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АНОТАЦІЯ. 

Відомо, що найголовнішою причиною напруженої ситуації з туберкульозом в 

Україні є низький рівень ефективності та неконтрольованість лікування хворих на 

туберкульоз, який не дозволяє впливати на зменшення джерел туберкульозної 

інфекції і на розрив епідемічного ланцюга передачі інфекції, тому немає належного 

впливу на захворюваність і смертність від туберкульозу. 

В організації надання протитуберкульозної медичної допомоги населенню є 

багато недоліків. Системні недоліки зумовлені недосконалими виявленням 

туберкульозу та діагностикою стійкості мікобактерії до антимікобактеріальних 

препаратів, а також огріхами щодо профілактики і лікування туберкульозу і медико-

соціальної реабілітації хворих. 

Суть нововведення, яке пропонується для впровадження, полягає у 

впровадженні заходів щодо попередження неефективного лікування хворих на 

туберкульоз шляхом створення уніфікованої, стандартизованої, єдиної у всіх 

адміністративних територіях України системи організації та надання 

протитуберкульозної допомоги населенню (профілактики, діагностики, лікування, 

медико-соціальної реабілітації) з раціональним використанням медичних ресурсів усіх 

лікувально-профілактичних, наукових, навчальних закладів незалежно від їхнього 

підпорядкування та форм власності, зі спільним управлінням, однаковими 

механізмами фінансування і забезпечення доступності, якості та ефективності всіх 

видів медичної допомоги кожному громадянину. 

Впровадження комплексу запропонованих організаційних заходів за рахунок 

невикористаних внутрішніх резервів дозволить, без особливих додаткових фінансових 

видатків, підвищити ефективність лікування усіх категорій хворих на туберкульоз 

легень, що позитивно вплине на поліпшення епідеміологічної ситуації з цього 

захворювання. Застосування декотрих із розроблених організаційних заходів щодо 



попередження неефективного лікування хворих на туберкульоз, а саме пацієнт-

орієнтовної амбулаторної моделі, дозволяє підвищити ефективність лікування нових 

випадків на 3,0–5,0 %, зменшити невдале та перерване лікування на 2,3 %. 

Апробація запропонованого нововведення проведена у Київському та 

Херсонському обласних протитуберкульозних диспансерах, у відділенні 

мультирезистентних форм туберкульозу Державної установи “Національний інститут 

фтизіатрії і пульмонології ім. Ф. Г. Яновського Національної академії медичних наук 

України”, включено до навчального та лікувального процесу кафедри фтизіатрії та 

пульмонології Національної медичної академії післядипломної освіти імені 

П. Л. Шупика. 
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Нововведення, яке стосується розробки організаційних заходів щодо 

попередження неефективного лікування хворих на туберкульоз, є актуальним і має 

практичне значення. 

Новизна розробки полягає у сучасному підході до надання протитуберкульозної 

допомоги населенню на всіх рівнях в рамках інтеграції протитуберкульозної служби з 

загальною медичною мережею. 

 



Впровадження комплексу запропонованих організаційних заходів щодо 

попередження неефективного лікування хворих на туберкульоз легень дозволить 

підвищити ефективність лікування усіх категорій хворих на туберкульоз легень, що 

позитивно вплине на поліпшення епідеміологічної ситуації з цього захворювання. 

Застосування декотрих із розроблених організаційних заходів щодо попередження 

неефективного лікування хворих на туберкульоз, а саме пацієнт-орієнтовної 

амбулаторної моделі, дозволяє підвищити ефективність лікування нових випадків на 

3,0–5,0 %, зменшити невдале та перерване лікування на 2,3 %. 

Нововведення може бути впроваджено шляхом знайомства з ним у доповідях на 

конференціях, з’їздах, публікаціях у фахових наукових виданнях. 

Нововведення рекомендовано для впровадження у лікувально-профілактичних 

закладах України фтизіатричного та загально-лікувального профілю. 

ДАНА РОЗРОБКА ГРИФУ СЕКРЕТНОСТІ НЕМАЄ. 
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