
Інтелектуальна система діагностики активності 
туберкульозного запалення, що пропонується до впровадження, 
проста у виконанні і може бути застосована в будь-якому 
лікувальному закладі лікарем, який має мінімальні навички роботи з 
комп’ютером. 
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Пропонується для впровадження в практику 
протитуберкульозних диспансерів інтелектуальна система 
діагностики активності туберкульозного запалення, яку розроблено 
у відділенні організаційних і епідеміологічних проблем 
фтизіопульмонології НІФП НАМНУ спільно з Національним 
авіаційним університетом і Національний технічний університет 
України "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського. 

Протягом останніх п’яти років в Україні не відбулося 
очікуваного покращання ефективності лікування хворих на 
туберкульоз (ТБ). Надалі спостерігається поширення 
мультирезистентного та розширено-резистентного туберкульозу, ко-
інфекції-ТБ/ВІЛ, прогресуючих, ускладнених та занедбаних форм, 
результати лікування яких закономірно значно гірші, аніж вперше 
виявленого, чутливого до антимікобактеріальних препаратів, не 
обтяженого несприятливими чинниками (ВІЛ–інфекція, соціальна 
дезадаптація тощо) ТБ. Суттєві зміни, які відбулися в українському 
суспільстві, в першу чергу, соціально-економічні негаразди та 
реформування медичної галузі, вимагають удосконалення тактики 
щодо організації та схем лікування хворих на ТБ.  

Пропонується інтелектуальна система діагностики активності 
туберкульозного запалення на основі використання відповідних 
медичних даних (анамнез пацієнта, результати огляду лікаря, скарги 
хворого, результати аналізів) та результатів обробки досліджень 
комп’ютерної томографії, яка дозволяє виявляти туберкульоми у 
хворого та оцінювати ступінь активності захворювання (див. 
рисунок). Робота системи базується на основі даних по дослідженню 
хворих на туберкульоз.  

Система, що пропонується, дозволяє встановити активність 
запалення за декілька хвилин після вводу необхідних даних. Роботу 
системи перевірено зі 100 % правильним результатом на контрольній 
вибірці хворих. Система забезпечена зручним інтерфейсом, який 
дозволяє швидко вводити початкові дані і вимагає від лікаря 
початкових знань користування комп’ютером. Висновок по 
активності процесу видається на екран комп’ютера і може бути 
роздрукований за існуючим протоколом. 

 

 
 
Рисунок. Алгоритм роботи інтелектуальної системи діагностики 

активності туберкульозного запалення 


