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діти інфіковані мікобактеріями туберкульозу.
За переконанням деяких дослідників туберкулінодіагно-

стика являється непрямим методом виявлення збудника 
туберкульозу. 

Мета — провести аналіз показників туберкулінодіагнос-
тики в Івано-Франківській області на основі порівняльного 
аналізу показників 2016 і 2017 років.

Результати 

За даними аналізу показників проби Манту в динаміці за 
2016 було проведено туберкулінодіагностику в 282,7 ‰ випад-
ків на 10000 дітей, а у 2017 році даний інтенсивний показник 
зменшився до 266,2 ‰ випадків.

Якщо порівняти захворюваність серед дітей, то у 2016 році 
вперше діагностований туберкульоз було виявлено саме пробою 

Манту в 13 обстежених (5,5 %), а у 2017 році туберкульоз було 
виявлено у 18 дітей (7,6 % випадків), проте туберкулінодіагности-
кою тільки в половини захворілих — 3, 8 % випадків. 
Захворюваність на туберкульоз серед підлітків станом на 2016 рік 
складала 9,1 % випадків (4 обстежених), а у 2017 році — 19,1 % (8 
дітей), і тільки у 9,6 % недугу виявляли за допомогою проби Манту. 

Висновок

Таким чином, аналізуючи захворюваність на туберкульоз 
серед дітей та підлітків, бачимо ріст захворюваності у даної 
вікової категорії населення. Зростання показників захворюва-
ності пов'язано з недостатнім охопленням туберкулінодіагнос-
тикою дитячого населення області, відповідно несвоєчасним 
виявленням латентних форм туберкульозу та застосуванням 
хіміопрофілактики.
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За даними ВООЗ у світі близько третини жителів уражені 
мікобактеріами туберкульозу, а близько 7 млн — є бактеріо-
виділювачами.

В умовах епідемії туберкульозу, визнаної на світовому та 
загальнодержавному рівні, із врахуванням впливу як медич-
них, так і соціальних чинників на суспільство, туберкульоз 
залишається актуальною проблемою сьогодення. 

Протягом останніх років епідемічна ситуація щодо тубер-
кульозу на території області, незважаючи на зниження показ-
ників захворюваності та смертності, залишається напруженою. 
За останнє десятиріччя показник захворюваності на туберку-
льоз (вперше виявлені випадки) серед населення області коли-
вається в межах 61−51 випадків на 100 тисяч населення, 
Вищезазначені показники є доказовими аргументами існуван-
ня епідемії туберкульозу в області. Тому раннє виявлення 
туберкульозу дасть можливість швидко і з меншими економіч-
ними затратами подолати дану недугу.

Із різноманітних способів виявлення хворих на туберкуль-
оз легень, рентгенологічний метод має в даний час важливе 

значення, особливо при обстеженні великих груп населення.
Мета — вивчити показники охоплення флюорографіч-

ним обстеженням населення Івано-Франківської області.

Результати 

Проаналізувавши показники охоплення флюорографіч-
ним обстеженням населення Івано-Франківської області, вста-
новлено, що кількість обстежених методом флюорографії 
складала 91,9 % випадків, а інтенсивний показник становив 
556,2 ‰ на 1000 населення. Декретоване обстеження охопило 
96,7 % населення. У 88,6 % випадків було обстежено методом 
флюорографії осіб із груп ризику. Особи, яких не обстежували-
ся два роки і більше пройшли флюорографічне обстеження у 
77,7 % випадків.

Таким чином, флюорографічне обстеження на сьогодні 
залишається одним із методів виявлення туберкульозу серед 
дорослого населення. Тому щорічне флюорографічне обсте-
ження є запорукою раннього виявлення туберкульозу і своє-
часного його лікування.

Лікування синдрому післяінфекційної кашльової гіпер-
чутливості залишається до кінця не вирішенним питанням. 
Регенерація слизової оболонки та відновлення мукоциліар-
ного матриксу бронхіального дерева є новим перспектив-
ним напрямком терапії післяінфекційного сухого кашлю.

Мета роботи — оптимізувати лікування хворих з син-
дромом після- інфекційної кашльової гіперчутливості шляхів за 
рахунок застосування небулайзерної терапії 0,1 % розчином 
гіалуронату натрію.

Методи та матеріали

Обстежено 86 хворих віком від 19 до 52 років, у яких був 
сухий кашель після перенесених гострих інфекційних захворю-
вань дихальної системи, які лікувались стаціонарно та амбула-
торно у Клінічному закладі міської клінічної лікарні № 2 м. 
Вінниця. Методом вільного вибору хворі були розподілені на 
дві групи: основну (група 1) та групу порівняння (група 2). 

План дослідження передбачав призначення протикашльо-
вих засобів усім пацієнтам в рекомендованому добовому дозу-
ванні. Крім того, особам основної групи проводили небулай-
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