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ОРИГІНАЛЬНІ СТАТТІ
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Резюме
Цель исследования — оценить результаты выполнения «Общегосударственной целевой социальной программы противодействия
заболеванию туберкулезом на 2012–2016 годы» по выявлению, лечению
больных туберкулезом (ТБ) и его профилактики на основе анализа данных отчетов противотуберкулезных диспансеров в Украине.
Результаты. Установлены положительные изменения при
выполнении программы — увеличение процента выявления больных
ТБ легких методом микроскопии мазка мокроты в диспансерах и в
учреждениях первичной медико-санитарной помощи, увеличение
эффективности лечения новых случаев ТБ легких с положительным
МБТ+ мазком до 76,0 % в 2015 г.; увеличение эффективности лечения
всех случаев МР ТБ легких до 46,0 % в 2014 г. Программой не достигнуты цели в таких показателях, как количество случаев ВИЧ/ТБ, количество больных с повторными случаями ТБ до 2014 г. Количество больных
с прерванным лечением увеличилось и превышает индикатор ВОЗ в 3
раза. Эффективность противотуберкулезных мероприятий недостаточна, но отмечалось уменьшение заболеваемости и смертности от ТБ
на фоне роста количества умерших больных от ТБ до одного года
наблюдения и практически без изменений — количества умерших
больных от ТБ вне стационара.
Заключение. Уровень заболеваемости и смертности остается
высоким, несмотря на позитивные изменения некоторых показателей
выявления и лечения больных, что требует реформирования системы
организации медицинской помощи больным ТБ. Указаны приоритетные задачи для достижения целей новой программы противодействия
ТБ в Украине.
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EFFECTIVENESS OF TREATMENT
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Abstract
Aim. To evaluate the results of «National Target Social Program for
Tuberculosis Control for 2012–2016» in terms of the detection, treatment
of tuberculosis (TB) patients and TB prevention based on the data analysis
from the reports of TB dispensaries in Ukraine.
Results. Among the benefits of the Program there were the increase of
detection of patients with lung TB by sputum smear microscopy, increase
of the treatment effectiveness of new smear-positive cases to 76,0 % in
2015; increase of the effectiveness of treatment of all cases of multiresistant TB to 46,0 % in 2014. The Program has not achieved the targets
by the following indicators: the number of HIV/TB cases in 2016, the
number of patients with recurrent TB in 2014. The number of patients with
interrupted treatment has increased, exceeding the WHO target by 3
times. The effectiveness of anti-TB measures is not sufficient. There was a
decrease in the incidence and mortality from TB against the background of
an increase of the number of deaths from TB in one year of observation.
The number of deaths from TB in community has remained virtually
unchanged.
Conclusion. The incidence and mortality of TB remained high, despite
the positive changes in some indicators of the detection and treatment of
patients. This requires the reforming of the TB healthcare system. The
priority tasks for achieving the goal of the new TB program in Ukraine were
highlighted.
Key words: tuberculosis, treatment, effectiveness.
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Метою «Загальнодержавної цільової соціальної програми протидії захворюванню на туберкульоз на 2012–
2016 роки», яка затверджена Законом України від 16
жовтня 2012 року № 5451-VI, є поліпшення епідемічної
ситуації в напрямі зменшення кількості хворих на туберкульоз, зниження рівня захворюваності та смертності від
нього, ко-інфекції (туберкульоз/ВІЛ-інфекція), темпів
поширення мультирезистентного туберкульозу шляхом
реалізації державної політики, що ґрунтується на принципах забезпечення загального та рівного доступу населення до високоякісних послуг з профілактики, діагностики і лікування туберкульозу.
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Головними етапами в цьому є профілактика ТБ, виявлення хворих на ТБ та лікування. Метою дослідження була
оцінка результатів виконання програми щодо виявленния, лікування хворих на ТБ та профілактики ТБ на основі
аналізу даних звітів протитуберкульозних диспансерів.
Світовий досвід свідчить, що для усунення проблем,
пов’язаних з туберкульозом, необхідно забезпечити
реалізацію державної політики у сфері профілактики,
своєчасного виявлення та лікування хворих шляхом
об’єднання зусиль органів державної влади та громадськості.
При оцінці виявлення хворих методом мікроскопії
мазка мокротиння встановлено, що відсоток вперше
виявлених хворих на туберкульоз легень (ВДТБ) з КСБ+

Український пульмонологічний журнал. 2018, № 1

