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ВСТУП

З початку 90-х років ХХ сторіччя зафіксована несприятлива тенденція в епідеміологічній ситуації з туберкульозу в Україні та інших країнах. Серед померлих від інфекційних хвороб туберкульоз займає перше місце і становить 63,3% від загальної кількості автопсій з приводу інфекційних недуг. Останніми роками туберкульоз набуває все більшого розповсюдження серед дітей. Погіршення епідеміологічної ситуації з туберкульозу серед дитячого населення проявляється у різкому підвищенні показників інфікованості та захворюваності дітей на цю недугу. Збільшилася кількість ускладнень туберкульозу, у зв'язку з цим виникли зміни у структурі клінічних форм туберкульозу.
У віковій структурі захворюваності дітей на туберкульоз помітне підвищення відсотка дітей раннього віку з ускладненим перебігом хвороби, при цьому найчастіше спостерігається прогресування процесу з розвитком менінгіту, міліарного туберкульозу та казеозної пневмонії. Особливо це стосується дітей грудного віку, в котрих імунна система є недосконалою і немає ефективного захисту від туберкульозу. Значну кількість дітей, які захворіли на туберкульоз, становлять особи дошкільного віку.
Останнім часом з року в рік зростає число померлих від туберкульозу дітей. Вмирають не лише діти раннього віку, які є найчутливішими до туберкульозної інфекції, а й є випадки смерті дітей старшого віку.
У сучасних умовах росту захворюваності на туберкульоз важливим є його раннє виявлення у дітей. Нерідко туберкульоз у дітей виявляється несвоєчасно, після тривалого лікування неспецифічних процесів у легенях. Насторожує велика питома вага вперше виявленого туберкульозу у фазах зворотного розвитку, що свідчить про потребу подальшого вдосконалення організації раннього виявлення туберкульозу в дітей.
Наукові дослідження показали, що обсяг і якість профілактичних заходів, в тому числі раннє виявлення туберкульозної інфекції та ефективність специфічної профілактики БЦЖ в Україні, особливо останніми роками, були недостатніми.
Вивчаючи причини несвоєчасного виявлення туберкульозу, встановлено недостатню настороженість педіатрів щодо цієї недуги, їх необізнаність з питань раннього виявлення та діагностики хвороби. Не налагоджено співпрацю між педіатрами і фтизіатрами. Про це свідчить тривале (від одного місяця до 1,5 року) помилкове лікування дітей, хворих на туберкульоз, нерідко у кількох лікарнях з приводу інших хвороб.
Після проведення туберкулінодіагностики не контролюється своєчасність обстеження на туберкульоз дітей з інтенсивними та гіперергічними реакціями на туберкулін. До того ж, значна кількість джерел інфекції не виявляється або несвоєчасно виявляється, внаслідок цього багато дітей з невідомих вогнищ інфекції, які повинні спостерігатися фтизіатром, не знаходяться на диспансерному обліку і профілактичні протитуберкульозні заходи серед них не проводяться.
Утруднює діагностику туберкульозу недостатнє рентгенологічне обстеження дітей із симптомами хвороб органів дихання та рентгенологічне їх необстеження при одночасній наявності симптомів ураження позалегеневих органів.
Економічна криза, яка проявилась і в медицині, утруднює повноцінне проведення протитуберкульозних заходів серед дітей, що спричинило до пошуку нових і вдосконалення існуючих профілактичних протитуберкульозних заходів.
На основі багаторічних наукових досліджень розроблено заходи щодо організаційних форм виявлення та запобігання туберкульозу в дітей в умовах епідемії туберкульозу.
Розроблені заходи щодо організації раннього та своєчасного виявлення туберкульозу відрізняються від існуючої тактики виявлення посиленням протитуберкульозних заходів у групах ризику, оскільки майже всі хворі на туберкульоз діти були з цих груп, а туберкулінодіагностика серед цього контингенту дітей проводиться нерегулярно. Другою особливістю є обов'язкове проведення туберкулінодіагностики дітям, котрі звернулись у поліклініку чи стаціонар з приводу будь-якої хвороби, за винятком протипоказаної. Це спричинено тим, що більшу кількість дітей, яких виявили при зверненні за медичною допомогою, тривало помилково лікували з приводу інших хвороб.
Новизна організації протитуберкульозних заходів у тому, що в умовах епідемії протитуберкульозні заходи спрямовуються не лише на здоровий контингент дітей, а й посилюються в групах ризику, що знаходяться під наглядом відповідних спеціалістів у лікувальних та дошкільних закладах загальної мережі та у групах ризику і серед контингентів дітей, які спостерігаються у протитуберкульозному диспансері. Вдосконалено групування диспансерних контингентів, які є під наглядом фтизіатра, та запропоновано контингенти груп ризику щодо туберкульозу, для спостереження педіатром.
Комплекс заходів з організації протитуберкульозної допомоги дітям послідовно висвітлено у даних методичних рекомендаціях.
Методичні рекомендації пропонуються для педіатрів, фтизіатрів, лікарів санітарно-епідеміологічних станцій.

1 ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНИХ ПРОТИТУБЕРКУЛЬОЗНИХ ЗАХОДІВ СЕРЕД ДІТЕЙ

Основними протитуберкульозними заходами серед дітей вважаються:
а) профілактичні, до яких відносяться:
1) вакцинація і ревакцинація БЦЖ;
2) хіміопрофілактика;
3) ізоляція дітей із мікобактеріального вогнища;
4) оздоровлення дітей у дитячих колективах та сім'ях;
5) санітарно-освітня робота серед населення;
б) раннє виявлення туберкульозу;
в) організація диспансерного спостереження:
1) педіатром за дітьми груп ризику щодо туберкульозу;
2) фтизіатром за дітьми, які живуть в умовах контакту з хворим на туберкульоз, інфікованими мікобактеріями туберкульозу (МБТ) та дітьми, хворими на туберкульоз;
г) організація лікування хворих на туберкульоз дітей до їх одужання.
Протитуберкульозні заходи серед дітей здійснюються загальною медичною мережею, протитуберкульозною і санітарно-епідеміологічною службами.
Загальна медична мережа (дитячі поліклініки, пологові будинки, районні лікарні, фельдшеро-акушерські пункти) проводить:
- вакцинацію і ревакцинацію БЦЖ;
- обстеження на туберкульоз дітей для раннього його виявлення.
Санітарно-епідеміологічні станції проводять такі заходи:
- забезпечують заклади загальної мережі вакциною БЦЖ і туберкуліном;
- планують і контролюють виконання плану охоплення дітей вакцинацією і ревакцинацією БЦЖ та туберкулінодіагностикою;
- перевіряють якість щеплень БЦЖ і проби Манту з 2 ТО ППД-Л;
- контролюють виконання протитуберкульозних заходів у вогнищах туберкульозної інфекції (щеплення БЦЖ не вакцинованих та туберкулінонегативних контактних дітей, проведення хіміопрофілактики, ізоляція дітей від джерела інфекції).
Протитуберкульозні заклади (дитячий фтизіатричний відділ чи протитуберкульозний кабінет, протитуберкульозний диспансер) є методичним і організаційним центром боротьби з туберкульозом серед дітей. У районних центрах, в яких немає протитуберкульозного диспансеру, цю роботу виконує протитуберкульозний кабінет. Із його штатних одиниць виділяють посаду лікаря педіатра-фтизіатра. У районних і сільських центрах, в яких немає протитуберкульозного кабінету, протитуберкульозна робота проводиться фтизіатром, а в селах - фельдшером, який працює під безпосереднім керівництвом протитуберкульозного диспансеру.
Крім організаційно-методичної роботи протитуберкульозні заклади здійснюють:
- спостереження за дітьми, що живуть в умовах контакту з хворим на активний туберкульоз, інфікованими мікобактеріями туберкульозу (дітьми, в яких виявлено віраж та гіперергічну реакцію на туберкулін) та хворими на активний туберкульоз дітьми;
- хіміопрофілактику;
- санаторне лікування;
- профілактичні протитуберкульозні заходи у вогнищах туберкульозної інфекції (контроль за щепленням БЦЖ невакцинованих та туберкулінонегативних контактних дітей, проведення хіміопрофілактики, ізоляція дітей від джерела інфекції та санітарно-освітня робота серед контактних).

2 ВИЯВЛЕННЯ ТУБЕРКУЛЬОЗУ В ДІТЕЙ

В умовах епідемії туберкульозу надзвичайно актуальним є не лише раннє виявлення туберкульозної інфекції у дітей, а й своєчасне виявлення локального туберкульозу.
Своєчасно виявлені локальні форми туберкульозу органів дихання у дітей - це свіжий не ускладнений туберкульоз внутрішньогрудних лімфатичних вузлів у фазі інфільтрації, несвоєчасно виявлені - це всі ускладнені форми туберкульозу органів дихання, а також старі, що не втратили активності, зміни (у фазі незакінченої кальцинації). Пізно виявлені, занедбані форми – це процеси, що мають хронічний перебіг, нелегко піддаються лікуванню і дають незворотні залишкові зміни.
У дітей раннього й дошкільного віку локальні форми туберкульозу здебільшого виявляють при зверненні за медичною допомогою і майже з однаковою частотою при суцільній туберкулінодіагностиці, первинному обстеженні контактних з хворим на активний туберкульоз та при плановому обстеженні IV та VI диспансерних груп. У дітей шкільного віку туберкульоз виявляють також ще й при флюорографічному обстеженні, яке дітям проводиться з 12-річного віку.
Найефективнішими методами своєчасного виявлення локального туберкульозу є профілактичні, а саме: суцільна туберкулінодіагностика та первинне обстеження контактних з хворим на активний туберкульоз. Проводячи профілактичні протитуберкульозні заходи серед контингентів диспансерних груп ризику, локальний туберкульоз у планово обстежених дітей цих груп не виявлятиметься.
При профілактичних оглядах туберкульоз органів дихання частіше виявляють у вигляді двох його форм – туберкульозу внутрішньогрудних лімфатичних вузлів і первинного туберкульозного комплексу легень. При цьому несвоєчасне виявлення локального туберкульозу спостерігається значно рідше, ніж при зверненні за медичною допомогою.
При зверненні до лікаря найчастіше виявляють локальний туберкульоз, причому тяжкі (дисемінований туберкульоз легень, туберкульозний менінгіт) та ускладнені його форми, особливо у дітей із вогнищ туберкульозної інфекції та у дітей грудного віку.
Для раннього та своєчасного виявлення туберкульозу в умовах епідемії хвороби протитуберкульозні заходи слід спрямовувати у таких напрямках:
- серед здорового контингенту дітей;
- груп ризику, що знаходяться на диспансерному обліку в дитячих поліклініках;
- груп ризику, що спостерігаються в протитуберкульозному диспансері;
- контингентів, що є під наглядом фтизіатра у протитуберкульозному диспансері (виявлення загострень процесу).

3 ПРОТИТУБЕРКУЛЬОЗНІ ЗАХОДИ СЕРЕД ЗДОРОВИХ ДІТЕЙ

Здорові діти - це особи вакциновані БЦЖ з вираженим (три і більше міліметрів у діаметрі) післявакцинним знаком, котрі не мають супутньої патології, не хворіли на пневмонію чи на дитячі інфекційні та застудні (більше трьох разів на рік) хвороби.
В умовах епідемії здоровим дітям туберкулінодіагностику обов'язково проводять:
- при оформленні дітей у дитячі дошкільні заклади та школу незалежно від того чи проводилася туберкулінодіагностика у цьому році;
- не вакцинованим БЦЖ у пологовому будинку дітям перед вакцинацією БЦЖ (не раніше двомісячного віку);
- дітям за рік до проведення ревакцинації БЦЖ та перед її проведенням;
- дітям, котрі були в контакті з вперше виявленим хворим на активний туберкульоз, та дітям раннього віку, котрі контактували з хворим, в якого вперше виявлено неактивний туберкульоз;
- дітям, що звернулися з приводу хвороби у поліклініку чи стаціонар, за винятком дітей, котрі захворіли на дитячі інфекційні хвороби, та реконвалесцентів (упродовж двох місяців до зникнення всіх клінічних симптомів), дітей, котрі контактували з інфекційними хворими та дітей з алергічними і шкірними хворобами, епілепсією тощо.
Оцінку туберкулінової проби Манту з 2 ТО проводять через 72 години. Для цього прозорою міліметровою лінійкою вимірюють найбільший розмір інфільтрату поперечно осі руки. Якщо інфільтрат не чіткий, легкий дотик пальців у ділянці гіперемованої шкіри дозволить виявити його пальпаторно - інфільтрат буде виступати над поверхнею гіперемованої шкіри. Крім того, якщо є інфільтрат, то коли за гіперемією брати шкіру у складку, вона не буде утворюватися, внаслідок запалення тканини, що знаходиться під шкірою.
Реакція вважається негативною, коли не виявлено інфільтрату (гіперемії) або при наявності уколотої реакції (один міліметр), сумнівною - при інфільтраті (папулі), діаметр якого має 2-4 мм або наявності лише гіперемії будь-якого розміру без інфільтрату, позитивною - при наявності вираженого інфільтрату, діаметр якого 5 і більше міліметрів. Гіперергічними у дітей вважаються реакції, діаметр яких сягає 17 і більше міліметрів, а також везикуло-некротичні реакції незалежно від розміру інфільтрату з лімфангоїтом або без нього.
Інтервал між будь-якими профілактичними щепленнями, біологічно діагностичною пробою і пробою Манту з 2 ТО ППД-Л має бути не менше одного місяця.
При виявленні негативної реакції Манту дітей направляють у дошкільні заклади та школу.
У протитуберкульозний диспансер направляють:
- дітей з вперше виявленою сумнівною або позитивною туберкуліновою пробою з 2 ТО, а саме: не щеплених вакциною БЦЖ, вакцинованих БЦЖ з несформованим рубцем до року після щеплення БЦЖ.
- дітей з вперше позитивною реакцією на пробу Манту з 2 ТО (5 і більше міліметрів) після негативної реакції, якщо в інтервалі не було щеплення БЦЖ.
- дітей з позитивною пробою Манту з 2 ТО, незалежно від давності, а саме: з гіперергічною реакцією на туберкулін (інфільтрат 17 і більше міліметрів, а також з везикулами, лімфангоїтом або некрозом, незалежно від розміру інфільтрату); з посиленням туберкулінової проби на 6 і більше міліметрів, чи менше, ніж на 6 мм, але при утворенні інфільтрату 12 і більше міліметрів; при формуванні інфільтрату 12 і більше міліметрів.
При наявності легеневої симптоматики (кашель, підвищення температури тіла, біль у грудній клітці, кровохаркання) понад сім днів дітям, крім туберкулінодіагностики, проводять рентгенологічне обстеження органів грудної клітки. При виявленні локальних змін у легенях і позитивній пробі Манту дітей направляють у протитуберкульозний диспансер. Рентгенологічне обстеження органів грудної клітки є обов'язковим при поєднанні легеневої симптоматики з симптомами уражень інших органів.

4 ПРОТИТУБЕРКУЛЬОЗНІ ЗАХОДИ СЕРЕД ДІТЕЙ ГРУП РИЗИКУ, ЩО ЗНАХОДЯТЬСЯ НА ДИСПАНСЕРНОМУ ОБЛІКУ В ДИТЯЧИХ ПОЛІКЛІНІКАХ

До груп ризику, дитячих поліклінік відносять:
- не вакцинованих БЦЖ, у зв'язку з протипоказаннями;
- не інфікованих МБТ дітей, вакцинованих БЦЖ, з вираженим (три і більше міліметрів) післявакцинним знаком, котрі мають супутню патологію, хворіли на пневмонію, дитячі інфекційні та застудні (більше трьох разів на рік) хвороби;
- не інфікованих МБТ дітей, вакцинованих БЦЖ з вираженим післявакцинним знаком із соціально несприятливих сімей (багатодітних, неповних, асоціальних, з незадовільними житло-побутовими умовами, сиріт, що живуть у чужих сім'ях);
- не інфікованих МБТ дітей, вакцинованих БЦЖ з несформованим після щеплення БЦЖ знаком та дітей, в яких діаметр післявакцинного знаку сягає 1-2 мм;
- дітей з вродженим імунодефіцитом;
- дітей, інфікованих ВІЛ та хворих на СНІД;
- інфікованих МБТ дітей (в тому числі тих, які хворіли на туберкульоз), в котрих немає супутньої патології, які не хворіли на пневмонію, дитячі інфекційні та застудні (більше трьох разів на рік) хвороби.
У дитячих поліклініках діти груп ризику спостерігаються за формою № 30/о (контрольна карта диспансерного нагляду) відповідними спеціалістами, а при їх відсутності дільничними педіатрами. У контрольну карту диспансерного нагляду вносять дату взяття і зняття дитини з обліку, дату і дані контрольних обстежень (скарги, об’єктивні та лабораторні результати). Контроль за обстеженням цих дітей на туберкульоз здійснюють фтизіатр і завідуючий дитячою поліклінікою.
Строк спостереження визначають відповідні фахівці залежно від періоду хвороби та наявності несприятливих чинників.
Контрольні спостереження за показаннями, однак не рідше одного разу в квартал.
В історію розвитку дитини (форма 112/о), що знаходиться в групі ризику, вклеюють вкладний листок, в який вносять відомості про щеплення БЦЖ і рубець, дату й результати проби Манту з 2 ТО, рентгенографію органів грудної клітки, дослідження харкотиння і сечі на МБТ, консультацію фтизіатра та флюорографію членів сім'ї дитини.
У дитячій поліклініці крім планової роботи з дітьми груп ризику педіатри проводять клінічний мінімум обстеження на туберкульоз дітей при їх зверненні з приводу будь-якого інтеркурентного захворювання, а також при необхідності диференціальної діагностики з туберкульозом затяжних і з атиповим перебігом пневмоній, плевритів, захворювань кістково-суглобової системи, пієлонефритів та кон'юнктивітів, при яких необхідно уточнити діагноз.
До клінічного мінімуму обстеження відносяться:
- епідеміологічний анамнез (цілеспрямоване вияснення можливого випадкового контакту з хворим на туберкульоз);
- загальний аналіз крові та сечі;
- оцінка туберкулінової проби;
- оглядова рентгенограма органів грудної клітки;
- консультація фтизіатра.
До встановлення діагнозу дітей з неясною етіологією захворювання, підозрілою на туберкульоз, спостерігають у протитуберкульозному диспансері ("0" група).
Відповідальним за планове обстеження в поліклініці дітей із груп ризику, які не знаходяться на диспансерному обліку в протитуберкульозному диспансері, за виконання клінічного мінімуму з метою диференціальної діагностики і за своєчасне обстеження таких дітей у фтизіатра є головний лікар поліклініки (ЦРЛ, ФАП). Фтизіатр здійснює методичне керівництво і контроль за виконанням клінічного мінімуму у дітей груп ризику дитячих поліклінік і за своєчасним їх направленням у стаціонар.
Серед дітей, що знаходяться у групах ризику дитячих поліклінік проводять такі протитуберкульозні заходи:
- всіх не вакцинованих БЦЖ у пологовому будинку вакцинують після закінчення терміну протипоказання. Дітям, інфікованим ВІЛ-інфекцією, в яких немає явних ознак імунодефіциту, щеплення БЦЖ проводять лише при великому ризику контакту з бактеріовиділювачем і неможливістю ізолювати їх на тривалий строк від хворого;
- вакцинованим і ревакцинованим БЦЖ дітям з несформованим післявакцинним знаком (за винятком дітей інфікованих ВІЛ-інфекцією) при негативній пробі Манту з 2 ТО ППД-Л через два роки після вакцинації та через рік після ревакцинації повторяють щеплення БЦЖ;
- всім контингентам, за винятком дітей із вродженим імунодефіцитом та інфікованих ВІЛ-інфекцією, туберкулінодіагностику проводять двічі на рік (не вакцинованим БЦЖ - з шестимісячного віку), незалежно від попереднього результату. Для запобігання місцевої сенсибілізації шкіри при туберкулінодіагностиці дотримуються чергування рук (у парні роки - права, у непарні - ліва; при проведенні туберкулінодіагностики двічі на рік: у першому півріччі - права, у другому - ліва).
- обов'язкове проведення туберкулінодіагностики всім дітям перед призначенням кортикостероїдних гормонів, цитостатиків, променевої й імуносупресивної терапії, трансплантації органів, гемосорбції;
- дітей з вродженим імунодефіцитом та інфікованих ВІЛ-інфекцією при будь-яких проявах захворювання на бронхолегеневу патологію, що триває понад сім днів, обстежують рентгенологічно.
- дітям хворим на цукровий діабет, виразкову хворобу рентгенологічне обстеження проводять при виявленні вперше позитивної туберкулінової проби, наростанні чутливості на туберкулін (на 6 і більше міліметрів, чи менше, ніж на 6 мм, але при утворенні інфільтрату 12 і більше міліметрів) та при наявності бронхолегеневої симптоматики.
Дітей груп ризику дитячих поліклінік, у яких утримується сумнівна реакція на туберкулін направляють на дообстеження і спостереження в протитуберкульозний диспансер ("0" група), а дітей, в яких виявлено віраж і гіперергічну реакцію та відмічено наростання чутливості на туберкулін на 6 і більше міліметрів, чи менше, ніж на 6 мм при інфільтраті 12 і більше міліметрів і стійкому збереженні інфільтрату 12 і більше міліметрів - на дообстеження і проведення при необхідності хіміопрофілактики у спеціалізований стаціонар.
Лікуючи дітей, інфікованих МБТ, в тому числі тих, які хворіли на туберкульоз, великими дозами кортикостероїдних гормонів з приводу неспецифічних хвороб, та застосовуючи цитостатики, променеву, імуносупресивну терапію, необхідно проводити хіміопрофілактику ізоніазидом упродовж трьох місяців. При підтримувальних дозах гормональної терапії, повторних курсах цитостатиків, променевої й імуносупресивної терапії хіміопрофілактику не повторюють. Одним курсом проводять хіміопрофілактику також інфікованим МБТ дітям, хворим на цукровий діабет (при первинній його діагностиці) та інфікованим МБТ дітям, які захворіли на пневмонію, дитячі інфекційні хвороби.
Для хіміопрофілактики застосовують ізоніазид (8-10 мг/кг маси тіла на добу, але не більше 0,5 г на добу). Добову дозу призначають на одне приймання (через 15-20 хвилин після їди) щоденно або тричі на тиждень (інтермітуючий метод) упродовж трьох місяців. Одночасно з ізоніазидом призначають вітамін А і групи Б та глюконат кальцію (по 0,5 г двічі на день впродовж двох тижнів) для запобігання побічної дії ізоніазиду.
При хіміопрофілактиці можуть виникнути побічні реакції у вигляді еозинофілії в периферичній крові, алергічних дерматитів, диспептичних розладів, подразнення нирок та медикаментозного гепатиту. Для виявлення гепатиту необхідно не рідше одного разу на місяць контролювати функцію печінки (дослідження крові на трансамінази), особливо у дітей, котрі тривало вживали антибактеріальні та інші медикаментозні засоби. При появі побічних реакцій (головний біль, парестезії) ізоніазид відміняють на 5-7 днів, призначають десенсибілізуючу терапію антигістамінними засобами (фенкарол, кларитин та ін.). Наявність побічних реакцій при повторному застосуванні ізоніазиду свідчить про потребу його заміни на інший засіб, зокрема флуренізид. При появі побічних реакцій і на цей засіб хіміопрофілактику відміняють, а при великому ризику розвитку туберкульозу її проводять іншими препаратами І ряду.
Абсолютним протипоказанням до хіміопрофілактики є гостре захворювання печінки, відносним - хронічний гепатит, при якому доцільніше застосовувати інтермітуючий метод (тричі на тиждень) хіміопрофілактики.
При вірусному гепатиті хіміопрофілактику призначають не раніше, як через шість місяців після зникнення всіх клінічних проявів. Напередодні і під час хіміопрофілактики (не рідше одного разу на місяць) досліджують кров на трансамінази та сечу на жовчні пігменти.

5 ПРОТИТУБЕРКУЛЬОЗНІ ЗАХОДИ СЕРЕД ДІТЕЙ, ЩО СПОСТЕРІГАЮТЬСЯ У ГРУПАХ РИЗИКУ В ПРОТИТУБЕРКУЛЬОЗНОМУ ДИСПАНСЕРІ

Контингенти дітей, що підлягають обліку в протитуберкульозному диспансері, поділяються на сім основних груп:
“0” - діагностична;
І - активний туберкульоз органів дихання;
ІІ - активний туберкульоз органів дихання, що затухає;
ІІІ - клінічно вилікуваний туберкульозу органів дихання;
ІV - контактні з джерелом інфекції;
V - позалегеневий туберкульоз;
VІ - інфіковані МБТ, не щеплені БЦЖ в період новонародженості та післявакцинні ускладнення.
Контингенти IV та VI груп обліку вважаються групами ризику щодо туберкульозу.

У IV групі (підгрупа А - контактні з бактеріовиділювачем) фтизіатром спостерігаються:
- діти з сімейного, родинного, квартирного та випадкового контакту з бактеріовиділювачем;
- діти, котрі контактували з бактеріовиділювачем, якого виявлено у дитячому закладі.
Строк спостереження впродовж усього терміну контакту з бактеріовиділювачем та протягом року після зняття з обліку бактеріовиділювача, його смерті або виїзду за межі району чи області. При випадковому контакті дітей спостерігають упродовж року.
Контрольні строки спостереження – щоквартально.
Обсяг обстеження:
- аналіз крові та сечі (при контрольованій хіміопрофілактиці щомісячно упродовж курсу);
- туберкулінодіагностика (неінфікованим дітям раннього віку, а саме: дітям з соціально несприятливих сімей, з несформованим післявакцинним знаком, з супутньою патологією, особам, які хворіли на пневмонію, дитячі інфекційні та застудні хвороби туберкулінодіагностику проводять щоквартально, неінфікованим дітям дошкільного і шкільного віку та інфікованим будь-якого віку - двічі на рік).
- рентгенологічне обстеження (рентгенографія в прямій проекції один раз на рік; при позитивній реакції на туберкулін, її наростанні та наявності проявів інтоксикації й легеневої симптоматики - рентгенографія в прямій проекції та томографія через площину середостіння при необхідності рентгенографія в боковій проекції).
Профілактичні заходи. У тих випадках, коли вагітна хвора на туберкульоз, профілактику зараження МБТ майбутньої дитини починають напередодні її народження. Протитуберкульозний диспансер направляє вагітну в стаціонар для лікування. Якщо вагітна хвора на активну форму туберкульозу і хоче зберегти вагітність, її пологи повинні відбутися в пологовому відділенні для хворих на туберкульоз або в пологовому будинку, в якому можна забезпечити ізоляцію хворої від інших породіль.
Запобігання інфікування МБТ і захворювання на туберкульоз дитини в таких випадках починають з хіміопрофілактики впродовж трьох місяців. Надалі після негативної туберкулінової проби проводять вакцинацію БЦЖ й ізоляцію дитини від хворої матері. Повторний курс хіміопрофілактики в цих випадках проводять через дев’ять місяців після щеплення. З перших днів дитину годують донорським молоком. Здорове немовля на 7-8 день переводять в сиротинець до припинення бактеріовиділення у матері.
У випадку, коли дитина народжується від здорової матері, але з вогнища інфекції (сімейного чи квартирного), новонароджених дітей на період формування імунітету після проведення щеплення БЦЖ ізолюють на 6-8 тижнів. Для цього дитину затримують в пологовому будинку або госпіталізують хворого на туберкульоз у лікарню і проводять остаточну дезінфекцію. У випадку проведення вакцинації БЦЖ з дотримуванням ізоляції хіміопрофілактику ізоніазидом проводять через 8 місяців після щеплення БЦЖ впродовж двох місяців, а надалі двічі на рік по два місяці протягом двох років за показанням.
Таким же чином проводять хіміопрофілактику після ревакцинації БЦЖ дитини з вогнища інфекції відомого диспансеру.
У тих випадках, коли дитина є в контакті з хворим (випадковий, раніше невідомий контакт) у період формування імунітету після щеплення БЦЖ, хіміопрофілактику призначають незалежно від давності щеплення, проводять впродовж трьох місяців і повторюють через півроку.
Дітям із вогнища туберкульозної інфекції з масивним бактеріовиділенням, яке встановлено бактеріоскопічно (якщо в мазку є не менше 5 колоній в одному полі зору, ймовірність висіву дуже висока) або методом посіву, при рості більше 20 колоній, хіміопрофілактику проводять тримісячно двічі на рік (весною і восени) впродовж двох років. При наявності обтяжливих чинників (багатодітні, неповні, асоціальні сім'ї, незадовільні житло-побутові умови, недотримування санітарно-гігієнічних правил поведінки) курси хіміопрофілактики проводять впродовж трьох років.
Дітям із вогнищ, де є хворі з мізерним бактеріовиділенням, встановленим лише методом посіву, при рості не більше 20 колоній, хіміопрофілактику проводять тримісячно двічі на рік (весною і восени) впродовж року.
При продовженні контакту з бактеріовиділювачем понад два-три роки та при контакті з хронічним бактеріовиділювачем, що спостерігається у ІБ групі диспансерного обліку, курс хіміопрофілактики повторюють:
- коли у бактеріовиділювача спостерігається загострення процесу;
- коли у дитини діагностовано віраж туберкулінових реакцій;
- коли у інфікованої дитини виникла гіперергічна реакція на туберкулін або відмічається стійке збереження реакції з інфільтратом 12 і більше міліметрів, посилення попередньої сумнівної або позитивної реакції на 6 і більше міліметрів, чи менше, ніж на 6 мм, але при утворенням інфільтрату 12 і більше міліметрів;
- після неспецифічних хвороб (пневмонія, загострення рецидивуючого бронхіту), які часто повторюються, та дитячих інфекційних хвороб, що знижують опірність організму;
- після загострення хронічної супутньої хвороби;
- після оперативного втручання.
У випадку виявлення у невідомого протитуберкульозному диспансеру хворого на автопсії активного туберкульозу, смерті хворого на туберкульоз, який при житті виділяв МБТ, або виїзді бактеріовиділювача за межі області хіміопрофілактику проводять одним курсом.
Дітям, котрі мали контакт з бактеріовиділювачем у дитячих дошкільних закладах, та дітям, яких ізолювали від бактеріовиділювача, хіміопрофілактику проводять одним курсом упродовж трьох місяців.
Новонародженим із вогнища туберкульозної інфекції хіміопрофілактику проводять через два-вісім тижнів після вакцинації. На цей період новонародженого ізолюють. Для цього дитину направляють у сиротинець або госпіталізують бактеріовиділювача та проводять остаточну дезінфекцію вогнища інфекції.
Дітям, у яких при первинному обстеженні в диспансері, у зв'язку з виявленням у сім'ї бактеріовиділювача, була негативна туберкулінова проба, проводять тримісячний курс хіміопрофілактики. Надалі, якщо впродовж останніх двох місяців дитина не хворіла, після негативної туберкулінової проби повторюють ревакцинацію БЦЖ незалежно від віку (при наявності післявакцинного рубця – через три роки від попереднього щеплення). Після ревакцинації дитину ізолюють у санаторні заклади. Надалі хіміопрофілактику проводять залежно від небезпеки вогнища.
При контакті з бактеріовиділювачем з первинною стійкістю МБТ до ізоніазиду можливе призначення флуренізиду дозою 8 мг/кг маси тіла (впродовж такого ж періоду як при застосуванні ізоніазиду ) та етамбутолу дозою 20-25 мг/кг маси тіла.

У IV групі (підгрупа Б - контакт з хворим, в якого не виявлено МБТ) фтизіатром спостерігаються:
- діти дошкільного й шкільного віку, що контактують з хворим на туберкульоз, який спостерігається у I та V А групах диспансерного обліку;
- новонароджені, які народились від матері, що хворіла на туберкульоз в минулому;
- діти до трирічного віку, що контактують з хворим на туберкульоз, який спостерігається у будь-якій диспансерній групі (окрім бактеріовиділювачів) та вперше виявленим хворим на неактивний туберкульоз;
- всі діти з родин тваринників, що працюють на несприятливих щодо туберкульозу фермах, та родин, що мають хворих на туберкульоз сільськогосподарських тварин.
У підгрупі Б дітей спостерігають упродовж усього терміну перебування хворого на туберкульоз у I та V А диспансерних групах. 
Дітей з родин тваринників, що працюють на несприятливих щодо туберкульозу фермах, а також з родин, що мають хворих на туберкульоз тварин, спостерігають у підгрупі Б до оздоровлення тваринницького господарства. Надалі всіх інфікованих дітей, які не мають обтяжливих чинників, переводять під нагляд педіатра, інфікованих з обтяжливими чинниками переводять у VI Б диспансерну групу, залишаючи під наглядом фтизіатра.
Контрольні строки спостереження двічі на рік.
Обсяг обстеження:
- аналіз крові та сечі (при контрольованій хіміопрофілактиці щомісячно упродовж курсу);
- туберкулінодіагностика - з шестимісячного віку двічі на рік;
- рентгенологічне обстеження (оглядова рентгенограма один раз на рік, при появі позитивної реакції на туберкулін, її наростанні та наявності проявів інтоксикації і легеневої симптоматики - рентгенограма у прямій проекції та томограма через площину середостіння, при необхідності рентгенограма у боковій проекції).
Профілактичні заходи. Всім дітям, які контактують з хворим на активний туберкульоз без бактеріовиділення, курс хіміопрофілактики проводять відразу після виявлення контакту. Повторні курси призначають при наявності обтяжливих чинників (недотримування хворим санітарно-гігієнічних норм поведінки, наявність незадовільних житло-побутових умовах, при захворюванні на пневмонію, дитячі інфекційні хвороби, оперативному втручанні та ін.).
У сільських умовах дітям, які контактують з хворим на активний туберкульоз без бактеріовиділення, хіміопрофілактику проводять так, як у вогнищах з мізерним бактеріовиділенням: тримісячний курс двічі на рік (весною і восени) упродовж року.
Дітям з родин тваринників, що працюють на несприятливих щодо туберкульозу фермах, а також з родин, що мають хворих на туберкульоз тварин, хіміопрофілактику проводять двома курсами. Перший курс призначають безпосередньо після виявлення уражених туберкульозом тварин, повторний - весною або восени.
Всім дітям, які контактують з хворим на активний туберкульоз без бактеріовиділення, дітям з родин тваринників, що працюють на несприятливих щодо туберкульозу фермах, а також з родин, що мають хворих на туберкульоз тварин, в яких при первинному обстеженні з приводу контакту в диспансері була негативна туберкулінова проба, призначають тримісячний курс хіміопрофілактики. Ревакцинацію проводять в індивідуальні терміни, після згасання за пробою Манту післявакцинної алергії, при наявності післявакцинного рубця - через три роки після попереднього щеплення. Після ревакцинації дитину ізолюють. Надалі хіміопрофілактику проводять залежно від небезпеки вогнища.
Якщо дитина народжується від матері, яка знаходиться на диспансерному обліку з приводу неактивної форми туберкульозу, або хворіла на туберкульоз в минулому, їй у період вагітності й годування проводять хіміопрофілактику ізоніазидом і дозволяють годувати дитину груддю або зцідженим грудним молоком. В обох випадках мати повинна бути у респіраторі або у марлевій пов'язці, що складається з чотирьох шарів; приміщення щоденно кварцують. Щеплення БЦЖ при цьому проводять на 4-5-й день життя дитини. Після родів матір ретельно обстежують на туберкульоз. При наявності бронхолегеневої патології проводять бактеріологічне дослідження харкотиння чи промивних вод бронхів на МБТ, томографічне обстеження органів грудної клітки. Матері роз'яснюють про необхідність дотримування санітарних правил догляду за дитиною та її небезпеку для дитини у випадку загострення туберкульозу.
Дітям до трирічного віку, які контактують з хворим на туберкульоз, що спостерігається у будь-якій групі диспансерного обліку, та вперше виявленим хворим з неактивною формою туберкульозу при несформованому післявакцинному рубчику і негативній туберкуліновій пробі проводять ревакцинацію БЦЖ (через рік після вакцинації).

У VI групі (підгрупа А) фтизіатром спостерігаються:
- діти у ранньому періоді туберкульозної інфекції (віраж туберкулінових реакцій) без симптомів туберкульозної інтоксикації і локальних змін;
Строк спостереження при сприятливому перебігу інфекції упродовж року. При збереженні гіперергічних реакцій на туберкулін дітей переводять у підгрупу Б. Дітей, котрі мають супутню патологію, хворіли на пневмонію, дитячі інфекційні хвороби та часто (більше трьох разів на рік) хворіють застудними хворобами спостерігають у підгрупі А упродовж двох років, надалі їх переводять у підгрупу Б. Дітей до трирічного віку для подальшого спостереження фтизіатром переводять у ІІІ Б підгрупу .
Контрольні строки спостереження двічі на рік.
Обсяг обстеження:
- аналіз крові та сечі (при контрольованій хіміопрофілактиці щомісячно упродовж курсу);
- туберкулінодіагностика (при взятті і знятті з обліку, при дворічному спостереженні - при взятті на облік, через рік і при знятті з обліку);
- рентгенологічне обстеження (при взятті на облік - оглядова рентгенографія та томографія через площину середостіння; при стійкому збереженні реакції на туберкулін 12 і більше міліметрів, посиленні туберкулінових проб на 6 і більше міліметрів, чи менше, ніж на 6 мм з утворенням інфільтрату 12 міліметрів і більше та при появі симптомів інтоксикації й легеневої патології оглядову рентгенографію, а при потребі й томографію повторюють).
При побічних реакціях, які виражаються змінами у гепатобіліарній системі проводять щомісячне дослідження крові на трансамінази.
Профілактичні заходи. При віражі туберкулінових реакцій призначають одноразовий тримісячний курс хіміопрофілактики при взятті на облік. Хіміопрофілактику проводять ізоніазидом (5-8 мг/кг маси тіла на добу) щоденно, при хронічному гепатиті - інтермітуючим методом (тричі на тиждень упродовж трьох місяців). Хіміопрофілактика призначається і контролюється лікарями протитуберкульозних диспансерів. Хіміопрофілактику проводить медична сестра (дільнична, процедурного кабінету), та фельдшер ФАП-у, медико-санітарних частин. Дані про хіміопрофілактику (добова доза, дати початку та закінчення хіміопрофілактики, загальна кількість вжитого ізоніазиду, побічна дія і її прояви) фіксують у контрольній карті диспансерного нагляду за хворим на туберкульоз (форма 030-4/о), контрольній карті диспансерного нагляду (форма 030/о).
Призначаючи хіміопрофілактику, з батьками дітей проводять бесіду, в якій повідомляють про мету і значення хіміопрофілактики, важливість регулярного приймання ізоніазиду.
Основною умовою хіміопрофілактики є організація контролю за її проведенням. Контрольованим методом є приймання ізоніазиду в присутності медичної сестри у профілактичному кабінеті, протитуберкульозному диспансері, санаторії, поліклініці за місцем проживання хворих, у лікарні, на ФАП-і. Приймання ізоніазиду можна проводити вдома під контролем дисциплінованих батьків. Для осіб, що вживають ізоніазид вдома, його видають не більше, як на 7-10 днів.
При виявленні віражу у дітей груп ризику, які спостерігаються педіатром, дообстеження на туберкульоз і хіміопрофілактику проводять у стаціонарі, можливе проведення хіміопрофілактики у спеціалізованих санаторіях, санаторних садках, школах-інтернатах, лісових школах, а також дитячих закладах загального типу медичним персоналом цих закладів.

У VI групі (підгрупа Б) фтизіатром спостерігаються:
- інфіковані МБТ діти з гіперергічною реакцією на туберкулін;
- інфіковані МБТ діти з стійким збереженням реакції, інфільтрат якої сягає 12 міліметрів і більше або посиленням позитивної реакції на 6 мм і більше чи менше, ніж на 6 мм, але з утворенням інфільтрату, діаметр якого має 12 і більше міліметрів;
- інфіковані МБТ діти (в тому числі діти, що хворіли на туберкульоз), які мають супутню патологію, зокрема цукровий діабет, хворіли на пневмонію, дитячі інфекційні та застудні хвороби;
- інфіковані МБТ діти з соціально несприятливих сімей (багатодітних, неповних, асоціальних, із незадовільними житло-побутовими умовами та сироти, що живуть у чужих сім'ях).
При сприятливому перебігу інфекції строк спостереження дітей з гіперергічною реакцією та чутливістю на туберкулін, що збільшилася на 6 міліметрів і більше чи менше, ніж на 6 мм, але з утворенням інфільтрату 12 і більше міліметрів упродовж року. Строк спостереження інших контингентів визначають фахівці залежно від перебігу хвороби та наявності несприятливих чинників.
Контрольні строки спостереження двічі на рік.
Обсяг обстеження:
- аналіз крові та сечі (при контрольованій хіміопрофілактиці щомісячно упродовж курсу);
- туберкулінодіагностика (при взятті і знятті з обліку; при спостереженні більше року - щорічно, дітям, які хворіли на пневмонію - двічі на рік);
- рентгенологічне обстеження (при взятті на облік - оглядова рентгенографія та томографія через площину середостіння, надалі оглядову рентгенографію й томографію повторюють лише при стійкому збереженні реакції на туберкулін, її посиленні та появі симптомів інтоксикації й легеневої патології).
Профілактичні заходи. При гіперергічній реакції на туберкулін у дітей, які не знаходяться у групах ризику під наглядом педіатра, призначають курс хіміопрофілактики упродовж трьох місяців, при збереженні гіперергії призначають другий курс хіміопрофілактики. При гіперергічній реакції на туберкулін у дітей з обтяжливими чинниками призначають два протитуберкульозні засоби, а саме: ізоніазид (8-10 мг/кг маси тіла на добу, але не більше 0,5 на добу) і етамбутол (20-25 мг/ кг маси тіла, але не більше 1,0 г на добу, вживають одноразово) впродовж чотирьох місяців.
Іншим контингентам дітей підгрупи Б та при застосуванні великих доз кортикостероїдних гормонів з приводу неспецифічних хвороб, а також цитостатиків, променевої й імуносупресивної терапії, трансплантації органів та гемосорбції проводять хіміопрофілактику одним курсом упродовж трьох місяців.

У VI групі (підгрупа В) фтизіатром спостерігаються:
- діти не вакциновані БЦЖ у пологовому будинку;
- діти з післявакцинними ускладненнями, що виникли після щеплення БЦЖ.
Строк спостереження не вакцинованих БЦЖ упродовж усього періоду протипоказання БЦЖ, до проведення вакцинації. Діти з післявакцинними ускладненнями спостерігаються впродовж року.
Контрольні строки спостереження не вакцинованих БЦЖ фтизіатром і відповідними фахівцями у дитячих поліклініках один раз у три місяці. Діти з післявакцинними ускладненнями спостерігаються фтизіатром один раз у три-шість місяців, під час хіміотерапії - кожні 7-10 днів.
Обсяг обстеження:
- аналіз крові та сечі (щоквартально, під час хіміотерапії - щомісячно);
- туберкулінодіагностика (невакцинованим у дитячих поліклініках двічі на рік, починаючи з шестимісячного віку, дітям з післявакцинними ускладненнями - при взятті й знятті з обліку);
- рентгенологічне обстеження (при появі позитивної туберкулінової проби - оглядова рентгенографія й томографія через площину середостіння).
Профілактичні заходи. Для запобігання інфікування МБТ і захворювання на туберкульоз новонароджених (особливо не вакцинованих БЦЖ у пологовому будинку) обов’язково обстежують на туберкульоз (флюорографія органів грудної клітки) вагітних і членів їх сімей. Ретельне обстеження вагітних на туберкульоз проводять при наявності у них легеневої симптоматики і у випадках, коли вагітні в минулому хворіли на туберкульоз (для визначення активності процесу). Про вагітних із легеневою симптоматикою, які рентгенологічно не обстежені, повідомляють у пологовий будинок.
Здоровим жінкам проводять рентгенологічне обстеження у день виходу з пологового будинку. Обстеження членів сім'ї вагітної проводить жіноча консультація і флюорографічний кабінет. Встановивши у жінки вагітність, гінеколог виясняє склад її сім'ї. Акушерка складає список всіх членів сім'ї і мешканців квартири, відмічає рік народження, місце праці. Список вклеюють в індивідуальну карту вагітної (форма 111/о). Кожного з зазначених у списку направляють на флюорографічне обстеження. Медичний персонал контролює за своєчасністю обстеження кожного із членів сім'ї. Напередодні дородової відпустки висновки флюорографічного обстеження подають у жіночу консультацію і підклеюються в індивідуальну карту вагітної і породіллі (форму 111/о).
У випадках, коли вагітна не була під наглядом медичних працівників, пологовий будинок повідомляє про це та майбутні пологи жіночу консультацію чи фельдшера. За час перебування породіллі в пологовому будинку на туберкульоз обстежують її сім'ю та мешканців квартири. Неприпустимо виписувати з пологового будинку не вакцинованого БЦЖ новонародженого в сім'ю, в якій її члени не обстежені на туберкульоз! Пологовий будинок зобов'язаний напередодні повідомити дитячу поліклініку чи ФАП, а також протитуберкульозний кабінет про виписування з пологового будинку не вакцинованого БЦЖ новонародженого, вказати діагноз хвороби, з приводу якої дитина не вакцинована БЦЖ, та термін протипоказання від щеплення.
Перший термін протипоказання від вакцинації БЦЖ новонародженого встановлює лікар-неонатолог. Обґрунтування протипоказання і продовження його терміну проводить лікувально-контрольна комісія (ЛКК) у дитячій поліклініці. До складу комісії входять завідуючий дитячою поліклінікою, педіатр і відповідний спеціаліст. Якщо відповідного спеціаліста у дитячій поліклініці немає, питання про протипоказання вирішує завідуючий поліклінікою і педіатр.
Не вакцинованим БЦЖ у пологовому будинку дітям щеплення проводять у відділеннях, в яких їх затримують з приводу недоношеності чи патології, або в кабінеті щеплень дитячої поліклініки. Перед щепленням лікар оглядає дитину і проводить йому термометрію. Допуск до щеплення БЦЖ оформляється відповідним записом в історії розвитку дитини (форма 112/о). У перші два місяці дітей вакцинують без попередньої туберкулінодіагностики. З двомісячного віку перед вакцинацією БЦЖ дітям проводять туберкулінодіагностику. Після закінчення терміну протипоказань від щеплень першочергово проводять вакцинацію БЦЖ, надалі щеплення від інших інфекцій. Виняток становлять щеплення, які проводять за епідемічними показаннями.
Виявивши у сім'ї новонародженого хворого туберкульозом, потрібно забезпечити ізоляцію дитини від хворого. Для цього породіллю з новонародженим на два місяці переводять з пологового будинку в інший заклад або госпіталізують хворого у стаціонар чи санаторій, після цього проводять остаточну дезінфекцію у квартирі і повторно обстежують сім'ю. У цій роботі активну участь повинні брати протитуберкульозний диспансер та санітарно-епідеміологічна станція.
Виявивши у матері туберкульоз, вакциноване БЦЖ немовля ізолюють від матері з моменту народження. При наявності протипоказань до вакцинації дитині проводять хіміопрофілактику. При виявленні туберкульозу в матері після виходу її з пологового будинку дитині проводять курс хіміопрофілактики незалежно від попередньо проведеної вакцинації БЦЖ.
Годування дитини грудним молоком матері можливе лише при збереженні необхідних умов ізоляції дитини та врахування форми туберкульозу в матері. Це можливо лише у спеціалізованих дитячих відділах і наявності підготовленого для такої роботи персоналу. При грудному годуванні дітям проводять хіміопрофілактику, призначивши повну дозу ізоніазиду (10 мг/ кг маси тіла) щодня, незалежно від поєднання препаратів, які одержує мати.
При зміні місця життя дитини дільничний педіатр повинен дізнатися чи всі, хто оточує дитину, обстежені на туберкульоз.
Крім вищезазначених заходів з профілактики інфікування та захворювання на туберкульоз новонароджених у сім'ї потрібно дотримуватись правил обстеження на туберкульоз всіх осіб (персонал), що знаходяться у дитячих відділеннях пологових будинків, лікарень, дитячих оздоровлювальних закладах, відділеннях недоношених.

У 0 (діагностичній) групі фтизіатром спостерігаються:
- діти, в яких потрібно уточнити: характер туберкулінової чутливості (післявакцинна чи інфекційна); етіологію інтоксикації, лімфаденіту, ураження кістково-суглобової і сечової систем та ін.; характер змін у легенях, в тому числі дисемінації у фазі кальцинації для диференціальної діагностики і визначення активності туберкульозного процесу;
- діти з келоїдними рубцями (менше одного сантиметра в діаметрі) для нагляду за ознаками росту.
Строк спостереження шість місяців.
Контрольні строки спостереження за показаннями.
Обсяг обстеження:
- аналіз крові та сечі (під час хіміотерапії з приводу післявакцинних ускладнень - щомісячно);
- туберкулінодіагностика (при взятті на облік, через три місяці і при знятті з обліку). Якщо дитина направлена до фтизіатра в перші два тижні після проведення туберкулінодіагностики фтизіатр сам оцінює наявність і збереження шкірної пігментації. У інфікованих туберкульозом дітей пігментація зберігається до трьох і більше тижнів, при післявакцинній алергії - здебільшого зникає до кінця першого-другого тижня, при цьому інфільтрат більш плоский і менш яскравий, ніж при інфікуванні. Якщо проба Манту не була зроблена або від неї не залишилось сліду, фтизіатр проводить пробу повторно (на іншій руці).
- рентгенологічне обстеження (оглядова рентгенограма та томограма через площину середостіння у диспансері, в необхідних випадках обстеження у стаціонарі для виявлення локальних форм туберкульозу органів дихання).
Виявивши дисемінацію в легенях у фазі кальцинації, дитину необхідно обстежити на токсоплазмоз (шкірні й серологічні реакції).
Встановивши віраж туберкулінових реакцій, дитину переводять у VI групу (підгрупа А). Туберкульозну інтоксикацію й локальні форми туберкульозу (виражені й малі форми активного внутрішньогрудного туберкульозу в фазі інфільтрації, засівання, розпаду, а також вперше виявлені локальні форми внутрішньогрудного туберкульозу в фазі розсмоктування чи неповної кальцинації з явищами туберкульозної інтоксикації) лікують впродовж 6 місяців у стаціонарі, надалі спостерігають у І диспансерній групі. Встановивши післявакцинну алергію у дітей з обтяжливими чинниками, їх направляють у групи ризику під нагляд педіатра.

6 ПРОТИТУБЕРКУЛЬОЗНІ ЗАХОДИ СЕРЕД ХВОРИХ, ЩО ЗНАХОДЯТЬСЯ 
ПІД НАГЛЯДОМ ФТИЗІАТРА

Всіх дітей, в яких діагностовано туберкульозну інтоксикацію та активний локальний туберкульоз, лікують в умовах стаціонару, санаторію, санаторних дитячих закладів (дитячі садки, школи-інтернати) до клінічного одужання (зникнення симптомів інтоксикації, розсмоктування інфільтративних змін, ущільнення і кальцинації внутрішньогрудних лімфатичних вузлів та вогнищ у легеневій тканині).
У спеціалізованих стаціонарах всім дітям забезпечують проведення тривалого, безперервного основного курсу хіміотерапії. Підтвердивши діагноз туберкульозної інтоксикації, дітей лікують в умовах стаціонару чи санаторію до зникнення симптомів інтоксикації.
Закінчивши основний курс хіміотерапії, дітей спостерігають у I диспансерній групі впродовж 1-2 років. При наявності обтяжливих чинників строк спостереження дітей з локальними формами туберкульозу продовжується до 1-2 років. При цьому весною і восени проводять тримісячні курси хіміотерапії двома антимікобактеріальними препаратами у санаторних умовах. Дітей без обтяжливих чинників через 1-2 роки переводять з I у II диспансерну групу, а дітей з туберкульозною інтоксикацією через рік - у III (підгрупа Б).
Дітей, в яких не виявлено залишкових змін, та при наявних малих залишкових змінах, спостерігають у II групі впродовж року, при великих - протягом двох років. При наявності обтяжливих чинників термін спостереження продовжується ще на 1-2 роки. Дітям, що спостерігаються у II диспансерній групі весною і восени в санаторних умовах проводяться тримісячні курси хіміотерапії. Після закінчення строку спостереження у II групі дітей переводять у III (підгрупа Б), в якій спостерігають також дітей, що переведені з I (туберкульозна інтоксикація) та з VI (інфіковані діти до трьох років) груп диспансерного обліку.
Термін спостереження у III Б підгрупі - два-три роки. Діти з вираженими залишковими змінами спостерігаються до 15-річного віку. При наявності у дітей обтяжливих чинників (пневмонія, супутня патологія, дитячі інфекційні хвороби, соціально несприятливі чинники) проводять тримісячний курс хіміотерапії двома антимікобактеріальними препаратами в санаторних умовах.
У ІІІ групі (підгрупа А) спостерігають вперше виявлених дітей із залишковими змінами туберкульозу, а саме: з кальцинатами у внутрішньогрудних лімфатичних вузлах і легеневій тканині або з сегментарними і часточковими пневмосклерозами без симптомів інтоксикації й активності процесу. Строк спостереження один рік.
Вказаним контингентам проводять комплексну хіміотерапію впродовж 4-6 місяців в умовах стаціонару, санаторію, дитячого садка, санаторної школи-інтернату.
Провівши основний курс хіміопрофілактики, дітей направляють у санаторні школи-інтернати, санаторні дитячі садки, в яких діти знаходяться до повного одужання (зняття з диспансерного обліку).
Направляючи хворих у стаціонар (лікарню, санаторій), диспансер висилає лабораторні та рентгенологічні дані, додавши рентгено- і томограми, результати туберкулінових проб у динаміці та обов'язково вказує назву препаратів, якими проводилось лікування, їх кількість, побічну дію та тривалість лікування.
Направивши у стаціонар хворого з не уточненим діагнозом, особливо з інтоксикацією неясної етіології, диспансер через один-два місяці виясняє у стаціонарі результати дослідження та остаточний клінічний діагноз. Закінчивши основний курс хіміотерапії, стаціонар висилає диспансерові дані обстеження, лікування та рекомендації щодо подальшого спостереження та лікування хворого.
Основним методом лікування хворого на туберкульоз є антимікобактеріальна терапія. Її починають відразу після встановлення діагнозу і проводять безперервно та тривало. Тривале, безперервне лікування є ефективним лише при поєднанні кількох препаратів, оскільки до антимікобактеріальних препаратів, які застосовуються ізольовано, розвивається стійкість МБТ.
Наявність резистентності до хіміопрепаратів значно знижує ефективність лікування, подовжує його строки, а також збільшує економічні затрати на лікування. Основною причиною медикаментозної стійкості є нерегулярне приймання антимікобактеріальних препаратів та не дотримування оптимального режиму дозування.
У зв'язку з ростом в умовах епідемії туберкульозу частоти хіміорезистентного туберкульозу важливе значення у лікуванні хвороби має визначення чутливості МБТ до антимікобактеріальних препаратів і призначення чутливих до МБТ засобів. Зважаючи на те, що у дітей, особливо раннього віку, бактеріовиділення незначне, важливим є з'ясування чутливості МБТ до антимікобактеріальних препаратів у джерела інфекції, з яким дитина контактувала.
У дітей, в яких туберкульозну інфекцію виявлено в ранньому періоді без локальних проявів, але з ознаками туберкульозної інтоксикації, лікування проводять у перші 6-12 місяців після віражу туберкулінових реакцій. При підтвердженні туберкульозної інтоксикації дітей лікують впродовж шести місяців двома-трьома препаратами, які є чутливими до МБТ у джерела інфекції.
При свіжовиявлених локальних формах туберкульозу лікування проводять трьома-чотирма антимікобактеріальними препаратами, які призначають дрібно (двічі-тричі на день) або одноразово. Лікуючи малі форми та процеси, що затухають, застосовують одноразове приймання антимікобактеріальних препаратів в умовах санаторіїв, санаторних дитячих садків, шкіл-інтернатів, лісних шкіл та при амбулаторному лікуванні. Лікування у кожному окремому випадку повинно бути строго індивідуальним, залежно від форми туберкульозу, фази процесу, його активності, побічної дії.
Дітям до трирічного віку етамбутол призначати недоцільно через можливі побічні реакції, пов’язані з кольоросприйняттям.
При стійкості до ізоніазиду можливе застосування флуренізиду, якщо результати мікробіологічного дослідження підтвердять чутливість до нього. Він має бактеріостатичну дію щодо штамів мікобактерій туберкульозу людського типу. Застосовують для хіміопрофілактики і лікування у комбінації з іншими протитуберкульозними препаратами. Призначають дозою 5-10 мг/ кг маси тіла.
При стійкості до рифампіцину препаратом першого вибору є застосування нового засобу рифабутину – деревату рифампіцину. Основним механізмом дії рифабутину як і рифампіцину є інгібіровання ДНК - залежної РНК - полімерази МБТ. Рифабутин має й інший спектр дії - синтез бактеріальної ДНК, що впливає на його активність щодо рифампіцинрезистентних МБТ.
Рифабутин у 4-16 раз антимікобактеріально активніший, ніж рифампіцин, щодо рифампіцинчутливих МБТ. Він утричі ліпше, ніж рифампіцин, проникає у клітину, маючи вищу внутрішньоклітинну активність. Природна резистентність до рифабутину дуже низька, а формування резистентності під час лікування препаратом виникає дуже рідко.
Незважаючи на подібну структуру між рифампіцином і рифабутином, немає повної перехресної стійкості. Він є активним щодо 30-40% штамів МБТ, резистентних до рифампіцину, що дозволяє його застосовувати для лікування хворих з стійкими до рифампіцину штамами МБТ. Однак рифабутин проявляє ефективність і у випадках вперше діагностованого туберкульозу легень.
Рифабутин добре всмоктується при пероральному вживанні. Максимальна концентрація у плазмі крові досягається в межах 2-4 годин після приймання. Він повільно звільняється з тканин. Внаслідок цього його концентрація у легеневій тканині у 6-8 разів більша, ніж у плазмі крові. Рифабутин проявляє значний постантибіотичний ефект, який у поєднанні з тривалим періодом піввиведення дозволяє застосовувати його один раз на добу або переривистими курсами. На відміну від рифампіцину рифабутин не має імунодепресивної дії.
Рифабутин призначають дозою 8-10 мг/кг маси тіла в комбінації з іншими антимікобактеріальними препаратами.
Побічна дія:
- диспептичні прояви (нудота, блювання), підвищення рівня печінкових ферментів, жовтяниця;
- лейкопенія, тромбоцитопенія, анемія, при яких частота і вираженість гематологічних реакцій може бути зумовлена одночасним вживанням ізоніазиду;
- артралгія, міальгія;
Рифабутин може підвищити температуру, призвести до висипання, рідко - еозинофілії, бронхоспазму, шоку. Можливі зміни кольору шкіри і розвиток зворотного увеїту.
Протипоказанням до застосування рифабутину є підвищена чутливість до рифабутину або до інших рифаміцинів, зокрема рифампіцину.

РЕЗЮМЕ
У методичних рекомендаціях на підставі наукових досліджень наведено методику організації протитуберкульозних заходів серед дітей, згідно якої в умовах епідемії протитуберкульозні заходи спрямовуються на здоровий контингент дітей та групи ризику, що знаходяться під наглядом відповідних спеціалістів у дошкільних та лікувальних закладах загальної мережі та групи ризику і контингент дітей, які спостерігаються фтизіатром у протитуберкульозному диспансері. Складено алгоритм виявлення туберкульозу в дітей у лікувальних та дошкільних закладах загальної мережі (рис. 1) та алгоритм виявлення туберкульозу в дітей у протитуберкульозному диспансері (рис. 2) Запропоновано контингенти груп ризику, що спостерігаються педіатром, та вдосконалено групування диспансерних контингентів, що знаходяться під наглядом фтизіатра. Однією з особливостей протитуберкульозних заходів в умовах епідемії туберкульозу є обов’язкове проведення туберкулінодіагностики всім дітям, які звернулись у лікувальний заклад з приводу будь-якої хвороби, за винятком протипоказаної. Дотримуючись вищевикладеної методики організації протитуберкульозних заходів серед дітей в умовах епідемії туберкульозу, ефективність раннього виявлення туберкульозної інфекції підвищується у 2,8 раза. Запропонована методика організації протитуберкульозних заходів у перспективі підвищить настороженість педіатрів щодо туберкульозу, налагодить співпрацю між педіатрами і фтизіатрами, сприятиме зниженню захворюваності на туберкульоз та запобігатиме розвиткові тяжких і ускладнених форм туберкульозу.
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Рис. 1 – Алгоритм виявлення туберкульозу в дітей у лікувальних і дошкільних закладах загальної мережі
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Рис. 2 – Алгоритм виявлення туберкульозу в дітей у протитуберкульозному диспансері
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