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Цель исследования — разработка метода прогнозирования риска 
развития туберкулеза (ТБ) у медицинских работников (МР).

Материалы. Официальные материалы годовых отчетов учрежде-
ний Министерства здравоохранения Украины и Винницкой области за 
2007–2015 годы, материалы медицинской документации 131 сотруд-
ника различных лечебно-профилактических учреждений Винницкой 
области. Использованы методы статистической обработки данных 
(критерии Стьюдента, Фишера, коэффициенты корреляции и детерми-
нации, однофакторный и многофакторный дисперсионный анализ, 
дискриминантный анализ, метод математического соотношения). 

Результаты. Наибольшее влияние на риск развития ТБ у МР 
имеют профессиональные факторы (средний и младший медицинский 
персонал, работа в ПТЗ, стаж работы до 5 лет), несколько меньшее — 
социальные (употребление алкоголя каждую неделю, табакокурение) 
и медицинские (сахарный диабет, хронические неспецифические 
заболевания дыхательной системы заболевания пищеварительной 
системы), а биологические факторы (женский пол и возраст до 35 лет) 
влияют незначительно. Больше всего повышают риск развития ТБ у МР 
употребление алкоголя, табакокурение, работа в ПТЗ и работа на дол-
жности младшего медработника.

Заключение. При помощи методов математической статистики 
разработан и предложен оригинальный подход к прогнозированию 
риска развития туберкулеза у медицинских работников, который 
может быть реально применен при их трудоустройстве и дальнейшем 
проведении профилактических осмотров.
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PREDICTING THE RISK OF TUBERCULOSIS 
IN MEDICAL PERSONNEL
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Abstract
The aim of the study was to develop a method of predicting the risk of 

tuberculosis among medical workers.
Materials. Official annual reports of Ministry of health of Ukraine and 

Vinnitsa region for the period 2007-2015, medical records of 131 employees 
from different medical institutions of Vinnitsa region were analyzed. 
Following statistical tools were used: student’s criterion, Fisher’s correlation 
and determination, uni- and multivariate analysis, discriminant analysis, 
method of mathematical relationships. 

Results. Professional factors posed the greatest influence on the risk of 
tuberculosis in medical personnel (middle and junior medical staff, 
working in the reserve, working experience less than 5 years). Social 
(alcohol abuse and smoking), medical (diabetes mellitus, chronic 
nonspecific lung diseases, digestive tract diseases), biological factors 
(female gender and age under 35 years) were less important. Low level 
position, alcohol use, smoking and work in reserve were the strongest 
predisposing risk factors.

Conclusion. Using the statistical methods there was offered an 
original approach for predicting the risk of tuberculosis in medical 
personnel. It may be used at time of application for an occupancy or lately 
at prophylaxis examination.

Key words: tuberculosis, medical personnel, risk of disease, predicting 
the risk

Ukr. Pulmonol. J. 2016; 3:39–42. 

Sergii V. Zaikov,
National medical academy for advanced training named after P. L. Shupik
Professor of phthisiology and pulmonology department
Doctor of medicine, professor
10, M. Amosova str., 03680, Kyiv, Ukraine
Tel./fax 380442755711, zaikov1960@gmail.com

На сьогоднішній день в Україні відмічається досить 
високий рівень захворюваності на туберкульоз (ТБ), 
хоча за останні декілька років ситуація почала дещо ста-
білізуватися. Показник захворюваності на ТБ медичних 
працівників (МП) Вінницької області в 2009 та 2011 роках 
перевищував аналогічний показник в популяції, але 
почав знижуватись з 2013 року, склавши в 2015 році 39 
на 100 тисяч МП (серед населення регіону в цьому році 
він становив 47,3 на 100 тисяч населення) [2]. МП в таких 
складних умовах відносяться до першого класу профе-
сійного ризику з цього захворювання, особливо праців-
ники протитуберкульозних закладів (ПТЗ), котрі постій-
но контактують з хворими на ТБ. Слід також відмітити, 
що перше місце в структурі захворювань медперсоналу 
стабільно займає інфекційна патологія (від 75,0 до 83,8 % 
в структурі) [3]. При цьому серед інфекційної патології, 

як причини зареєстрованих професійних захворювань, 
ТБ органів дихання займає перше рангове місце, оскіль-
ки на його частку припадає більше половини всіх випад-
ків (50,4–67,9 %) [1]. Враховуючи високий рівень поши-
реності та виражену соціальну значимість проблеми ТБ 
у МП, вкрай актуальним є прогнозування ризику розви-
тку захворювання у МП за допомогою методів матема-
тичної статистики.

Метою роботи стала розробка методу прогнозу-
вання ризику розвитку ТБ у МП.

Матеріали та методи дослідження
В процесі виконання роботи ми провели аналіз 

захворюваності різних груп МП Вінницької області за 
2007–2015 роки на основі офіційної документації проти-
туберкульозної служби області. В дослідження були 
включені працівники (молодший, середній медперсонал 


