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ОСОБЕННОСТИ ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОЙ СИТУАЦИИ
ПО ТУБЕРКУЛЕЗУ У ДЕТЕЙ В УКРАИНЕ
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Резюме
Цель исследования — изучение особенностей  эпидемиологиче-

ской ситуации по туберкулезу у детей в Украине с анализом недостат-
ков в системе раннего выявления и профилактики туберкулеза в 
последние годы.

Материалы и методы. Проведен анализ основных и дополни-
тельно рассчитанных абсолютных и относительных значений  эпиде-
миологических показателей по туберкулезу у детей в Украине в 2014 г. 
в сопоставлении с предыдущим  годом. Проанализированы причины 
отрицательной динамики  ряда показателей в сопоставлении с инди-
каторами качества оказания  противотуберкулезной помощи детям. 

Результаты. В 2014 г. отмечалось снижение заболеваемости ТБ 
по сравнению с предыдущим  годом во всех возрастных группах. В то 
же время на фоне особенностей патоморфоза туберкулеза, недостат-
ков в системе раннего выявления и профилактики (значительного 
снижения охвата туберкулинодиагностикой и прививками БЦЖ) ухуд-
шилась структура клинических форм заболевания, увеличилась 
численность детей с латентной туберкулезной инфекцией (на 54,6 %)  
и детей из очагов туберкулеза (на 50,0 %), что четко свидетельствует 
об увеличении в популяции количества взрослых больных туберкуле-
зом, которые являются источником инфицирования детей. 

Заключение. Представленные данные свидетельствуют о значи-
тельном ухудшении ситуации по специфической профилактике TB, 
разрушении системы выявления туберкулезной инфекции. Сохранение 
и совершенствование системы ранней диагностики и профилактики  
туберкулеза у детей является одним из основных инструментов сдер-
живания распространения туберкулезной инфекции в популяции. 
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PECULIARITIES OF TUBERCULOSIS EPIDEMIOLOGY 
IN CHILDREN IN UKRAINE

Yu. I. Feshchenko, V. M. Melnyk, O. I.  Bilogortseva, 
O. P. Nedospasova, Y. I. Dotsenko

Abstract
Aim: to study tuberculosis (TB) epidemiology in children in Ukraine 

and analyze the limitations of early detection and prevention of 
tuberculosis in recent years. 

Materials and methods. The analysis of basic and additional calculated, 
absolute and relative values of the epidemiological indices of TB in 
children in Ukraine in 2014 was conducted in comparison with the 
previous year. The reasons for the negative trends of a number of 
epidemiological indicators in comparison with the indicators of quality of 
TB service were analyzed. 

Results. A decrease of TB incidence in comparison with previous year 
in all age groups was registered in Ukraine in 2014. At the same time due 
to pathomorphosis of TB and limitations in the system of early detection 
and prevention (considerable reduction in tuberculin diagnostics coverage 
and BCG vaccination) there was registered a worsening in the structure of 
clinical forms of disease and increase of the ratio of children with latent TB 
infection (54.6 %) and TB contacts (50.0 %). This clearly demonstrated an 
increase in prevalence of TB in adult population served as a source of 
infection for children.

Conclusion. The data from current survey uncovered a significant 
deterioration of TB prevention and the destruction of TB detection system. 
Preserving and improving the system of early detection and prevention of 
TB in children is a cornerstone of TB control in the population. 
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Туберкульоз залишається однією з основних проб-
лем охорони здоров'я в усьому світі і однією з провідних 
причин смертності  [1, 2]. У 2014 році, за прогностичними 
оцінками ВООЗ, налічувалося 9,6 мільйона нових випад-
ків захворювання на туберкульоз: 5,4 мільйона серед 
чоловіків, 3,2 мільйона серед жінок і 1,0 мільйон серед 
дітей (12 % з 9,6 мільйона були інфіковані ВІЛ) [3].

Незважаючи на поступове зменшення захворюваності 
на ТБ за даними офіційної статистики, епідситуація щодо 
туберкульозу в Україні залишається складною [4, 5, 6, 7] . 

Мета дослідження — вивчення епідеміологічної 
ситуації щодо туберкульозу у дітей в Україні з аналізом 
недоліків в системі раннього виявлення і профілактики 
туберкульозу в останні роки.

Матеріали та методи 
Проведено аналіз основних і додатково розрахова-

них абсолютних та  відносних епідеміологічних показ-
ників з туберкульозу у дітей в Україні в 2014 р. в порів-
нянні з попереднім роком. Проаналізовано причини 
негативної динаміки ряду показників у співставленні з 
індикаторами якості надання протитуберкульозної 
допомоги дітям. Робота виконана за кошти державного 
бюджету.

Результати 
Динаміка захворюваності на туберкульоз в країні з 

2014 р має свої особливості, які пов’язані з політичними, 
територіальними, соціальними та медичними чинника-
ми. У 2014 р. в Україні спостерігалось зменшення загаль-
ної захворюваності на туберкульоз із 67,9 у 2013 р. до 
59,5 на 100 тис. населення (на 12,4 %). Захворюваність 


