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Резюме 
Цель исследования — анализ современной эпидемической ситуа-

ции (заболеваемость, смертность) по туберкулезу в Украине в сравне-
нии с аналогичной за прошлые годы.

Материалы. Официальные материалы годовых отчетов лечебных 
учреждений Министерства здравоохранения Украины за 2013–2014 
годы, материалы аналитико-статистического справочника «Туберкулез 
в Украине» (2014 г.).

Результаты. В Украине, несмотря на определенные успехи в 
борьбе с туберкулезом, эпидемическая ситуация по данному инфекци-
онному заболеванию остается сложной. В последние годы снизились 
показатели заболеваемости и смертности от туберкулеза среди взрос-
лого и детского населения, но до сих пор высокими остаются показа-
тели заболеваемости  деструктивными формами туберкулеза, туберку-
лезом легких с бактериовыделением, смертности больных до 1 года 
наблюдения, заболеваемости туберкулезом контактных лиц. 
Туберкулез по-прежнему остается социально-обусловленным заболе-
ванием. Достаточно часто туберкулезом заболевают медицинские 
работники, особенно сотрудники противотуберкулезных учреждений. 
Показатели охвата взрослого населения профилактическими флюоро-
графическими осмотрами и туберкулинодиагностикой детей в возрас-
те 0–14 лет продолжают неуклонно снижаться.

Заключение. Ситуация требует дальнейшего усовершенствования 
существующей системы выявления, диагностики, лечения, профилак-
тики туберкулеза, а также реформирования общемедицинской и  про-
тивотуберкулезной служб.

Ключевые слова: туберкулез в Украине, эпидемиология, заболе-
ваемость, смертность.
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СURRENT TUBERCULOSIS EPIDEMIOLOGICAL 
SITUATION IN UKRAINE

Yu. I. Feshchenko, V. M. Melnyk, S. V. Zaikov,
 L. V. Veselovskiy, M. I. Lynnyk

Abstract
The aim of this survey: to analyze current epidemiological situation 

(morbidity, mortality) of tuberculosis (TB) in Ukraine and compare it with 
the same over the past few years. 

Materials. Official annual reports of medical institutions of the Ministry 
of Health of Ukraine for the years 2013–2014, the data from analytical and 
statistical handbook "Tuberculosis in Ukraine" (2014).

Results. Despite certain success epidemiological situation of TB in 
Ukraine remains complicated. Recent years demonstrated a decrease in 
morbidity and mortality among adults and children. But the incidence of 
destructive forms of TB, smear positive TB, mortality within 1 year of fol-
low-up, the incidence of TB among contacts still remain high. Tuberculosis 
is still considered a socially determined disease. The occurrence of the 
disease among healthcare professionals is quite often. The indices of the 
coverage by preventive X-ray examination in adults and tuberculin tests in 
children aged 0-14 years continue to decline steadily.

Conclusion. Current epidemiological situation of TB requires further 
improvement of the existing system of detection, diagnosis, treatment, 
prevention of TB, as well as the reform of public healthcare system and TB 
control services.
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Oднією з найбільш актуальних медико-соціальних 
проблем в Україні у XXI столітті продовжує залишатися 
туберкульоз (ТБ). З початку 90-х років до 2006 року 
захворюваність на ТБ та смертність від нього в нашій 
країні збільшилися майже втричі [4]. В результаті реалі-
зації кількох національних програм, починаючи з 2006 
року, вдалося домогтися стабілізації і поступового зни-
ження даного показника, але досягнуті вони були на 
достатньо високому рівні (67–68 випадків на 100 тис. 
населення в рік), що майже в 10 разів перевищує захво-
рюваність у провідних країнах Євросоюзу і відносить 
Україну до групи країн з високою поширеністю ТБ [2]. 
Все це потребує подальшого удосконалення існуючої 
системи виявлення, діагностики, лікування, профілакти-
ки ТБ, а також реформування протитуберкульозної 

служби, яка ще з радянських часів залишається високо-
затратною і малоефективною [5].

Метою роботи став аналіз сучасної епідемічної 
ситуації (захворюваність, смертність) з ТБ в Україні та 
порівняння її з аналогічною за минулі роки.

Матеріали та методи дослідження
В процесі виконання роботи нами проаналізовані 

офіційні матеріали річних звітів лікувальних закладів 
Міністерства охорони здоров’я України за 2013–2014 
роки. Також з метою порівняння епідеміологічних показ-
ників з ТБ використані матеріали аналітично-статистич-
ного довідника «Туберкульоз в Україні» (2014 р.) [3].

Результати та їх обговорення
Динаміка захворюваності на всі форми активного ТБ, 

клінічного видужання та смертності від нього в Україні 
(на 100 тис. населення) за 2001–2014 роки представлена 


