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НАЗВА НОВОВВЕДЕННЯ: Алгоритм проведення реформи протитуберкульозної 

служби в Україні. 

АНОТАЦІЯ. 

Реформа охорони здоров’я вже стартувала, але реформа протитуберкульозної 

служби досі не розпочата, що призводить до неефективного функціонування 

протитуберкульозної служби і закладів загальної медичної мережі щодо проведення 

протитуберкульозних заходів. Незважаючи на завершення Загальнодержавної 

програми протидії захворюванню на туберкульоз у 2012–2016 роках, наявності низки 

наказів МОЗ України про регламентацію контролю за туберкульозом, ситуація щодо 

цієї недуги залишається складною – висока захворюваність і смертність від 

туберкульозу, ефективність лікування хворих та відсоток виявлення хворих не 

відповідає індикаторам ВООЗ. 

Суть нововведення, що пропонується до впровадження, полягає у проведенні 

заходів щодо послідовних змін чинного законодавства, вдосконалення клінічних 

протоколів і стандартів, фінансування служби, оптимізації ліжкового фонду 

протитуберкульозних диспансерів, санаторіїв, хірургічних відділень, створенні хоспісів, 

оптимізації диспансерної тактики, амбулаторного лікування  хворих на туберкульоз при 

залученні лікарів загальної практики, волонтерів, а також у проведенні заходів щодо 

профілактики туберкульозу, удосконалення інфекційного контролю в закладах. 

Застосування запропонованого нововведення дозволить зменшити резервуар 

туберкульозної інфекції через досягнення виявлення більше 70,0 % 

бактеріовиділювачів, підвищення вилікування більше 85,0 % хворих; здійснення 

контролю за поширенням хіміорезистентного туберкульозу та ко-інфекції ТБ/ВІЛ/СНІД, 

зменшити захворюваність та смертність від цієї недуги та економічні збитки держави, а 

також дозволить вирішити проблеми, що склалися у фтизіатрії, а саме – незадовільна 

ситуація з туберкульозом і неефективне функціонування протитуберкульозної служби. 

Апробація запропонованого нововведення проведена у Волинському обласному 

територіальному медичному протитуберкульозному об’єднанні. 



ПОКАЗАННЯ ДО ЗАСТОСУВАННЯ: реформування протитуберкульозної 

служби в країні – інфраструктури, кадрового забезпечення, оптимізації ліжкового 

фонду, організації амбулаторного лікування хворих, організації виявлення та лікування 

хворих в закладах. 

ПЕРЕЛІК НЕОБХІДНОГО ОБЛАДНАННЯ ДЛЯ ВПРОВАДЖЕННЯ 

НОВОВВЕДЕННЯ: технічне обладнання для організації інфекційного контролю в 

закладах, обладнання для діагностики туберкульозу. 
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ВИСНОВОК ВЧЕНОЇ РАДИ ІНСТИТУТУ. 

Нововведення, що стосується алгоритму проведення реформи 

протитуберкульозної служби в Україні, є актуальним і має вагоме практичне значення. 

Новизна розробки полягає в реструктуризації та реформуванні 

протитуберкульозної служби для поліпшення доступу до пацієнт-орієнтованого 

надання протитуберкульозної допомоги населенню, оперативного моніторингу 

епідеміологічного стану з туберкульозу та його оцінки із своєчасним прийняттям 

управлінських рішень, що дозволить зменшити резервуар туберкульозної інфекції 

через досягнення виявлення більше 70,0 % бактеріовиділювачів, підвищення 

вилікування більше 85,0 % хворих; здійснення контролю за поширенням 

хіміорезистентного туберкульозу та ко-інфекції ТБ/ВІЛ/СНІД, зменшити захворюваність 

та смертність від цієї недуги та економічні збитки держави, а також дозволить 

вирішити проблеми, що склалися у фтизіатрії, а саме – незадовільна ситуація з 

туберкульозом і неефективне функціонування протитуберкульозної служби. 

Нововведення може бути впроваджено шляхом знайомства з ним на курсах 



інформації і стажування, семінарах, доповідей на конференціях, з’їздах, публікацій у 

фахових наукових виданнях. 

Нововведення рекомендовано до впровадження в лікувально-профілактичних 

закладах України фтизіатричного профілю та загальної медичної мережі. 

ДАНА РОЗРОБКА ГРИФУ СЕКРЕТНОСТІ НЕМАЄ. 
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