents the evaluation of the epidemiological 

situation for tuberculosis and the results of the effectiveness of 
tuberculosis treatment, based on cohort analysis, for the period of 
2006-2010 years. It has been demonstrated that epidemiological 
indices became stable or even improved since 2006 till 2010. Certain 
discrepancy between treatment effectiveness, assessed using cohort 
analysis, and WHO’ indicators has been found. An important 
measures, aimed on increasing effectiveness of treatment, further 
anti-tuberculosis network facilitation and improvement of the 
epidemiological situation of tuberculosis have been outlined.


