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Резюме
Анализ литературы, посвященной проблемам лечения больных 

туберкулезом, выявил, что все чаще, особенно в связи с наличием 
значительного удельного веса незавершенного, прерванного и позд-
но начатого по вине больного лечения, затрагиваются вопросы оказа-
ния психологической помощи таким больным. Авторы публикаций 
считают, что недостаточная результативность терапии при туберкуле-
зе во многом определяется  психологической травматичностью.

В данной статье рассмотрены некоторые важные вопросы оказа-
ния психологической помощи больным туберкулезом. Со ссылками на 
авторитетные научные источники освещено влияние туберкулеза на 
психику пациентов, в частности детально описана психологическая 
симптоматика, которая развивается при этом заболевании.

Анализ состояния психологической поддержки больных туберку-
лезом в мире и Украине, дает полное право сделать заключение об 
отсутствии психологической реабилитации во фтизиатрии в нашей 
стране, что является существенным препятствием эффективной тера-
пии при туберкулезе.

Поскольку задачей авторов статьи является привлечение внима-
ния к важности оказания психологической помощи больным туберку-
лезом, как одной из составляющих успешности их лечения, в выводах 
лишь обозначены некоторые аспекты этой проблемы. В целом же 
вопросы оказания психологической помощи при туберкулезе требуют 
серьезной теоретической проработки с участием смежных специали-
стов. Психологическое сопровождение медикаментозной терапии у 
больных туберкулезом должно быть компетентным, законодательно 
обоснованным и носить системный характер.
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PSYCHOLOGICAL CARE OF TUBERCULOSIS PATIENTS 
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Abstract
A review of the scientific literature dedicated to the treatment of 

patients with tuberculosis, revealed that psychological care had often 
been insufficient, especially in those cases with uncompleted, interrupted 
or delayed due to patient’s reason treatment. The authors of publications 
considered that the lack of therapy effectiveness was largely determined 
by a psychological stress due to tuberculosis disease.

Some important questions of providing of psychological care of 
tuberculosis patients have been raised in this article. Referencing the 
authoritative scientific sources the influence of tuberculosis on the mental-
ity of patients has been highlighted with the focus on psychological symp-
toms in patients with tuberculosis.

The analysis of psychological care of patients with tuberculosis con-
firms the absence of psychological rehabilitation in our country, compared 
to the rest of the world, which is a serious limitation for provision of effec-
tive tuberculosis treatment. 

Since the authors of the article aimed to attract the attention to the 
importance of providing psychological care only few aspects of this prob-
lem have been reflected in the conclusion. Generally, the psychological 
care of tuberculosis patients requires deeper work out with participation of 
neighbour specialists. Psychological support of medicinal therapy for 
patients with tuberculosis must be competent, legislatively reasonable 
and systemic.
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Туберкульоз на сьогодні залишається небезпечним інфек-
ційним захворюванням із значними економічними та соціаль-
ними наслідками. Заходи, які здійснюються, мають певний 
успіх, однак лише їх недостатньо для ліквідування цього захво-
рювання. 

Настав час докорінно змінити погляд на проблему тубер-
кульозу та шляхи її вирішення. Туберкульоз необхідно роз-
глядати у контексті цілісного комплексу інших системних 
викликів суспільства. Для досягнення цілей з припинення у 
світі епідемії туберкульозу до 2030 р., за глобальними плана-
ми Організації Об’єднаних Націй (ООН) та Всесвітньої органі-
зації охорони здоров’я (ВООЗ) із збереження здоров’я, необ-
хідно вийти за звичні рамки систем охорони здоров’я, задіяти 
механізми міждисциплінарної, міжвідомчої та міждержавної 

співпраці та посилити роль суспільства в охороні здоров’я 
населення країн.

Найважливішим чинником у перериванні ланцюга тубер-
кульозної інфекції було і залишається ефективне лікування 
хворих на цю недугу. У цілому лікування це складний процес, 
який передбачає відповідну організацію. Окрім безпосеред-
нього прийому протитуберкульозних препаратів, що, безпе-
речно є провідним чинником, на ефективність лікування впли-
ває багато інших складових, у тому числі тих, що пов’язані з 
організацією лікування. Існує низька ризиків щодо його успіш-
ного завершення з одержанням максимально можливого, з 
урахуванням характеру процесу, його клінічного перебігу, 
побічної дії препаратів тощо, позитивного результату. Серед 
цих ризиків вирізняється психологічне травмування, яке без-
посередньо пов’язане із самим захворювання, а також із необ-
хідністю довготривалого лікування. Усе частіше, особливо із 
наявністю чималої питомої ваги незавершеного, перерваного 
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робіття, обмежена соціальна підтримка обтяжують цей синд-
ром. Депресивні реакції найчастіше виражені пригніченим 
станом, що нерідко супроводжується відчуттям тривоги, 
неспокою, пов’язаних із захворюванням; думками про безна-
дійність, приреченість свого стану; занепокоєнням і страхом 
не тільки за своє здоров’я, але і за здоров’я близьких людей, 
особливо дітей. У таких випадках депресивні реакції можуть 
супроводжуватися ідеями самозвинувачення і самоприни-
ження. Іноді ці реакції досягають рівня вираженої реактивної 
депресії із суїцидальними думками і спробами. Часто буває 
важко диференціювати депресивні та астенічні порушення, у 
таких випадках використовують термін «астено-депресивний 
синдром».

3. У хворих на туберкульоз доволі часто спостерігається 
ейфорія, тобто невмотивовано гарний настрій, що не відпові-
дає важкому загальному стану людини. Пацієнти стають 
добросердними, надзвичайно товариськими, багатослівни-
ми, рухливими, будують нереальні плани. Їм властива перео-
цінка своєї особистості, власних здібностей і можливостей, 
брак критичного ставлення до власного хворобливого стану. 
Характерно, що такі стани можуть змінюватися дратівливістю 
аж до агресивних спалахів або байдужістю, так само як рухо-
ве занепокоєння  —швидкою стомлюваністю і виснаженням. 
Вважають, що поява ейфорії, особливо при тяжких соматич-
них симптомах, є несприятливою ознакою, бо зазвичай свід-
чить про погіршення стану, пов’язаного з наростаючою кис-
невою недостатністю мозку. 

4. Спостерігаються також (особливо при інтоксикації) 
апатія, байдужість. Такі пацієнти майже весь час лежать, не 
виявляють жодних бажань і прагнень, ні до кого не зверта-
ються, односкладово відповідають на запитання, справляють 
враження людей, глибоко байдужих як до свого стану, так і до 
оточуючих. 

Таким чином, психічні порушення, що виникають у клініці 
туберкульозу легень, мають переважно психогенний характер. 
Динаміка і характер цих розладів багато в чому залежать від 
індивідуальних особливостей пацієнтів та умов їх соціальної 
адаптації. У міру погіршення соматичного стану на перший 
план виступають клінічні прояви астенічного синдрому.

Взаємовідношення психіки та туберкульозу може спосте-
рігатися у двох напрямках: у значенні психічних чинників в 
етіології або у перебігу захворювання та у впливі туберкульо-
зу і пов’язаних з ним змінах життєвого стереотипу на психіку.

Прикладом впливу психічних чинників на розвиток тубер-
кульозу можуть слугувати такі обставини, коли людина у кон-
фліктній ситуації не шанує себе, не дотримується основних 
правил режиму, фізично виснажується і організм, послаблений 
таким способом життя і дисфункцією нервової системи в інфек-
ційних умовах, легше піддається зараженню. Більша небезпека 
у цьому сенсі загрожує емоційно неврівноваженим особам. 

Повідомлення про наявність туберкульозу особі, яка була 
до цього часу здоровою, і, часто-густо, не надавала ніяких 
скарг, іноді діє як емоційний шок. Її буває важко переконати у 
необхідності лікування та встановлення непрацездатності. За 
літературними даними емоційний шок спостерігався, як пра-
вило, у 60-70 % захворілих на туберкульоз. 

Низку психологічних проблем викликає також лікування 
туберкульозу. Чимале значення набуває співпраця хворих з 
лікарем у процесі лікування та їх відповідальність. У недисци-
плінованих та безвідповідальних хворих, частіше за все у 

та пізно розпочатого з вини хворого лікування, постає питання 
психологічної допомоги хворим на туберкульоз.

Туберкульоз як психічна травма

Туберкульоз —важка інфекційна хвороба, яка впливає на 
психіку пацієнтів. Хворі на туберкульоз соціально неоднорідні, 
отже, вони по-різному реагують на ті самі ситуації. 

Кожна людина має різні психосоціальні резерви та страте-
гії, щоб впоратися із фактом встановлення їй діагнозу «туберку-
льоз». Соціально благополучні пацієнти, які мають сім’ю, робо-
ту, хороші умови проживання і роками налагоджене стабільне 
життя, володіють більшою кількістю ресурсів для формування 
достатнього рівня мотивації на видужання. Проте серед паці-
єнтів є соціально-дезадаптовані хворі (безпритульні, особи, які 
нещодавно звільнились із місць позбавлення волі, безробітні, 
особи, які вживають алкоголь, наркотики тощо), які ще до вста-
новлення діагнозу мають ряд психосоціальних особливостей, 
що не дають їм змоги адаптуватися в житті та мати можливість 
впоратися із хворобою. Це люди з негативним життєвим досві-
дом, часто зневірені і в житті, і в людях, або ті, що з різних при-
чин втратили житло і рідних. 

Такі пацієнти іноді радіють діагнозу «туберкульоз», 
оскільки можуть отримати їжу, тепле ліжко і дах над головою 
під час стаціонарного лікування. Тобто наявність хвороби дає 
можливість забезпечити базові потреби людини. Водночас їх 
поведінка часто відображає низький рівень мотивації на 
видужання. За певних обставин вони прагнуть до лікування у 
стаціонарі, але з легкістю покидають його, щойно їх інтереси 
й звички вступають у протиріччя із режимом перебування в 
лікарні. Під час лікування на амбулаторному етапі такі пацієн-
ти частіше переривають та/або припиняють курс лікування, і 
прихід за ліками може бути зумовлений тільки можливістю 
отримання будь-якої вигоди (набір продуктів, медична довід-
ка, предмети гігієни тощо). Причини припинення лікування: 
брак віри в одужання, прагнення до вільного способу життя, 
зловживання алкоголем, байдуже ставлення до свого здо-
ров’я тощо.

Психологічні стани, що розвиваються при туберкульозі, 
можна умовно поділити на психогенні, пов’язані із фактом 
виявлення хвороби, та органічні, що розвиваються у структурі 
самої хвороби. Також необхідно взяти до уваги наявність групи 
ризику із психологічними порушеннями в анамнезі: череп-
но-мозкові травми, органічні захворювання головного мозку, 
алкогольна та наркотична залежності, патологія ендокринної 
системи, конверсійні розлади. 

До психологічного симптомокомплексу, що найчастіше 
зустрічається у клініці туберкульозу, входить: 

1. Астенічний синдром —як психогенно-реактивна астенія 
(грецькою мовою astheneia —безсилля, слабкість), що виникає 
на фоні відносно благополучного фізичного стану, так і екзо-
генно-органічні астенічні стани, що виникають у міру прогре-
сування захворювання і є одним із основних симптомів при 
туберкульозі легень. Найбільш типова соматогенна астенія. 
Вона виявляється значно раніше за будь-яку іншу симптомати-
ку. Основні скарги в цей період: млявість, слабкість, підвищена 
виснаженість, наростаюче зниження працездатності як розу-
мової, так і фізичної, підвищена дратівливість, вегетативні 
порушення. 

2. Депресивний синдром спостерігається, як правило, в 
легкій формі, хоч розвиток симптоматики туберкульозу, без-
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Стан проблеми психологічної підтримки хворих 

на туберкульоз у світі

Загальновизнана необхідність комплементарного (взаємо-
доповнюючого) надання медичної, соціальної та психологічної 
допомоги практично у всіх медичних спеціальностях (звичайно, 
з урахуванням того, що при різних нозологіях співвідношення 
обсягу їх надання повинно відрізнятися). Фтизіатрія не є винят-
ком. Поряд з практично неоглядним обсягом публікацій щодо 
різних аспектів медичної допомоги (яку фактично з першого дня 
отримують усі пацієнти з даним захворюванням), достатньо 
широко представлені дослідження, які присвячені соціальній [3, 
4, 5, 6, 7] та психологічній [8, 9, 10, 11] допомозі. Однак у роботах, 
що стосуються надання соціальної та психологічної допомоги, 
розглядаються виключно питання їх доцільності (значимості) 
або аргументується ефективність авторської реалізації того 
виду допомоги, яка пропонується. При цьому лише у поодино-
ких випадках акцентується увага на тому, наскільки широко 
реально надається соціальна та психологічна допомога у цілому 
або ж її окремі складові, пацієнтам [12, 13].

Анкетування 236 лікарів та 584 пацієнтів свідчить, що 
надання пацієнтам фтизіатричного профілю як соціальної, та і 
психологічної допомоги має, не зважаючи на безперечну 
потребу в них, дуже обмежений характер, що негативно відо-
бражується на результатах лікувально-реабілітаційного про-
цесу [14].

Вивчення особливостей психологічного статусу у 295 хво-
рих на туберкульоз легенів із задовільною та 75 хворих із 
незадовільною переносимістю хіміотерапії, довело, що у 
пацієнтів, лікування яких ускладнювалося небажаними побіч-
ними ефектами, до початку хіміотерапії діагностували наяв-
ність більш виражених невротичних та іпохондричних осо-
бистісних характеристик, форм деструктивного реагування, а 
також більш високий рівень емоційної напруженості та фру-
страції1, що сприяє дизрегуляції адаптаційних систем організ-
му. У результаті дослідження продемонстрована необхідність 
врахування психологічних аспектів у вивченні проблеми пере-
носимості протитуберкульозної хіміотерапії [15].

Завдання психологічної реабілітації хворих на туберку-
льоз співвідносяться з етапами лікування та залежать від особ-
ливостей психологічного стану людина на кожному з них. Під 
час побудови індивідуальної реабілітаційної програми завдан-
ня роботи психолога неминуче видозмінюються в залежності 
від особливостей пацієнта, які визначаються віком, наявністю 
супутніх захворювань, інтелектуальною збереженістю, скеро-
ваністю інтересів, наявною освітою, трудовими настановлен-
нями, наявністю або відсутністю сім’ї, матеріальним забезпе-
ченням. У зв’язку з цим при вступі хворого до стаціонару важ-
ливо визначити потенційні можливості його психологічної 
реабілітації. Психологічна реабілітація хворих на туберкульоз 
на різних етапах його лікування має свої особливості [16].

Питання психологічної реабілітації хворих на туберкульоз 
є настільки важливими, що їм присвячено цілий збірник, який 
складається з окремих статей, що охоплюють різні проблеми 
організації допомоги: від законодавчих аспектів до принципів 

дисгармонійних осіб (психопатів), осіб із зниженим інтелек-
том, олігофренів і залежних від алкоголю, стан погіршується 
через не дотримання призначеного режиму та способу ліку-
вання. Ця обставина підвищує вимоги до організації режиму 
лікування і до індивідуального психотерапевтичного підходу 
до хворого. Декотрі автори вивчали причини завчасного 
припинення лікування хворими і заходи щодо попередження 
цього явища. Переважно йдеться щодо різноманітних нега-
тивних ставлень хворих, які обумовлені як переживаннями у 
процесі лікування, так і дисгармонійним характером їх особи-
стості. З такими хворими щодо їх проблем, поглядів та пере-
живань проводили бесіди лікарі разом із психологами, завдя-
чуючи чому у деяких з них вдалося попередити завчасне 
припинення лікування [1]. 

Захворювання на туберкульоз, слід розглядати як пси-
хотравмуючу ситуацію, яка обумовлена специфічними емоцій-
ними реакціями, поведінкою, здатною змінювати світогляд, 
ставлення людини до дійсності. “Приголомшення” під час пові-
домлення хворому діагнозу значною мірою обумовлено соці-
альною стигматизацією захворювання, а саме поширеними 
стереотипними асоціаціями туберкульозу із соціальним небла-
гополуччям, асоціальним способом життя. Виникаючий страх 
за своє здоров’я та здоров’я близьких у зв’язку з їх потенцій-
ним зараженням також підсилюють психологічну травматиза-
цію. Госпіталізація, необхідність довготривалого лікування 
хворі переживають як важкий стрес, пов’язаний з різкою змі-
ною звичного стилю, соціального статусу, професійних обме-
жень, залежністю від медичного персоналу та супроводжують-
ся стійкими негативними емоційними реакціями.

Сильним травмуючим чинником стає спілкування та обмін 
інформацією щодо недуги з іншими пацієнтами. У вперше 
виявлених хворих вже до початку хіміотерапії спостерігаються 
поліморфні особистісні реакції широкої амплітуди: від ситуа-
ційної стурбованості до суміжних психічних порушень з про-
явами астенічного, стурбовано-депресивного, обсесив-
но-фобічного симптомокомплексів. Комплекс нозогенних зру-
шень при туберкульозі характеризується також емоційною 
лабільністю, винуватістю, іпохондричністю, жахом перед соці-
альними контактами, песимістичним баченням майбутнього. 
Пацієнти вважають, що недуга та довготривале перебування у 
стаціонарі суттєво відобразяться на їх професійній діяльності, 
взаємовідносинах з колегами, нерідко переконливі у невилі-
ковності хвороби. Інтенсивність психологічного неблагополуч-
чя часто підсилюється на тлі актуальних переживань пацієнтів 
з приводу побічної дії протитуберкульозних препаратів. У 
сучасних умовах інтенсивної антибактеріальної терапії психо-
логічні проблеми є основними у лікуванні туберкульозу. 
Значна психологічна травматичність туберкульозу, обумовлю-
ючи розвиток у пацієнтів суміжних нейропсихічних станів та 
астенічних розладів, може бути причиною недостатньої 
результативності лікування, завчасного припинення терапії. 
Недостатність інформації, спотворені уявлення щодо характе-
ру свого захворіння та його наслідків також негативно вплива-
ють на прихильність до лікування [2].

1 Фрустрація (від лат. frustratio  —обман, марне очікування)  —особливий емоційний стан, що виникає, коли людина, стикаючись з будь-якими 
перешкодами, не може досягти своїх цілей і задоволення якого-небудь бажання або потреби стає неможливим. Фрустрація може виникати як 
внаслідок зіткнення із зовнішніми перешкодами, так і при внутрішньоособовому конфлікті. У стані фрустрації людина переживає повний 
комплекс негативних емоцій : гнів, відчай, тривогу, роздратування, розчарування і так далі. Тривале перебування в такому стані може привести 
до повної дезорганізації діяльності людину. Часті стани фрустрації здатні впливати на характер: підвищувати агресивність, провокувати появу 
комплексу неповноцінності.
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роботи мультипрофесійної команди та навчання пацієнтів [17]. 
Аналізується та узагальнюється досвід, який напрацьовано за 
багато років, наводяться приклади ефективної командної та 
міжвідомчої взаємодії для забезпечення прихильності до ліку-
вання хворих із цією недугою. Окремо розглядається амбула-
торний етап контрольованої терапії, оскільки після виписки із 
стаціонару на пацієнта лягає великий тягар відповідальності за 
прихильність до лікування. Саме на цьому етапі багатьом хво-
рим необхідна підсилена підтримка психолога, допомога 
соціального працівника та інших спеціалістів. Цей збірник є 
корисним у роботі спеціалістів та осіб, які приймають рішення 
в органах управління охороною здоров’я та протитуберкульоз-
ними установами, для співробітників громадських організацій, 
викладачів та студентів медичних Вузів, співробітників проти-
туберкульозних установ, соціальних робітників, психологів та 
інших зацікавлених осіб.

Отже, компетентне психологічне супроводження медика-
ментозної терапії, метою якого є стабілізація емоційного стану 
та збільшення психологічних ресурсів пацієнта, можна розгля-
дати у якості суттєвого фактору підвищення ефективності про-
титуберкульозної терапії. Однак необхідність розробки теоре-
тичних підстав та практичного змісту психологічної реабіліта-
ції хворих на туберкульоз легень визначається не лише стресо-
генним впливом інформації щодо наявності захворювання і 
безпосереднім зв’язком між психічним станом пацієнта, рівнем 
complains та ефективністю лікування, яке проводиться. Сучасні 
дослідження преморбідних особистісних характеристик та 
домінуючих емоцій, які сприяють формуванню психоемоцій-
них порушень у хворих на туберкульоз легень до маніфестації 
захворювання, розширили уявлення щодо ролі негативних 
афективних станів у розвитку даної соматичної патології [18].

Урахування не лише динаміки актуального психоемоцій-
ного стану пацієнтів, але й патогенних особливостей їх системи 
відносин дозволяє розширити завдання психологічної допо-
моги хворим на туберкульоз легень —перейти від психологіч-
ного супроводження пацієнтів на етапах медикаментозної 
терапії до відновлення статусу здорового людини, психотера-
певтичного впливу на психологічні чинники ризику захворю-
вання.

Основними завданнями психологічної реабілітації хворих 
на туберкульоз легень на першому етапі терапії  —у фазі 
інтенсивного лікування —є:

•  діагностика особливостей соціально-психологічного ста-
тусу захворілої людини; 

•  допомога пацієнтам у виробці моделей конструктивної 
поведінки на етапі адаптації до стаціонарних умов;

•  корекція неадекватних типів відношення до хвороби;
•  укріплення співпраці із лікуючим лікарем, формування 

оптимістичного ставлення до процесу лікування;
•  зменшення страху, тривоги, невизначеності та інших нега-

тивних емоційних реакцій, підтримка у пацієнта відчуття 
контролю за тим, що відбувається;

•  профілактика нозогенних розладів;
•  навчання пацієнтів прийомам психологічної самодопомо-

ги;
•  формування адекватного ставлення до реакцій організму 

на прийом протитуберкульозних препаратів;
•  створення мотивації щодо обговорення та усвідомлення 

психологічних причин, які сприяють виникненню туберку-
льозного процесу.

Важливо підкреслити, що рішення реабілітаційних задач, 
скерованих на оптимізацію психоемоційного стану пацієнтів, 
відноситься не лише до професійної сфери спеціаліста-психо-
лога. Позитивний вплив на емоційний стан хворих чинить 
взаємодія медичного персоналу з пацієнтами, яке базується на 
розумінні їх переживань та особливостей реагування на етапі 
інтенсивного лікування. Атмосфера доброзичливого, поважли-
вого ставлення до пацієнта, скерованого на підтримку його 
самооцінки у фтизіатричному лікувальному закладі, сприяє 
підвищенню прихильності до лікування [18]. Створення відпо-
відного психологічного оточення можна розглядати і у якості 
форми загального психо-корекційного впливу на хворих 
туберкульозом легень, у відповідності з отриманими у дослід-
женні даними щодо їх преморбідних особистісних особливо-
стях («суддівська» позиція, підвищена вимогливість та опози-
ційність до оточуючих, образливість, нездатність конструктив-
но розв’язувати проблемні ситуації) [9].

Слід підкреслити особливе значення взаємовідносин із 
лікуючим лікарем, котрі формуються на початковому етапі 
адаптації до стаціонару, та лікуванню, коли пацієнт розгубле-
ний, ранимий, прагне до конкретних та зрозумілих йому реко-
мендацій, при цьому відрізняється звуженим об’ємом уваги, 
фрагментарністю сприйняття. Інформаційна та емоційна під-
тримка, комунікативна компетентність та співчутливо-терпля-
че ставлення з боку лікаря-фтизіатра створюють у хворого 
відчуття захищеності, підвищують довіру та впевненість у бла-
гополучній перспективі лікування, ці чинники можуть виявити-
ся вирішальними у ході захворювання. Відсутність необхідного 
емоційного контакту, інформації щодо перебігу свого захворю-
вання та лікувальних процедурах призводять до кризи довір’я 
між лікарем та хворою людиною, викликаючи у пацієнтів стан 
страху, пригніченості, агресивності, у ряді випадків  —сприя-
ють формуванню реакції заперечення хвороби, алкоголізації.

Приводом для звернення хворих на туберкульоз легень за 
психологічною допомогою до спеціаліста, як правило, є різні 
прояви антено-невротичного стану (страх, неспокій, знижений 
фон настрою, підвищена дратівливість, порушення сну та апе-
титу), негативний досвід міжособистісного спілкування з інши-
ми пацієнтами, а також актуальні життєві проблеми, які їх тур-
бують.

Системний характер реабілітаційних задач з нормалізації 
психологічного статусу пацієнтів, підвищення рівня функціону-
вання особистості передбачає як індивідуальну, так і групову 
форми роботи. Ефективною формою роботи з хворими на 
туберкульоз легень є психологічна корекція методом групових 
дискусій. Вказаний методичний підхід застосовується з метою 
навчання, розвитку, встановлення взаємовідносин у групі та 
являє собою групове обговорення будь-якої проблеми, яка 
впливає на основні складові самосвідомості (cаморозуміння, 
ставлення до себе, саморегуляцію). У ході тематичних групових 
дискусій, які проводяться у інтенсивній фазі терапії туберкульо-
зу легень, відбувалося навчання пацієнтів адекватному ставлен-
ню до актуальних питань, які пов’язані з основним захворюван-
ням та лікуванням. Зусилля спеціалістів-психологів скеровува-
лися на надання емоційної підтримки учасникам групи, корек-
цію їх уявлень про себе та про хворобу, укріплення мотивації до 
лікування, навчання навичкам конструктивної взаємодії у ста-
ціонарі. Рекомендуються наступні теми групових дискусій: 
режим у відділенні, ставлення до хвороби, лікування та психоло-
гічний стан, збереження особистісної активності.
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Групові дискусії можуть носити також спонтанно-імпрові-
зований характер, з вибором теми за індивідуальним запитом 
пацієнтів. Після кожного тематичного повідомлення психолога 
проводилося обговорення одержаної інформації з пацієнтами, 
обмін думками, оцінками, особистим досвідом. Загальна кіль-
кість групових дискусій складала у середньому 4–6 зустрічей 
(в залежності від групової динаміки), з частотою 2 рази на 
тиждень та протягом 60–90 хвилин. Оптимальною була числен-
ність групи від 7 до 10 чоловік. Позиція психолога носила 
інформуючи-навчальний характер та передбачала створення 
умов емпатії та співпраці, пред’явлення моделі доброзичливої 
взаємодії.

Досвід психотерапії доводить, що емоційне співпережи-
вання для хворих на туберкульоз легень більше значиме у 
порівнянні з конструктивною підтримкою, яка позбавлена 
зовнішньо вираженого співчуття. Таким чином, недирективна 
позиція психолога, з емоційним прийняттям хворого та відмо-
вою від критичної оцінки його суджень, налаштовує до більш 
відкритого викладення пацієнтом своїх уявлень щодо хвороби 
та лікування, тривог та побоювань. Особливо значима мож-
ливість розслаблення через емоційне реагування переживань 
у ході безпечного та емоційно приймаючого спілкування для 
пацієнтів з підозрілим ставленням до свого стану. Необхідно 
відмітити важливу роль психологічного механізму ідентифіка-
ції з психологом, котрий актуалізується у ході психологічної 
роботи та полягає у неусвідомленому запозиченні хворим сил, 
оптимізму, здатності до подолання труднощів у спеціаліста, 
який сприяє мобілізації позитивних якостей та особистісних 
ресурсів пацієнта у процесі одужання.

На думку 80,8 % учасників групових дискусій, отриманий 
ними досвід участі у психо-корекційній груповій роботі сприяв 
зниженню інтенсивності переживань психічного і соматичного 
неблагополуччя, покращанню саморегуляції власного стану. У 
пацієнтів склалося більш чітке уявлення щодо значимої ролі 
емоційного стану у розвитку захворювання та одужання, що 
супроводжувалося послабленням негативізму до оточуючих, 
підвищенням рівня особистісного функціонування.

За умов тривалого лікування у стаціонарі велике значення 
має організація змушеного дозвілля хворих на туберкульоз. 
Навчальна діяльність, рукоділля, читання, прогулянки, пере-
гляд розвиваючих та освітніх програм, відеофільмів є засобами 
відволікаючими від думок, які пов’язані з хворобою, оптиміза-
ції психологічного стану, переборення синдрому госпіталізму. 
Важливим чинником оздоровлення пацієнтів може стати різ-
номанітна трудова діяльність, необхідність та доцільність 
котрої у фтизіатричній установі давно відмічена. Вибір заняття 
залежить від рівня інтелектуального розвитку пацієнта, його 
емоційного та клінічного стану, можливостей установи тощо.

Значна психологічна травматичність туберкульозу може 
бути причиною розвитку різноманітних нозогенних розладів у 
пацієнтів та обумовлювати недостатню результативність ліку-
вання, завчасне припинення терапії. Основні практичні зав-
дання психологічної реабілітації у фазі інтенсивного лікування 
передбачають надання допомоги пацієнту щодо адаптації до 
умов стаціонару, корекцію неадекватних типів ставлення до 
хвороби, створення мотивації щодо активної співпраці з спе-
ціалістами, навчання адекватному ставленню до актуальним 
питань, які пов’язані з захворюванням та лікуванням. 
Компетентне психологічне супроводження медикаментозної 
терапії сприяє зниженню у хворих інтенсивності переживань 

психічного та соматичного неблагополуччя, покращання здат-
ності до саморегуляції власного стану та міжособистісної взає-
модії в умовах стаціонару. Інформаційну та емоційну підтримку 
з боку лікаря-фтизіатра, а також створення відповідної атмос-
фери у фтизіатричній лікувальній установі необхідно розгляда-
ти у якості важливіших реабілітаційних психологічних чинни-
ків у процесі одужання на відновлення соціально-психологіч-
ного статусу особистості пацієнтів [2].

Паростки надання психологічної допомоги хворим на 

туберкульоз в Україні

Реформа протитуберкульозних послуг з наданням пріори-
тету амбулаторному лікуванню хворих по-новому поставила 
питання про соціально-психологічну підтримку хворих на 
туберкульоз в Україні. Сьогодні це не додаткова послуга, а 
основа вирішення найскладнішої задачі лікування —досягнен-
ня прихильності хворого протягом всього курсу. Не буде пере-
більшенням сказати, що соціально-психологічна підтримка 
потрібна кожному хворому на туберкульоз, проте зміст цієї 
підтримки різний. 

У рамках Проекту USAID2 “Посилення контролю за тубер-
кульозом в Україні” (2012–2017 рр.) Коаліція ВІЛ-сервісних 
організацій провела роботу з удосконалення соціально-психо-
логічних послуг хворим на туберкульоз. До типового протоко-
лу соціально-психологічних послуг увійшли всі види допомоги, 
які хворі на туберкульоз можуть отримати в Україні, зокрема: 
видача мотиваційних наборів, оплата проїзду пацієнта, психо-
логічна підтримка, навчання хворого і членів його родини, 
допомога в оформленні документів, отриманні державних 
субсидій і виплат, організація контрольованого лікування за 
допомогою мобільних чи Інтернет технологій (навчання 
пацієнтів і медичних працівників, надання оргтехніки).

Ці послуги можуть надавати неурядові організації (НУО)3, 
Центри соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, релігійні 
організації тощо. Зрозуміло, що ані держава, ані НУО, ані доно-
ри не зможуть забезпечити надання повного спектру зазначе-
них послуг кожному захворілому на туберкульоз. Тому наступ-
ним етапом впровадження гранту стане визначення переліку 
послуг, які можливо забезпечити в окремому регіоні, кількості 
хворих, які потребують кожної з вибраних послуг, а також при-
значення відповідальних за їх надання і розрахунок вартості. 
Впровадження проекту дозволить стандартизувати немедичні 
послуги хворим на туберкульоз і зробить їх невід’ємною части-
ною лікування.

З метою супроводу та підтримки пацієнтів із туберкульозом 
на амбулаторному лікуванні до Проекту USAID “Посилення 
контролю за туберкульозом в Україні” також було залучено 
Товариство Червоного Хреста України (ТЧХУ). Контрольоване 
лікування хворих на туберкульоз із високим ризиком відриву не 
є новою для ТЧХУ діяльністю: ця найстаріша в Україні неурядова 
організація давно і успішно працює в даному напрямку завдяки 
грантам Глобального Фонду. Проте у роботі за грантом USAID є 
нове: медичні сестри не лише дають ліки, а також виховують у 
хворих прихильність до лікування, працюють із сім’ями, навча-
ють хворих та їх близьких навичкам самонагляду. «Щоденник 
пацієнта», що був розроблений у рамках гранту, давно здобув 

2  Агенція США з міжнародного розвитку.
3  Неурядові  організації (НУО) — формальні громадські об'єднання, 

інші групи за певними інтересами, які беруть участь у громадській 
діяльності
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популярності поза межами діяльності ТЧХУ, тому на численні 
прохання медиків і соціальних працівників прийшлося друкува-
ти додатковий наклад. Більш того, за ініціативою ТЧХУ всі хворі, 
навіть ті, які не знаходяться під його патронажем, під час випи-
ски зі стаціонару разом з епікризом отримують пам’ятку, в якій  
йдеться про важливість закінчити лікування в амбулаторних 
умовах. Це —такий «місток» між стаціонарним і амбулаторним 
лікуванням, адже добре відомо, що більшість хворих перерива-
ють лікування саме після завершення стаціонарної фази [19].

І. Т. П'ятночка із співавторами у пошуках можливих шляхів 
підвищення прихильності до лікування хворих на туберкульоз 
вивчали нервово-психічні функціональні розлади у 153-х хво-
рих на туберкульоз легень (ТБЛ) з використанням психологіч-
ної методики рівень невротизації і психопатизації (РНП) (Н. Б. 
Ласко, 1978). За результатами анкетування та індивідуальної 
роботи з урахуванням психологічного стану хворого, вони 
довели, що у хворих на ТБЛ можливі різноманітні функціональ-
ні нервово-психічні порушення (НПП), які виникають у зв'язку з 
діагнозом ТБ, внаслідок інтоксикації чи на тлі хіміотерапії та 
інших чинників. НПП констатовано у 70,6 % хворих (психопати-
зація у 30,8 %, невротизація у 23,9 % і поєднання їх у 15,9 %). 
Дослідники вважають, що усі ці психічні порушення значною 
мірою можна нівелювати, передусім наполегливим, доброзич-
ливим, індивідуальним впливом на психіку хворого лікарем-
фтизіатром, значно підвищити прихильність до лікування на 
різних його етапах і досягти вагомих позитивних наслідків [20].

Прихильність до лікування залежить від багатьох чинни-
ків, які слід враховувати під час роботи з пацієнтом. Для прове-
дення аналізу впливу інформаційної складової на формування 
прихильності у 2016 році Міжнародною громадською організа-
цією «Міжнародний інститут проблем ВІЛ/СНІДу та туберкульо-
зу» було проведено операційне дослідження у протитуберку-
льозних диспансерах та закладах первинної медико-санітарної 
допомоги у п’яти районах м. Києва. Метою дослідження було 
проаналізувати вплив навчання пацієнтів, хворих на туберку-
льоз, на формування їхньої прихильності до лікування та вив-
чити успіхи і можливості для покращення підходів до навчання 
пацієнтів, які проходять підтримуючу фазу лікування на амбу-
латорному етапі. Дослідження включало опитування медичних 
працівників з-поміж сімейних лікарів, лікарів і медичних сестер 
із протитуберкульозних диспансерів та закладів первинної 
медико-санітарної допомоги у п’яти районах м. Києва, медич-
них сестер Товариства Червоного Хреста України, соціальних 
працівників недержавних та державних організацій, а також 
анкетування пацієнтів, хворих на ТБ, які проходять підтримую-
чу фазу лікування на амбулаторному етапі.

За результатами опитування 61 пацієнта з’ясовано, що 
високу прихильність до лікування виявляє тільки 36,4% хворих 
із високим рівнем знань. При цьому 34,4% пацієнтів мають 
низький рівень знань щодо туберкульозу. Основним виснов-
ком дослідження було те, що менш обізнані щодо туберкульозу 
пацієнти більш схильні пропускати прийоми ліків. Третина 
пацієнтів зазначили потребу отримувати інформацію щодо 
стратегії подолання депресії, що може бути пов’язано зі склад-
ним психоемоційним станом, який вони усвідомлюють. Кожен 
пацієнт може мати свої причини неприйняття та опору лікуван-
ню. Обмежені знання призводять до небажання лікуватися або 
втрати мотивації для завершення лікування.

Враховуючи результати опитування та визначені ВООЗ 
чинники ризику, які впливають на прихильність до лікування, 
дослідники пропонують зосереджувати увагу на навчанні 

пацієнтів з питань лікування туберкульозу та на забезпеченні їх 
соціально-психологічною підтримкою. При цьому принципово 
важливо змінювати підходи до участі пацієнтів у лікувальному 
процесі та активно залучати їх не просто як одержувачів 
послуг, а як активних учасників, які ухвалюють рішення стосов-
но свого здоров’я, отримання медичних, соціальних та психо-
логічних послуг, планування подальшого життя. 

Для пацієнтів надзвичайно важлива довіра до лікаря і його 
професійних якостей, можливість висловити свої думки, почут-
тя, страхи та відчути розуміння лікаря. При цьому важливо 
враховувати, що основне завдання лікарів  —лікувати, і час, 
відведений для одного пацієнта, —обмежений. У зв’язку з цим 
дуже важливо сформувати тристоронній зв’язок: пацієнт/
родичі —лікар —психолог/соціальний працівник. Саме психо-
лог та/або соціальний працівник можуть надати необхідну 
психоемоційну підтримку пацієнтові, допомогти у вирішенні 
певних життєвих труднощів, визначити подальші життєві цілі, 
які буде можливо досягнути завдяки вирішенню проблем зі 
здоров’ям [21].

Основними принципами психологічної допомоги є:
− принцип добровільності означає, що зазвичай клієнт сам 

звертається до психолога, оскільки суб'єктивно відчуває 
труднощі у житті, сам хоче допомоги і шукає її, тобто він 
мотивований на прийняття психологічної допомоги; 

− принцип партнерства, відповідно до якого хворому 
надається можливість брати активну участь в аналізі свого 
захворювання, в обговоренні і виборі методів лікування 
спільно із фахівцями; 

– принцип орієнтованості на клієнта, що дає змогу викори-
стовувати в лікуванні сильні сторони і можливості пацієн-
та, а також пошук ресурсів, необхідних для реалізації 
потреб клієнта; 

− принцип «дестигматизації», завдяки якому діагноз «тубер-
кульоз» не розглядають у площині захворювання, що зни-
жує можливість особистого вибору і контролю; 

− принцип доброзичливого і безоцінного ставлення до клієн-
та означає вияв теплоти й поваги, уміння прийняти клієнта 
таким, яким він є, не оцінюючи і не засуджуючи його 
норми і цінності, стиль життя, поведінку; 

− принцип конфіденційності зустрічі означає, що психолог 
зберігає у таємниці все, що стосується клієнта, його 
особистих проблем і життєвих обставин (виняток ста-
новлять випадки, коли йдеться про загрозу для життя і 
здоров'я клієнта чи інших людей, про що психолог має 
повідомити відповідні установи і про що клієнта попе-
реджають одразу); 

− принцип професійної вмотивованості консультанта озна-
чає, що він захищає інтереси клієнта, а не інших осіб чи 
організацій, не обирає бік жодного з учасників конфлікту, 
уникає упередженого ставлення; 

− принцип відмови від порад і рецептів, оскільки він не може 
брати на себе відповідальність за життя іншої людини, 
його завдання — посилення відповідальності клієнта за те, 
що з ним відбувається, спонукання його до активності в 
аналізі проблеми, у пошуку виходу з кризи; 

− для консультанта дуже важливо не вступати із клієнтом у 
будь-які особисті стосунки. Цей принцип означає, що пси-
хологові слід уникати як встановлення дружніх взаємин із 
клієнтами, так і надання психологічної допомоги своїм 
друзям чи родичам. В іншому випадку консультант уже не 
може зберегти об'єктивну і відсторонену позицію, необ-
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хідну для ефективного розв'язання проблем клієнта.
Види психологічної допомоги: 

– психологічна освіта відбувається безпосередньо у процесі 
консультування, а також на лекціях, семінарах, тренінгах 
шляхом розповсюдження знань та інформаційних 
матеріалів; 

– психодіагностика —виявлення проблем та інших психоло-
гічних показників за допомогою спеціально розроблених 
методик, опитувальників, тестів, практичних вправ; 

– психологічне консультування —це психологічна допомога 
людям, що перебувають у межах психологічної норми в 
адаптації, розвитку і розширенні особистісного потенціа-
лу; 

– психокорекція  —це метод відновлення норми як із точки 
зору емоційного стану, так і з точки зору особистісних рис, 
а також напрацювання нових патернів поведінки та реагу-
вання, які раніше не використовували;

– психотерапія —спрямована на розв’язання глибинних осо-
бистісних проблем і глибинну трансформацію особистості 
[21].
У результаті впровадження проекту «Пліч-о-пліч: покра-

щення прихильності до лікування туберкульозу через надання 
соціально-психологічної підтримки пацієнтам» у м. Києві отри-
мані докази ефективності соціально-психологічної підтримки: 
з 36% до 44%; помітно зменшилась поширеність низької при-
хильності в групі опитаних хворих  —з 24% до 15%. Значно 
покращився психологічний стан хворих: зменшився відсоток 
тих, хто психологічно ізолюється від друзів та родичів через 
хворобу (з 37% до 31%), тих, хто має страхи та побоювання, 
коли хтось новий дізнається про їхнє захворювання (з 52% до 
46%), тих, хто відчувають сором у зв’язку зі своєю хворобою (з 
44% до 40%), а також пацієнтів, які не мають бажання претен-
дувати на роботу чи підвищення через хворобу (з 31% до 23%). 
У рамках вищеозначеного проекту складено навчальний посіб-
ник “Соціопсихологічна підтримка хворих на туберкульоз для 
формування прихильності до лікування”, який призначено для 
студентів і лікарів-інтернів вищих навчальних медичних 
закладів ІV рівня акредитації та лікарів сімейної медицини і 
амбулаторно-поліклінічної допомоги та фтизіатрів, соціальних 
працівників і призначено для самостійної роботи під час підго-
товки до практичних занять [22]. У даному посібнику викладе-
но такі питання, як роль соціально-психологічної підтримки в 
лікуванні туберкульозу, психосоціальний стан особи, хворої на 
туберкульоз, організація перенаправлення хворих між закла-
дами охорони здоров’я та соціальними службами, планування 
психологічної допомоги пацієнтам, програма психологічної 
підтримки пацієнтів для формування прихильності до лікуван-
ня (зустрічі/консультування).

Ко-інфекція (ТБ/ВІЛ) як подвійне психологічне 

навантаження

Захворювання ко-інфекцію (ТБ / ВІЛ) слід розглядати як 
подвійне психологічне навантаження, тому усі ці хворі мають 
спостерігатися психологом не лише під час курсу лікування, а 
протягом цілого життя. Завданням лікарів-фтизіатрів є забез-
печення психологічної підтримки таких хворих під час усього 
лікування туберкульозу  —як інтенсивної, так і підтримуючої 
фази. При цьому особливу увагу необхідно приділяти хворим, 
яким стало відомо про те, що вони ВІЛ-інфіковані, вже під час 
проходження курсу лікування з приводу захворювання на 
туберкульоз. Відсутність психологічного супроводження саме 

в цей час може не лише негативно вплинути на результат ліку-
вання в цілому, але й спонукати хворого до припинення ліку-
вання взагалі. Звістка про те, що, окрім туберкульозу, у пацієн-
та виявлено ще й ВІЛ-інфекція може стати для нього непосиль-
ним психологічним тягарем. Слід також пам’ятати, що хворому 
у такій ситуації необхідно буде призначити антиретровірусну 
терапію, а це на фоні значної кількості протитуберкульозних 
препаратів, може викликати побічні реакції, що також може 
викликати песимістичний настрій щодо доцільності продов-
ження лікування. Тому, в Уніфікованому протоколі4 необхідно 
прописати дії лікарів щодо психологічної підтримки хворого із 
ко-інфекцію (ТБ/ВІЛ) за різних випадків виявлення цих захво-
рювань, зокрема вважаючи виявлення ВІЛ-інфекції під час 
лікування туберкульозу, як невідкладний стан для надання 
психологічної підтримки такому хворому.

Слід відмітити, що у рамках Проекту USAID «Посилення 
контролю за туберкульозом в Україні» було підготовлено 
посібник для медичних та соціальних працівників 
«Консультування з формування прихильності до лікування 
пацієнтів з ко-інфекцією ТБ/ВІЛ в протитуберкульозних медич-
них закладах» [23]. Інструменти, зібрані у цьому посібнику, 
допоможуть медичним працівникам протитуберкульозних 
закладів, які не мають освіти психолога, ефективніше формува-
ти прихильність пацієнта до одночасного лікування ТБ та ВІЛ. 
Зокрема у збірнику зазначено, що на формування терапевтич-
ного співробітництва впливає цілий комплекс чинників:

• психологічні характеристики хворого; 
• особливості ведення пацієнтів із ко-інфекцією ТБ/ВІЛ: 
• клінічні особливості захворювання; 
• наявність декількох тяжких та тривалих хвороб —туберку-

льозу та ВІЛ-інфекції, які можуть нести загрозу для життя, 
та їх одночасне лікування; 

• особливості терапевтичної програми: різні вимоги до ліку-
вання ТБ та ВІЛ (тривалість, контрольованість, кількість 
препаратів та частота прийому); 

• обов’язкове призначення АРТ хворим на ТБ/ВІЛ, без попе-
реднього визначення та формування прихильності пацієн-
та до лікування та необхідність пожиттєво його продов-
жувати самостійно; 

• соціально-економічні фактори; 
• чинники, пов'язані з організацією медичної допомоги. 

Посібник покликаний забезпечити консультанта додатко-
вими навичками і знаннями, які допомогли б йому врахувати ці 
особливості та ефективно взаємодіяти з пацієнтом. Також 
запропоновано покроковий алгоритм проведення консульта-
цій для практичного використання медичними або соціальни-
ми працівниками та форми для моніторингу і оцінки ефектив-
ності проведених консультувань.

Висновки

Захворювання на туберкульоз призводить до певних 
наслідків: страх за життя і здоров’я, тривога відносно можли-
вості зараження близьких, фінансові обмеження у зв’язку із 
витратами на додаткові медпрепарати, втрата планів на май-
бутнє, обмеження соціальної активності, необхідність тривало-
го лікування, що часто має побічні дії, переживання стресу 
через реакцію оточуючих на діагноз “туберкульоз” тощо.

4 Уніфікований клінічний протокол первинної, вторинної 
(спеціалізованої) та третинної (високоспеціалізованої) медичної 
допомоги, Туберкульоз (2012)
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Автори багатьох наукових публікацій вважають, і підтверд-
жують це своїми дослідженнями, що недостатня результатив-
ність терапії туберкульозу значною мірою пов’язана з психоло-
гічною травматизацією захворювання та курсу лікування. 
Однак, надання пацієнтам фтизіатричного профілю як соціаль-
ної, так і психологічної допомоги, має, не зважаючи на безпе-
речну потребу у цьому, дуже обмежений характер, що негатив-
но відображується на результатах лікувально-реабілітаційного 
процесу у цілому.

Оскільки доведено, що компетентне психологічне супро-
водження медикаментозної терапії сприяє зниженню у хворих 
інтенсивності переживань психічного і соматичного неблаго-
получчя, покращанню здатності до саморегуляції особистого 
стану та міжособистісної взаємодії в умовах стаціонару, питан-
ня надання соціальної та психологічної допомоги у фтизіатрії 
повинні враховуватися при розробці національних рекомен-
дацій з туберкульозу. Проте, до сих пір не має чіткого визна-
чення самого поняття медико-соціальної допомоги хворим на 
туберкульоз, не визначені компоненти цього процесу, а відсут-
ність чіткого законодавчого обґрунтування не дозволяє впро-
вадити програми надання медико-соціальної допомоги на 
системному рівні у кожному регіоні України.

Незважаючи на те, що психологічне супроводження 
пацієнтів у теперішній час визнається важливим елементом 
системи відновлювального лікування при туберкульозі, сучас-
ні програми психосоціальної підтримки хворих на туберкульоз 
орієнтовані переважно на укріплення їх прихильності до 
складної системи протитуберкульозної хіміотерапії, що вирі-
шується переважно наданням пацієнтам соціально-економіч-
ної допомоги у період лікування. Безпосередня психологічна 
робота обмежується інформуванням пацієнтів щодо природи 
даного інфекційного захворювання та заходів з ослаблення 
стигматизації хворих у сім’ї та сфері професійної діяльності. 
Обсяг та зміст психотерапевтичної допомоги незначні, що не 
потребує безпосередньої участі спеціаліста-психолога і може 
успішно виконуватися медичними сестрами, які пройшли 
короткий курс відповідної підготовки.

Існуючий підхід до організації психосоціальної допомоги 
фтизіатричним пацієнтам свідчить про відсутність системи 
психологічної реабілітації у фтизіатрії, що є суттєвою перешко-
дою ефективній терапії при туберкульозі.

Психологічна реабілітація хворих на туберкульоз має 

бути невід’ємною частиною реабілітаційного процесу і 
може здійснюватися у різних варіантах. При всіх варіантах 
спеціалізованої психологічної допомоги реабілітаційний 
вплив повинен бути орієнтований на оптимізацію психо-
емоційного стану, сфери спілкування пацієнтів та корекцію 
порушених відносин особистості, які відіграють суттєву 
роль у виникненні та перебігу даного захворювання. Також, 
вкрай важливо створити в оточенні хворого на туберкульоз 
дієве інформаційне середовище, яке є значимим ресурсом 
для підвищення прихильності і ефективності протитуберку-
льозної терапії.

Вочевидь, що для успішного лікування туберкульозу, фор-
мування прихильності до лікування у пацієнтів, потрібне вирі-
шення проблем, що являються для них первинними і життєво 
важливими. До таких проблем відносяться соціальні (втрата 
соціальних зв’язків, проблеми з житлом, юридичні проблеми, 
відсутність документів і коштів для існування та інше) і психо-
логічні (порушення психологічних механізмів само-ототожнен-
ня і самооцінки, спілкування, втрата родинних зв’язків та інше), 
які неможливо вирішити силами одних тільки медичних пра-
цівників. Тому в процесі медико-соціального супроводу хво-
рих на туберкульоз, формування прихильності до лікування 
зростає роль фахівців з соціальної роботи (соціальних праців-
ників), психотерапевтів і психологів. Ці фахівці повинні вводи-
тися до штатного розкладу лікувально-профілактичних уста-
нов або залучатися протитуберкульозними установами для 
проведення цієї роботи за рахунок ресурсів партнерських 
організацій (неурядові організації, реабілітаційні центри, цент-
ри соціального захисту населення та інше). Значну роль у фор-
муванні прихильності до терапії відіграють також інші фахів-
ці —в першу чергу, психіатри-наркологи. Участь лікаря-нарко-
лога у проектах супроводу пацієнтів, які одержують протиту-
беркульозну терапію, обумовлена не лише соціальним стату-
сом частини пацієнтів і наявністю у них супутньої наркологіч-
ної патології, але і також нейротоксичним впливом більшості 
протитуберкульозних препаратів. Цей побічний ефект прояв-
ляється у формі різних обмінних і функціональних порушень. 
Поза сумнівом, що участь соціальних працівників, психотера-
певтів, психологів і наркологів в роботі з хворими на туберку-
льоз, у тісній співпраці з лікарями-фтизіатрами, дозволить не 
лише досягти успіху у лікуванні, але і значно підвищити якість 
життя хворих.
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