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РЕФЕРАТ 

Звіт про НДР: 365 c., 78 табл., 5 додатків, 7 рис., 58 джерел. 

ЗАХВОРЮВАНІСТЬ, КОНЦЕПЦІЯ РЕФОРМУВАННЯ, ПРОГНОЗ, 

ПРОТИТУБЕРКУЛЬОЗНА СЛУЖБА, СМЕРТНІСТЬ, ТУБЕРКУЛЬОЗ 

 

Об’єкт дослідження – офіційні статистичні звіти протитуберкульозних 

диспансерів, анкетні дані опитування головних лікарів протитуберкульозних 

закладів, нормативно-правові акти у сфері діагностики, лікування та 

профілактики туберкульозу. 

Мета роботи – поліпшити ефективність функціонування 

протитуберкульозної служби в Україні на засадах концепції її реформування. 

Методи дослідження: математичні, анкетні, статистичні. 

Показано незадовільне функціонування протитуберкульозної служби за 

2005–2016 рр. і її недоліки, яка працює неефективно і потребує реорганізації та 

реструктуризації. Обґрунтовано необхідність зменшення ліжкового фонду на 

20,8 % та його реструктуризація. Досліджені основні причини, що впливають на 

захворюваність і смертність від туберкульозу. В результаті виконання 

«Загальнодержавної програми протидії захворюванню на туберкульоз» у 2012–

2016 рр. зменшилась захворюваність на всі форми ТБ до 54,7 на 100 тис. 

населення, смертність до 9,5 на 100 тис. населення, збільшилось виявлення 

хворих на ТБ легень до 45,9 %, але виявлено недостатній контроль за 

туберкульозом, не досягнути цілі, які запропоновані ВООЗ. Визначені основні 

оціночні прогностичні індикатори ефективності заходів щодо виявлення, 

діагностики, лікування хворих на ТБ та профілактики захворювання, що 

забезпечують контроль стану епідемії туберкульозу в Україні. 

Розроблений прогноз захворюваності та смертності від туберкульозу на 10 

років (до 2025 року) на основі моделювання процесів їх динаміки за допомогою 

поліноміального двохступеневого тренду та критерії оцінки раціонального 

використання ліжкового фонду протитуберкульозних диспансерів, лікарень та 

санаторіїв. Розроблена концепція реформування протитуберкульозної служби в 

Україні на основі реформування системи охорони здоров’я, яка передана в МОЗ 

України. 

Інформація щодо впровадження: підготовлено 1 проект наказу МОЗ 

України, отримано 0 патентів, опубліковано 1 монографія, 31 наукова робота, 0 

методрекомендацій, 1 посібник для лікарів, 1 інформаційний лист, підготовлено 1 

нововведення, зроблено 13 наукових доповідей, проведено 0 курсів інформації та 

стажування, отримано 4 акта впровадження. 

Сфера застосування – фтизіатрія. 

Умови одержання звіту: за договором. НІФП НАМНУ, 10, вулиця Миколи 

Амосова, м. Київ, 03038. 


