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РЕФЕРАТ
Звіт про НДР: 442 c., 164 табл., 6 додатків, 81 джерело.
Об’єкт дослідження – 97 річних звітів обласних дитячих фтизіатрів; 85 історій хвороб
дітей з різним ВІЛ–статусом, які вперше захворіли на ТБ; 54 випадки смерті дітей з ТБ та
ТБ/ВІЛ; статистичні показники МОЗ України щодо ТБ у дітей: (форма № 8 “Звіт про
захворювання на активний туберкульоз”, форма № 20 “Звіт лікувально-профілактичного
закладу”, форма № 33 – здоров “Звіт про хворих на туберкульоз”).
Мета роботи – підвищити ефективність протитуберкульозної допомоги ВІЛ–
інфікованим дітям та дітям, народженим від ВІЛ–інфікованих матерів, шляхом розробки та
впровадження організаційних заходів щодо раннього виявлення, профілактики туберкульозу
та диспансерного спостереження за вказаними контингентами дітей.
Методи дослідження: епідеміологічні, клінічні, лабораторні, статистичні.
Вивчено стан епідеміологічної ситуації з туберкульозу та ВІЛ-асоціойваної
туберкульозної інфекції у дітей в Україні за період 2006 – 2011 рр. На основі цих результатів
дана оцінка рівню надання протитуберкульозної допомоги ВІЛ-інфікованим дітям та дітям,
народженим від ВІЛ-інфікованих матерів. Вивчено структуру клінічних форм, особливості
клінічного перебігу та ефективність лікування хворих на туберкульоз ВІЛ-інфікованих дітей
та дітей, народжених від ВІЛ-інфікованих матерів. Розроблений спосіб діагностики
туберкульозу у дітей, який дає змогу скоротити термін етіологічної верифікації діагнозу на
13-19 днів. Розроблені та впроваджені організаційні заходи щодо раннього виявлення,
профілактики туберкульозу та диспансерного спостереження за ВІЛ-інфікованими дітьми та
дітьми, народженим від ВІЛ-інфікованих матерів які увійшли до проекту КН і УКПМД, що
дасть можливість підвищити ефективність протитуберкульозної допомоги цим дітям.
Ступінь впровадження: підготовлено 5 проектів нормативних документів, отримано 1
патент, опубліковано 0 монографій та посібників, 13 наукових робіт, 0 методрекомендацій, 0
посібників для лікарів, 1 інформаційний лист, підготовлено 1 нововведення, зроблено 32
наукові доповіді, проведено 4 курси інформації та стажування, отримано 2 акти
впровадження.
Галузь застосування – фтизіатрія, педіатрія.
ТУБЕРКУЛЬОЗ, ДІТИ, ВІЛ-ІНФЕКЦІЯ, КЛІНІКА, ЛІКУВАННЯ.
Умови одержання звіту: за угодою. 03680, м. Київ, вул. Амосова, 10, НІФП НАМН.

