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Резюме 

Цель исследования — изучить ситуацию по туберкулезу в 
Вооруженных Силах Украины в 2012–2013 годах в сравнении с анало-
гичной среди гражданского населения страны. 

Материал и методы. Официальные материалы годовых отчетов 
лечебных учреждений Министерства обороны Украины за 2002–2013 
годы,  материалы аналитико-статистического справочника «Туберкулез 
в Украине» (2003–2013 гг.).

Результаты. В Вооруженных Силах Украины эпидемическая 
ситуация по туберкулезу имеет такую же тенденцию, как и среди граж-
данского населения страны, однако в последние годы заболеваемость 
среди военнослужащих снова начала расти. За большинство отчетных 
лет среди военнослужащих была значительной доля деструктивных 
форм туберкулеза (33,5–36,9 % случаев) и доля его форм с бактериовы-
делением (14,8–26,0 % наблюдений). Чаще туберкулезом во все отчет-
ные годы болели военнослужащие срочной службы, но в 2014 году 
заболевание стало чаще выявляться среди мобилизованных в резуль-
тате военного конфликта лиц. Результаты лечения туберкулеза у воен-
нослужащих в указанные годы были значительно лучше, чем среди 
гражданского населения.

Заключение. Следует ожидать ухудшение ситуации по туберкуле-
зу в Вооруженных Силах Украины, в связи с чем необходимо усилить 
мероприятия с целью своевременного выявления и профилактики 
туберкулеза среди призывников и новобранцев, а также среди лиц, 
проходящих срочную и контрактую военную службу.

Ключевые слова: туберкулез, эпидемиология, Вооруженные 
Силы Украины.
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TUBERCULOSIS SITUATION IN ARMED FORCES OF UKRAINE 

IN 2012-2013 YEARS

S. V. Zaikov, N. I. Gumeniuk, L. V. Veselovskiy, T. M. Galkina 

Abstract
The aim of this survey was to study the tuberculosis (TB) situation in 

the Armed Forces of Ukraine in 2012–2013 and compare it to a civil 
population.

Material and methods. Official Ministry of Defense annual reports for 
the years 2002-2013, data from statistical handbook "Tuberculosis in 
Ukraine" (2003-2013) were analyzed.

Results. In the Armed Forces of Ukraine the epidemic situation of 
tuberculosis has the same trend as in the civil population of the country. In 
recent years the incidence of TB in soldiers began to grow again. For most 
reported period a large share of destructive (33,5-36,9%) and smear-
positive forms of TB (14,8-26,0% of cases) was diagnosed in military 
servants. Traditionally, TB was more prevalent in conscripts, but in 2014 
the morbidity was higher among mobilized in a result of military conflict. 
Results of treatment of TB in the military servants were significantly better 
than in the civil population.

Conclusion. It is expected a deterioration of TB situation in Armed 
Forces of Ukraine, therefore the need to enhance the measures for timely 
detection and prevention of TB among recruits, as well as among conscripts 
and contract military servants.
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У XXI столітті туберкульоз (ТБ) в Україні залишається 
однією з найбільш актуальних медико-соціальних проб-
лем. З початку 90-х років захворюваність на ТБ в нашій 
країні збільшилася майже втричі. В результаті реалізації 
кількох національних програм, починаючи з 2006 року, 
вдалося домогтися стабілізації і поступового зниження 
даного показника, але досягнуті вони були на рівні 
67–68 випадків на 100 тис. населення в рік, що майже в 
10 разів перевищує захворюваність у провідних країнах 
Євросоюзу. 

Не є виключенням і проблема ТБ серед військово-
службовців. Високі показники захворюваності та смерт-
ності від ТБ раніше традиційно були характерні для 

армії. Ще у XVIII ст. А. В. Суворов звертав увагу на хворих 
на сухоти і вважав, що лікувати їх треба в палатах з три-
валим перебуванням на свіжому повітрі. У 
Преображенському і Семенівському гвардійських пол-
ках «грудні хвороби» в 90 % випадків були причиною 
звільнень солдат з армії за станом здоров’я. Під час 
франко-пруської війни 1870–1871 рр. Франція втратила 
на фронті 40 000 чоловік, а в тилу щорічно вмирали від 
ТБ 160 000 осіб. За роки першої світової війни (1914–
1918) від ТБ загинуло людей більше, ніж від куль і снаря-
дів. Зокрема, втрати російської армії убитими склали 1,7 
млн чоловік, а за цей же час в Росії померли від ТБ 2 млн 
осіб. Аналогічна ситуація мала місце і під час другої сві-
тової війни (1939–1945). В наступні роки епідеміологічні 
показники з ТБ у світі покращилися, але лише до 90-х 
років ХХ сторіччя, коли ТБ став глобальною небезпекою 


