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Резюме
Цель исследования — оценить состояние и выявить недостатки 

функционирования противотуберкулезной службы в Украине за пери-
од 2005–2014 гг.

Материал и методы. Отчеты противотуберкулезных диспансе-
ров, статистический анализ показателей. 

Результаты. На основании анализа основных показателей функ-
ционирования противотуберкулезной службы в Украине за период 
2005–2014 гг. установлена ее неэффективность и основные недостат-
ки: нерациональное использование коечного фонда; преобладание 
стационарного лечения над амбулаторным; низкий уровень выявле-
ния и лечения больных туберкулезом, который не соответствует инди-
каторам ВОЗ; неэффективность профилактических мероприятий, низ-
кий уровень охвата прививками детей до 1 года с постепенным 
уменьшением профилактических осмотров с годами; неудовлетвори-
тельный уровень химиопрофилактики; неэффективный инфекцион-
ный контроль в учреждениях; рост заболеваемости контактных особ; 
неэффективность диспансеризации. Расчеты показали необходимость 
сокращения коечного фонда. Остается высокой заболеваемость 
туберкулезом, увеличилась заболеваемость туберкулезом в сочета-
нии с СПИДом и количество больных мультирезистентным туберкуле-
зом.

Выводы. Установлена неэффективность функционирования про-
тивотуберкулезной службы в Украине и основные ее недостатки. 
Показана необходимость реорганизации и реструктуризации проти-
вотуберкулезной службы в Украине.

Ключевые слова: противотуберкулезная служба в Украине, 
эффективность. 
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Abstract
The aim — to evaluate state and to reveal the defects of TB service 

operation in Ukraine in 2005–2014 years.
Materials and methods. Reports of TB institutions were reviewed and 

statistical analysis of indices was performed.
Results. TB service ineffectiveness in 2005–2014 years was established 

and main defects of its operation were detected: irrational use of hospital 
care; the prevalence of in-patient treatment; poor detection and treatment 
of TB patients (below the WHO limits); ineffectiveness of preventive meas-
ures, a low level of immunization coverage of children under 1 year, a 
gradual decrease of preventive examinations; unsatisfactory level of 
chemoprophylaxis; ineffectiveness of infection control at institutions; 
increase in the incidence of contact persons; ineffectiveness of the clinical 
examination. Analysis has shown the need to reduce the number of beds. 
The incidence of TB remains high; the incidence of TB/AIDS and number of 
patients with MDR TB has increased.

Conclusions. It has been demonstrated the ineffectiveness of the TB 
service in Ukraine. The reorganization and restructuring of TB service in 
Ukraine is required.
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Необхідність розробки концепції реформування 
протитуберкульозної служби в Україні зумовлена тим, 
що, незважаючи на завершення Загальнодержавної 
програми протидії захворюванню на туберкульоз у 
2007–2011 роках і продовження реалізації Загальнодер-
жавної цільової соціальної програми протидії захворю-
ванню на туберкульоз на 2012–2016 роки, наявності 
низки наказів МОЗ України про регламентацію конт-
ролю за туберкульозом, ситуація щодо цієї недуги зали-
шається складною.

Однак, держава не виділяє достатньо ресурсів для 
виконання завдань, які покладені у національних про-
грамах, прийнятих владою. За всіма програмами з дер-

жавного бюджету фінансувалися лише закупівля антимі-
кобактеріальних препаратів (АМБП) і живильних сере-
довищ для вирощування мікобактерій туберкульозу, 
однак жодна закупівля не була проведена вчасно, що 
привело до значних переривів у лікуванні хворих. Решта 
протитуберкульозних заходів, які проводяться протиту-
беркульозною службою за програмами, повинна була 
фінансуватися з місцевих бюджетів, але фінансувалися 
вони частково і не в повному обсязі. Тому ні одна із 
національних програм щодо боротьби з туберкульозом 
не виконана у повному обсязі.

Без реформування системи охорони здоров’я 
неможливо реформувати і оптимізувати роботу проти-
туберкульозної служби. Відсутні конкретні пропозиції 
щодо її реформування з метою підвищення ефективності 


