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Резюме
Вне зависимости от внедрения в практику современных эффек-

тивных способов лечения результативность терапии любого заболе-
вания во многом зависит от комплаенса или осознанного сотрудни-
чества между врачом и пациентом, которое реализуется в соблюдении 
больным рекомендаций по приему лекарств, проведении процедур, 
диеты, ограничения вредных привычек и прочих условий.

Статья содержит анализ данных литературы о комплаенсе в меди-
цине и у больных туберкулезом, в частности. Актуальность проблемы 
комплаенса, особенно у больных с хроническими заболеваниями, 
подтверждена данными разных исследований. Рассмотрены такие 
вопросы комплаенса, как маркеры его отсутствия, методики оценки, 
формирующие его факторы и прочее. 

Особое внимание уделено комплаенсу при туберкулезе с учетом 
особенностей заболевания и проблемы недостаточной результатив-
ности лечения, в том числе из-за досрочного его прекращения. В 
частности, приведена характеристика типов комплаенса у больных 
туберкулезом и их психодиагностические критерии, дан анализ факто-
ров (объективных и субъективных, социальных и психологических), от 
которых зависит комплаенс, а также  обозначены некоторые пути его 
повышения. 

Сделан вывод о недостаточно углубленном исследовании комп-
лаенса у больных туберкулезом, необходимости алгоритма оценки 
возможных рисков отказа от лечения и программы психологической 
поддержки больных.
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THE PROBLEM OF COMPLIANCE IN TUBERCULOSIS PATIENTS 

I. A. Novozhylova

Abstract
Despite introduction of modern therapeutic options the effectiveness 

of therapy much depends on patient’s compliance or conscious 
collaboration between the physician and the patient, which relies on the 
adherence of the patient to recommendations on drugs use, medical 
procedures, diet, harmful abuse avoidance and some other issues.

The article contains the analysis of literature data on the problem of 
compliance in general with special focus on patients with tuberculosis. 
Actuality of compliance problem, especially in patients with chronic 
diseases, has been confirmed in different studies. Such aspects as 
compliance markers, methodology of evaluation, influencing factors and 
others were reviewed.

A special attention was paid on compliance in tuberculosis patients 
considering disease features and high treatment failure rate. Particularly, a 
characteristics of compliance types, their psycho-diagnostic criteria, the 
analysis of compliance-modifying factors (objective and subjective, social 
and psychological) were presented. Certain methods of its improvement 
were also highlighted. 

It was concluded that compliance in tuberculosis patients require 
further research and development of possible treatment refusal risk 
management program, as well as psychological support improvement for 
these patients.
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«Якими б не були шедеври сучасної медицини,
її технічні можливості, людина завжди буде

чекати і вірити лікареві, який зуміє вислухати,
схвалити, проявити співчуття»

Антуан де Сент-Екзюпері

Комплаєнс (англ. compliance — згода, відповідність; 
походить від дієслова to comply — виконувати) букваль-
но означає дію відповідно до запиту або вказівки; поко-
ру, податливість, поступливість. Комплаєнс — це відпо-
відність будь-яким внутрішнім або зовнішнім вимогам, 
нормам. В медичній практиці термін “комплаєнс” вико-
ристовується для визначення точності дотримання хво-
рим рекомендацій лікаря: прийому ліків (пацієнт вчасно 
приймає ліки, приймає їх у повній дозі), виконання про-

цедур, дотримання дієти, обмеження шкідливих звичок 
тощо. Отже, комплаєнс у медицині або комплаєнтність — 
це добровільне дотримання пацієнтом призначеного 
режиму лікування. 

Проблема згоди і виконання хворими лікувальних 
призначень за вказівкою лікаря, те, що позначається 
терміном “compliance”, нині вкрай актуальна. Найчастіше 
під терміном комплаєнс або комплаєнтність мається на 
увазі усвідомлена співпраця між лікарем і пацієнтом, а 
також членами його сім’ї, і це є обов’язковою умовою 
будь-якого лікування, що забезпечує його ефективність. 
Попри впровадження в практику сучасних ефективних 
засобів лікування, смертність при багатьох хронічних 
захворюваннях (цукровий діабет, бронхіальна астма, 
ниркова недостатність), інфекційних захворювань 
(туберкульоз, ВІЛ - інфекція) та іншої патології, зали-
шається високою, із-за ігнорування лікарських рекомен-
дацій щодо прийому ліків. Незважаючи на очевидну 
теоретичну і практичну значущість вивчення цієї проб-
лематики, на сьогодні в клінічній психології ще слабо 


