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Рекомендовано для навчання лікарів – бактеріологів і фельдшерів-лаборантів закладів 

первинної, вторинної (спеціалізованої) і третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги» 

Вченою радою ДУ “Національний Інститут фтизіатрії і пульмонології ім. Ф.Г. Яновського 

НАМН  України”,  протокол № 6 від 28.05.2013 р., Респуліканською проблемною комісією 

«Пульмонологія і фтизіатрія», протокол № 5 від 20.06.2013 р. 
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ПРОГРАМА  

тренінгу «Організація лабораторної діагностики туберкульозу методом прямої бактеріоскопії 

мазка мокротиння та контроль якості досліджень» 

 

Перший день 

9.00 – 9.15 Реєстрація  

9.15 – 9.25 Відкриття тренінгу 

9.25 – 10.10 Знайомство. Очікування учасників. Правила роботи в навчальній групі 

10.10 – 10.40 Анкетування 

10.40 – 11.30 Лекція «Епідемічна ситуація з туберкульозу в світі та в Україні. 

Міжнародна стратегія боротьби з туберкульозом»   

11.30 – 11.40 Демонстрація навчального кінофільму «Туберкулез. Старые проблемы 

нового века» 

11.40. – 11.55 Перерва 

11.55 – 13.00 Лекція «Етіологія, патогенез, характеристика збудника туберкульозу» 

13.00 – 14.00 Перерва на обід  

14.00 – 14.50 Лекція «Організація лабораторної мережі з виявлення туберкульозу в 

Україні. Роль КДЛ у діагностиці туберкульозу» 

14.50 – 15.10 Інтерактивне обговорення: «Чому загально лікувальна мережа повинна 

активно приймати участь в  виявленні туберкульозу?». 

15.10 – 16.40 Практичне заняття (демонстраційне заняття) «Організація роботи та 

оснащення лабораторії з бактеріоскопічної діагностики туберкульозу» 

Відвідування діючої практичної лабораторії з діагностики туберкульозу 

(організація та оснащення робочого місця, техніка безпеки роботи, ризики 

зараження, реактиви, інструкції, умови зберігання матеріалу, ведення 

документації, утилізація відпрацьованого матеріалу) 

16.40 – 17.00 Підсумки роботи дня. Обговорення 

 

Другий день 

9.00 – 9.30 Повторення матеріалу першого дня роботи та план роботи другого дня 

9.30 – 11.00 Лекція «Методи лабораторної діагностики туберкульозу.» 

11.00 – 11.15 Перерва на каву  

11.15 – 12.30 Семінар «Організація роботи лабораторії з бактеріоскопії кислотостійких 

бактерій» 
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12.30 – 13.00 Інтерактивне обговорення: питання – відповідь «Вимоги до організації 

безпечної роботи з матеріалом підозрюваним на вміст збудників 

інфекційних захворювань» 

13.00 – 14.00 Обiд 

14.00 – 14.50 Семінар «Бактеріоскопічний метод лабораторної діагностики туберкульозу 

та його значення у виявленні хворих. Правила збирання та транспортування 

матеріалу» 

14.50 – 15.10 Демонстрація контейнерів для збирання мокроти, для транспортування 

клінічного матеріалу, порядку упаковування. 

15.10 – 15.20 Інструктаж з правил безпеки роботи у лабораторії  

15.10 – 16.50 Практична робота (робота в групах) «Приготування  мазка мокротиння та 

його фарбування за методом Ціля – Нільсена, мікроскопія та оцінка 

результатів» 

Група 1 – мікроскопія приготовлених препаратів та оформлення результату 

Група 2 – приготування препаратів та забарвлення за Цілем – Нільсеном 

16.50 – 17.00 Підсумки роботи дня. Обговорення 

 

Третій день 

9.00 – 9.30 Повторення матеріалу другого дня роботи та план роботи третього дня 

9.30 – 10.40 Семінар «Приготування  мазка мокротиння та його фарбування за методом 

Ціля – Нільсена, мікроскопічне дослідження» 

10.40 – 11.00 Робота в групі – провокація «Етапи приготування  та фарбування мазка» 

11.00 – 11.15 Перерва  

11.15 – 12.00 Семінар «Приготування реактивів, барвників» 

12.00 – 12.40 Семінар «Оцінювання результатів бактеріоскопії. Оформлення відповідних 

документів та видача результатів медичній установі» 

12.40 – 13.00 Практична робота «Оцінка якості мазків» (колективна робота з 

демонстрацією на препаратів екрані) 

13.00 – 14.00 Обід 

14.00 – 14.25 Семінар «Можливі причини помилок при бактеріоскопії на різних етапах 

дослідження мокроти на вміст КСБ» 

14.25 – 14.40 Робота в групах   –  Причини та  наслідки видачі хибних результатів   

1група . помилки при збиранні, зберіганні, транспортуванні та реєстрації 

матеріалу. 
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2 група. помилки  при приготуванні мазків. 

3 група помилки  при фарбуванні мазків. 

4 група. помилки  при бактеріоскопії та видачі результатів. 

14.40 – 16.50 Практична робота (робота в групах) «Приготування  мазка мокротиння та 

його фарбування за методом Ціля – Нільсена, мікроскопія та оцінка 

результатів» 

Група 1 – приготування препаратів та забарвлення за Цілем – Нільсеном 

Група 2 – мікроскопія приготовлених препаратів та оформлення результату 

16.50 – 17.00 Підсумки роботи дня. Обговорення 

 

Четвертий день 

9.00 – 9.30 Повторення матеріалу третього дня роботи та план роботи четвертого дня 

9.30 – 11.00 Лекція «Принципи організації внутрішньолабораторного контролю та 

зовнішнього оцінювання якості бактеріоскопічних досліджень» 

11.00 – 11.15 Перерва  

11.15 – 11.35 Семінар «Організація внутрішнього контролю якості бактеріоскопічного 

дослідження. Вимоги до заповнення обліково – звітних форм» 

11.35 – 11.55 Інтерактивне обговорення  («ромашка») «Етапи та методи внутрішнього 

контролю якості бактеріоскопічних досліджень» 

11.55 – 12.15 Практична робота (робота в групах) «Робота з обліково – звітною 

документацією» 

12.15 – 13.00 Семінар «Зовнішній контроль якості лабораторних досліджень: організація 

та методи. Моніторинговий (кураторський) візит як метод зовнішнього 

контролю якості досліджень» 

13.00 – 14.00 Обід 

14.00 – 16.50 Практична робота (робота в групах) «Приготування  мазка мокротиння та 

його фарбування за методом Ціля – Нільсена, мікроскопія та оцінка 

результатів» 

Група 1 – мікроскопія приготовлених препаратів та оформлення результату 

Група 2 – приготування препаратів та забарвлення за Цілем – Нільсеном 

16.50 – 17.00 Підсумки роботи дня. Обговорення 

 

П’ятий день 

9.00 –  9.30 Повторення матеріалу четвертого дня роботи та план роботи п’ятого дня 
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9.30 – 11.00 Семінар «Бактеріоскопія та оцінка мазків контрольної панелі.  Оформлення 

результатів» 

11.00 – 11.15 Перерва  

11.15 – 13.00 Семінар «Протиепідемічний режим та організація інфекційного контролю у 

лабораторіях з діагностики туберкульозу» 

12.30 – 13.00 Інтерактивне обговорення: питання – відповідь «Участь лабораторії в 

здійсненні інфекційного контролю в ЛПЗ» 

13.00 – 14.00 Обід 

14.00 – 14.40 Демонстрація навчального фільму «Мікроскопія кислотостійких бактерій» 

14.40 – 15.20 Дискусія. Запитання і відповіді 

15.20 – 16.10 Заключне тестування та оцінка тренінгу учасниками 

16.10 – 17.00 Підведення підсумків. Вручення сертифікатів 
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Анкета оцінки тренінгу. 
 

«Організація лабораторної діагностики туберкульозу методом прямої 
бактеріоскопії мазка мокротиння та контроль якості досліджень» 

Будь ласка, оцініть якість навчального курсу: 

 відмінно добре задовільно погано 

в цілому     

відповідає вашим професійним 
запитам 

    

презентації     

вправи     

навчальні матеріали     

розміщення     

харчування     

адміністративна підтримка перед 
курсом 

    

адміністративна підтримка під час 
курсу 

    

місце проведення курсу     

 

Коментарі / зауваження 

 

 

 

 

1. Що Вам сподобалося найбільше в навчальному курсі? 
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2. Що Вам сподобалося найменше в навчальному курсі? 

 

 

 

 

 

3. Що необхідно додатково включити в майбутній навчальний курс? 

 

 

 

 

4. Чи є що-небудь в програмі цього курсу, що слід вилучити з навчального 
курсу  в майбутньому? 

 

 

 

 

 

5. Будь ласка, оцініть корисність кожного розділу курсу з погляду 
відпрацювання  необхідних навичок лабораторної діагностики ТБ 

Розділ курсу 

 

Дуже корисний Корисний Корисний певною 
мірою 

Не 
корисний 

Епідемічна ситуація з туберкульозу в 
світі та в Україні. Міжнародні 
стратегії боротьби з туберкульозом 
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Етіологія, патогенез хвороби, 
характеристика збудника 
туберкульозу 

    

Організація лабораторної мережі з 
виявлення туберкульозу. Роль КДЛ у 
діагностиці туберкульозу 

    

Організація роботи лабораторії з 
бактеріоскопії кислотостійких 
бактерій 

    

Методи лабораторної діагностики 
туберкульозу  

    

Бактеріоскопічний метод 
лабораторної діагностики 
туберкульозу та його значення у 
виявленні хворих. Правила 
збирання матеріалу та  
транспортування матеріалу 

    

Приготування  мазка мокротиння, 
його фарбування за методом Ціля – 
Нільсена та дослідження 

    

Приготування реактивів, барвників     

Оцінювання результатів 
бактеріоскопії.  
Оформлення відповідних 
документів та видача результатів 
медичній установі 

    

Можливі причини помилок при 
дослідженні мокротиння на КСБ на 
різних етапах  

    

Принципи організації 
внутрішньолабораторного контролю 
та зовнішнього оцінювання якості 
бактеріоскопічних досліджень 

    

Організація внутрішнього контролю 
якості бактеріоскопічного методу 
дослідження.  
Вимоги до заповнення обліково – 
звітних документів 
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Зовнішній контроль якості 
лабораторних досліджень: 
організація та методи.  
Моніторинговий (кураторський) 
візит як метод зовнішнього 
контролю якості досліджень 

    

Бактеріоскопія та оцінка мазків 
контрольної панелі.  Оформлення 
результатів 

    

Протиепідемічний режим та 
організація інфекційного контролю в 
лабораторіях з діагностики 
туберкульозу 

    

Ваші пропозиції щодо вдосконалення навчального тренінгу 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 
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Назва міністерства, іншого центрального органу виконавчої влади, 
організації, у сфері управління якого перебуває заклад  
___________________________________________________________ 

 МЕДИЧНА ДОКУМЕНТАЦІЯ 
Форма первинної облікової 

документації 
№ 200–1/о 

ЗАТВЕРДЖЕНО 
Наказ МОЗ України 
02.09.2009 № 657 

Найменування та місцезнаходження закладу, відповідальні особи 
якого заповнили цю форму  
___________________________________________________________ 

 

Ідентифікаційний код ЄДРПОУ __________________________  

Заповнюється  одне направлення на всі три зразки біоматеріалу 
Направлення на бактеріоскопічне дослідження ТБ 05 

 
Реєстраційний номер 

випадку 
              

 Область Райо
н 

 Рік  Порядковий 
номер 

1.Заклад: 
1.1. Направлено 
з 

_________________________________________       Тел. _________ 

 (зазначити лікувально-профілактичний 
заклад/відділення) 

 

1.2. П.І.Б. лікаря  1.3. Дата 
направлення 

 

2.Пацієнт: 

2.1. П.І.Б. 
пацієнта 

___________________________ 
2.2. Рік 
народжен
ня 

____ 
2.3. Стать:Ч  
                   Ж 

2.4. Місце 
проживання 

  
2.5. Район 

 

2.6. Біоматеріал   Мокротиння   Інший  (зазначити, який саме) 
3. Мета 
дослідження: 

 Діагностика  Контроль хіміотерапії   Інша _______________ 
(зазначити, яка саме) 

4. Дати збору біоматеріалу: 4.1. ____________   4.2. ____________   4.3. ____________ 

5. Відповідальний за збирання 
біоматеріалу 

 

 (П.І.Б.) 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
7. Результат дослідження (заповнюється в лабораторії) 
7.1. Дата доставки біоматеріалу в 
лабораторію 

  

7.2. Код лабораторії _________________      7.3. Лабораторний порядковий № _________ 
8. Результати бактеріоскопії на наявність КСБ 

Дата 
бактеріо 
- скопії 

Проб
а 

Результат 

Примітки 
негатив -

ний 
позитивний/ступінь 

позитивності 
1-9 
КСБ 

1+ 2+ 3+ 

А Б 1 2 3 4 5 6 
 1       
 2       
 3       

 
9. Дата видачі 
результату  

 Підпис лаборанта  



 215 

Назва міністерства, іншого центрального органу виконавчої влади, 
організації, у сфері управління якого перебуває заклад  
 

 МЕДИЧНА ДОКУМЕНТАЦІЯ 
Форма первинної облікової документації 

№ 240– 1/о 
ЗАТВЕРДЖЕНО  

Наказ МОЗ України  
02.09.2009 № 657 

Найменування та місцезнаходження  закладу, відповідальні особи якого 
заповнили цю форму 
 

 

Ідентифікаційний код ЄДРПОУ   

 
Опис зразків мокротиння, які направляються в лабораторію ТБ 05а 

 
Найменування лікувально-профілактичного закладу/відділення __________________________ 
_______________________________________________________________________________ 

 

№ 
з/п П.І.Б. пацієнта  Рік народ-

ження П.І.Б. лікаря 
Дата 

збирання 
зразка 

Номер 
зразка Примітки 

1 2 3 4 5 6 7 
    1   

2  
3  

    1   
2  
3  

    1   
2  
3  

    1   
2  
3  

    1   
2  
3  

    1   
2  
3  

    1   
2  
3  

    1   
2  
3  

    1   
2  
3  

    1   
2  
3  

    1   
2  
3  

    1   
2  
3  

    1   
2  
3  

 
Дата _____________                                                       Здав відповідальний медпрацівник ________________   
                                                                                                                                                               (підпис) 
                                                                                                                     Прийняв лаборант ________________ 
                                                                                                                                                                               (підпис) 
Начальник Центру медичної статистики МОЗ України                                                            М.В. Голубчиков 
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________________ (ПІП) 
Пред/післятренінгова

 

 анкета 

Дата: ___________________________  

ІНСТРУКЦІЯ:     Обведіть кружечком ОДИН варіант відповіді, яка, на Вашу думку, є 
правильною відповіддю на кожне з питань. 

1. Які методи лабораторної діагностики туберкульозу виконуються у клініко-діагностичних лабораторіях 
загально-лікувальної мережі? 

1. Імунологічний 

2. Бактеріологічний 

3. Бактеріоскопічний 

4. Біологічний                                                                                               

2. Для діагностики якого захворювання препарати з осаду сечі необхідно фарбувати за 
Цілем-Нильсеном?                         

1. Нирково-клітинний рак 

2. Застійна нирка 

3. Нефротичний синдром 

4.  Туберкульоз нирок       

3. Що є джерелом утворення бактеріального аерозолю у КДЛ? 

1. Відкривання посуду з мокротинням, прожарювання бактеріологічної петлі з мокротинням  

2. Приготування фарбників 

3. Проведення панельного тестування 

4. Маркування предметних скелець  

4. Дофарбовування мазків мокротиння за Цілем-Нільсеном здійснюється такими  барвниками: 

                     1. 5% розчином йоду 

                     2. 2% розчином малахітового зеленого 

                     3. 0,3% розчином метиленового синього 

                     4. 1,5% розчином метиленового синього   

5. Часточки аерозолю якого розміру можуть викликати захворювання на туберкульоз у людини? 

1. 10 мкм 

2. 1 – 5 мкм 

3. 15 – 20 мкм 

4. більше 20 мкм 

6. Що є небезпечним для співробітників КДЛ при діагностиці туберкульозу 

1. Збирання мокротиння при кашлі хворого у приміщенні лабораторії 

2. Мікроскопія фарбованого за Цілем-Нільсеном препарату мокротиння 

3. Фарбування препарату 

4. Мікроскопія фарбованого за Паппенгеймом препарату мокротиння  

7. Як забарвлюються КСБ за Грамом? 
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1. Грам-позитивно  

2. Грам-негативно 

3. Грам-варіабельно 

4. Не забарвлюються      

8. Які методи фарбування препаратів мокротиння застосовують для виявлення КСБ? 

1. За Паппенгеймом 

2. За Грамом 

3. За Ціль-Нільсеном 

4. За Лейшманом       

9. Який барвник є основним для фарбування за методом Ціля-Нільсена? 

1. 0,3% розчин карболового фуксину 

2. 1% розчин еозину 

3. 0,5% розчин фуксину основного 

4. Насичений спиртовий розчин судану ІІІ 

10. Фуксин Ціля при фарбуванні мазка мокротиння: 

1. Підігрівають до появи парів 

2. Охолоджують 

3. Кип’ятять 3 хвилини 

4. Перемішують із сірчаною кислотою   

11. Яка кількість КСБ у патологічному матеріалі дає позитивний результат при бактеріоскопії фарбованого за 
Цілем-Нільсеном препарату? 

1. 50-100 мікробних тіл в 1 мл 

2. 15-20 мікробних тіл в 1 мл 

3. 500-1000 мікробних тіл в 1 мл 

4. 5000-10000 мікробних тіл в 1 мл  

12. В якому разі видають результат бактеріоскопічного дослідження - «КСБ не виявлені» при використанні 
імерсійного об’єктиву мікроскопа згідно з наказом №45? 

1. КСБ не виявлено у 10 полях зору 

2. КСБ не виявлено у 300 полях зору 

3. КСБ не виявлено у 100 полях зору 

4. КСБ не виявлено у 500 полях зору   

13. Який процент виявлення туберкульозу методом бактеріоскопії фарбованого за Цілем-Нільсеном препарату 
має бути у лабораторії загальної лікувальної  мережі за рекомендаціями ВООЗ?  

1. 5-10% 

2. 25% 

3. 50-85% 

4. 90%      

14. Які вимоги до стекол необхідно виконувати для фарбування препаратів за Цілем-Нільсеном? 

1. Стекла мають бути новими 

2. Стекла мають бути хімічно чистими 
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3. Стекла мають бути знежиреними 

4. Стекла мають бути прозорими, без тріщин, пухирців повітря, інших дефектів 

5. Всі відповіді правильні     

15. Чи можна методом бактеріоскопії фарбованих за Цілем-Нільсеном препаратів достовірно диференціювати 
мікобактерії за видами? 

1. Так 

2. Ні    

16. Яка кратність збирання мокротиння необхідна для діагностики туберкульозу? 

1. Одноразово 

2. Триразово за 2 або за 3 дні 

3. Триразово протягом місяця 

4. Триразово протягом тижня     

17. Якій порції мокротиння слід віддати перевагу при діагностиці туберкульозу? 

1. Тій, що зібрана напередодні ввечері 

2. Тій, що зібрана вранці натще 

3. Тій, що зібрана в першій половині дня в день здачі 

4. Тій, що зібрана за добу, яка передувала дню дослідження 

18. Який матеріал є найінформативнішим при діагностиці туберкульозу легень? 

1. Плевральна рідина 

2. Пунктат лімфатичного вузла 

3. Мокротиння 

4. Промивні води шлунку    

19. Скільки полів зору необхідно переглянути при бактеріоскопії фарбованого за Цілем-Нільсеном мазка для 
видачі результату «1+»? 

1. 20 

2. 40 

3. 50 

4. 100      

20. Скільки КСБ має бути в полі зору при бактеріоскопії фарбованого за Цілем-Нільсеном мазка для видачі 
результату «2+»? 

1. більше 10 

2. 1 – 10 

3. Багато, покривають поле зору  

21. Протягом якого часу необхідно направити клініцистам відповідь про позитивний результат бактеріоскопії? 

1. Не пізніше, ніж через 24 години 

2. Не пізніше, ніж через 48 години 

3. Не пізніше, ніж через 52 години 

4. Не пізніше, ніж через 76 години   

22. В заключній відповіді дослідження на КСБ має бути зазначена така інформація: 

1. Використаний матеріал для дослідження  
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2. Застосований метод фарбування 

3. Середня кількість КСБ у препараті, в полі зору 

4. Дата дослідження, прізвище, ім’я, по-батькові лікаря-лаборанта 

5. Всі відповіді правильні 

23. Які морфологічні ознаки є характерними для КСБ у фарбованому за Цілем-Нільсеном препараті? 

1. Палички – тонкі, іноді вигнуті, або ж звивисті, довжиною 1-10 мкм червоного кольору на 
синьому фоні 

2. Синього кольору коки на червоному фоні 

3. Довгі, товсті палички, розміщені ланцюжками, або у вигляді «крапка – тире» 

4. Довгі септовані палички з дихотомічним поділом   

24. Скільки зразків мокротиння необхідно дослідити для діагностики туберкульозу? 

1. 3 

2. 5 

3. 7 

4. 2    

25. Скільки зразків мокротиння необхідно дослідити для контролю за ефективністю лікування? 

1. 3 

2. 5 

3. 7 

4. 2   

26. Які види зовнішнього контролю за якістю лабораторних досліджень здійснюють органи контролю? 

1. Кураторські візити ( оцінка на місці) 

2. Панельне тестування (заочна оцінка з використанням контрольних мазків) 

3. Перевірка «наосліп» (повторне читання препаратів у лабораторіях вищого рівня) 

4. Всі відповіді правильні   

27. Назвіть види контролю за якістю бактеріоскопічного дослідження, що є обов’язковими до організації та 
виконання безпосередньо у КДЛ? 

1. Внутрішньолабораторний 

2. Зовнішня оцінка якості 

3. Державний 

4. Місцевий             

28. Причини помилок при бактеріоскопічному дослідженні: 

1. Пов’язані з якістю біологічного матеріалу (неправильно зібраний) 

2. Пов’язані з приготуванням препаратів (якість предметних стекол, їх маркування, якість 
аплікаторів, контамінація, неправильний відбір матеріалу, розмір та товщина препарату 
тощо) 

3. Пов’язані з процесом фарбування (неправильне приготування барвників, порушення в 
процесі фіксації, фарбування, знебарвлення, дофарбовування) 

4. Пов’язані з методикою бактеріоскопії (несправність мікроскопу, забруднення лінз, 
імерсійного масла, піпеток, неправильна оцінка та реєстрація результатів) 
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5. Всі відповіді правильні      

29. Які форми бланків є обов’язковими для заповнення при транспортуванні мокротиння до КДЛ? 

1. ТБ04 

2. ТБ-05, ТБ-05а 

3. ТБ-06            

30. Які види помилок при бактеріоскопії виділяють згідно з класифікацією? 

1. Помилки підрахунку (ПП) 

2. Низько-хибно позитивні (НХП) 

3. Низько-хибно негативні (НХН) 

4. Високо-хибно позитивні (ВХП) 

5. Високо-хибно негативні (ВХН) 

6. Всі відповіді правильні     

31. Хто у КДЛ є відповідальним за якість бактеріоскопічних досліджень? 

1. Лікар-лаборант 

2. Старший лаборант 

3. Всі співробітники лабораторії 

4. Завідуючий КДЛ                                                                                                                                            

32. Хто у КДЛ проводить контроль за якістю бактеріоскопічного дослідження? 

1. Спеціально виділений фахівець або завідуючий КДЛ 

2. Старший лаборант 

3. Всі співробітники лабораторії 

4. Лаборант з вищою освітою  

33. Які етапи дослідження на наявність КСБ підлягають внутрішньолабораторному контролю за якістю? 

1. Збирання матеріалу 

2. Видача результатів 

3. Фарбування та мікроскопія 

4. Всі етапи – від збирання матеріалу до видачі результату 

34. Як часто треба проводити контроль за якістю приготування реактивів та барвників у КДЛ? 

1. Щодня 

2. Щотижня 

3. Один раз на місяць 

4. При кожному новому приготуванні                                                                                                                                               

35. Які облікові форми підлягають обов’язковому заповненню у лабораторіях першого рівня для зворотного 
зв’язку з медичним закладом? 

1. ТБ-01 

2. ТБ-03 

3. ТБ-04 

4. ТБ-06 

5. ТБ-05а, ТБ-05                                                                                                                                          
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36. Яку мету має контроль за якістю бактеріоскопічного дослідження? 

1. Систематично контролювати роботу фтизіатричної служби 

2. Досягти точних, достовірних, надійних, стабільних, своєчасних результатів дослідження 

3. Встановити правильність лікування хворих  

4. Систематично контролювати належні умови роботи в КДЛ                                                                                                                                        

37. Що включає лабораторний реєстраційний журнал (ТБ04)? 

1. Стислий опис перебігу лікування пацієнтів 

2. Список хворих на туберкульоз, які не одержують відповідного лікування та продовжують 
розповсюджувати інфекцію 

3. Реєстрація та облік всіх результатів мікроскопії мокротиння в КДЛ, що проведено з метою 
як діагностики так і контролю за якістю лікування 

4. Квартальний звіт про нові випадки туберкульозу                                                                                                                                      

38. Яке значення має мікроскопічне (бактеріоскопічне) дослідження мокротиння у діагностиці туберкульозу? 

1. Швидкий, простий, недорогий метод виявлення КСБ 

2. Найчутливіший метод діагностики  

3. Визначає ДНК мікобактерій туберкульозу 

4. Вирішує всі діагностичні труднощі                                                                                                                                       

39. Які державні документи з діагностики туберкульозу в Україні регламентують роботу КДЛ загальної 
лікувальної мережі та спеціалізованих лікувальних закладів? 

1. Наказ №45  від 06.02.2002 

2. Наказ № 610 від 15.11.2005 

3. Наказ № 50 від 06.02.2006 

4. Всі відповіді правильні  

40. Хто у КДЛ є відповідальним за дотримання вимог гігієни та суворе виконання правил безпеки та 
протиепідемічного режиму при роботі з біологічним матеріалом? 

1. Завідуючий КДЛ 

2. Старший лаборант 

3. Спеціаліст середньої ланки 

4. Кожен працівник КДЛ                                                                                                                                   

41. Який метод знезараження інфікованого матеріалу є найефективнішим? 

1. Дезінфекція 

2. Автоклавування 

3. Пастеризація 

4. Зрошування спиртом  
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________________ (ПІП) 

Пред/післятренінгова
 

 анкета 

Дата: ___________________________  

 

ІНСТРУКЦІЯ:     Обведіть кружечком ОДИН варіант відповіді, яка, на Вашу думку, є 
правильною відповіддю на кожне з питань. 

 

2. Які методи лабораторної діагностики туберкульозу виконуються у клініко-діагностичних лабораторіях 
загально-лікувальної мережі? 

1. Імунологічний 

2. Бактеріологічний 

3. Бактеріоскопічний 

4. Біологічний                                                                                               

3. Для діагностики якого захворювання препарати з осаду сечі необхідно фарбувати за Цілем-
Нильсеном?                         

1. Нирково-клітинний рак 

2. Застійна нирка 

3. Нефротичний синдром 

4.  Туберкульоз нирок       

3. Що є джерелом утворення бактеріального аерозолю у КДЛ? 

5. Відкривання посуду з мокротинням, прожарювання бактеріологічної петлі з мокротинням  

6. Приготування фарбників 

7. Проведення панельного тестування 

8. Маркування предметних скелець  

4. Дофарбовування мазків мокротиння за Цілем-Нільсеном здійснюється такими  барвниками: 

                     1. 5% розчином йоду 

                     2. 2% розчином малахітового зеленого 

                     3. 0,3% розчином метиленового синього 

                     4. 1,5% розчином метиленового синього   

5. Часточки аерозолю якого розміру можуть викликати захворювання на туберкульоз у людини? 

5. 10 мкм 

6. 1 – 5 мкм 

7. 15 – 20 мкм 

8. більше 20 мкм 

6. Що є небезпечним для співробітників КДЛ при діагностиці туберкульозу 

5. Збирання мокротиння при кашлі хворого у приміщенні лабораторії 

6. Мікроскопія фарбованого за Цілем-Нільсеном препарату мокротиння 
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7. Фарбування препарату 

8. Мікроскопія фарбованого за Паппенгеймом препарату мокротиння  

7. Як забарвлюються КСБ за Грамом? 

5. Грам-позитивно  

6. Грам-негативно 

7. Грам-варіабельно 

8. Не забарвлюються      

8. Які методи фарбування препаратів мокротиння застосовують для виявлення КСБ? 

1. За Паппенгеймом 

2. За Грамом 

3. За Ціль-Нільсеном 

4. За Лейшманом       

9. Який барвник є основним для фарбування за методом Ціля-Нільсена? 

5. 0,3% розчин карболового фуксину 

6. 1% розчин еозину 

7. 0,5% розчин фуксину основного 

8. Насичений спиртовий розчин судану ІІІ 

10. Фуксин Ціля при фарбуванні мазка мокротиння: 

5. Підігрівають до появи парів 

6. Охолоджують 

7. Кип’ятять 3 хвилини 

8. Перемішують із сірчаною кислотою   

11. Яка кількість КСБ у патологічному матеріалі дає позитивний результат при бактеріоскопії фарбованого за 
Цілем-Нільсеном препарату? 

5. 50-100 мікробних тіл в 1 мл 

6. 15-20 мікробних тіл в 1 мл 

7. 500-1000 мікробних тіл в 1 мл 

8. 5000-10000 мікробних тіл в 1 мл  

12. В якому разі видають результат бактеріоскопічного дослідження - «КСБ не виявлені» при використанні 
імерсійного об’єктиву мікроскопа згідно з наказом №45? 

5. КСБ не виявлено у 10 полях зору 

6. КСБ не виявлено у 300 полях зору 

7. КСБ не виявлено у 100 полях зору 

8. КСБ не виявлено у 500 полях зору   

13. Який процент виявлення туберкульозу методом бактеріоскопії фарбованого за Цілем-Нільсеном препарату 
має бути у лабораторії загальної лікувальної  мережі за рекомендаціями ВООЗ?  

5. 5-10% 

6. 25% 

7. 50-85% 

8. 90%      
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14. Які вимоги до стекол необхідно виконувати для фарбування препаратів за Цілем-Нільсеном? 

6. Стекла мають бути новими 

7. Стекла мають бути хімічно чистими 

8. Стекла мають бути знежиреними 

9. Стекла мають бути прозорими, без тріщин, пухирців повітря, інших дефектів 

10. Всі відповіді правильні     

15. Чи можна методом бактеріоскопії фарбованих за Цілем-Нільсеном препаратів достовірно диференціювати 
мікобактерії за видами? 

3. Так 

4. Ні    

16. Яка кратність збирання мокротиння необхідна для діагностики туберкульозу? 

5. Одноразово 

6. Триразово за 2 або за 3 дні 

7. Триразово протягом місяця 

8. Триразово протягом тижня     

17. Якій порції мокротиння слід віддати перевагу при діагностиці туберкульозу? 

5. Тій, що зібрана напередодні ввечері 

6. Тій, що зібрана вранці натще 

7. Тій, що зібрана в першій половині дня в день здачі 

8. Тій, що зібрана за добу, яка передувала дню дослідження 

18. Який матеріал є найінформативнішим при діагностиці туберкульозу легень? 

5. Плевральна рідина 

6. Пунктат лімфатичного вузла 

7. Мокротиння 

8. Промивні води шлунку    

19. Скільки полів зору необхідно переглянути при бактеріоскопії фарбованого за Цілем-Нільсеном мазка для 
видачі результату «1+»? 

5. 20 

6. 40 

7. 50 

8. 100      

20. Скільки КСБ має бути в полі зору при бактеріоскопії фарбованого за Цілем-Нільсеном мазка для видачі 
результату «2+»? 

4. більше 10 

5. 1 – 10 

6. Багато, покривають поле зору  

21. Протягом якого часу необхідно направити клініцистам відповідь про позитивний результат бактеріоскопії? 

5. Не пізніше, ніж через 24 години 

6. Не пізніше, ніж через 48 години 

7. Не пізніше, ніж через 52 години 
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8. Не пізніше, ніж через 76 години   

22. В заключній відповіді дослідження на КСБ має бути зазначена така інформація: 

6. Використаний матеріал для дослідження  

7. Застосований метод фарбування 

8. Середня кількість КСБ у препараті, в полі зору 

9. Дата дослідження, прізвище, ім’я, по-батькові лікаря-лаборанта 

10. Всі відповіді правильні 

23. Які морфологічні ознаки є характерними для КСБ у фарбованому за Цілем-Нільсеном препараті? 

5. Палички – тонкі, іноді вигнуті, або ж звивисті, довжиною 1-10 мкм червоного кольору на 
синьому фоні 

6. Синього кольору коки на червоному фоні 

7. Довгі, товсті палички, розміщені ланцюжками, або у вигляді «крапка – тире» 

8. Довгі септовані палички з дихотомічним поділом   

24. Скільки зразків мокротиння необхідно дослідити для діагностики туберкульозу? 

5. 3 

6. 5 

7. 7 

8. 2    

25. Скільки зразків мокротиння необхідно дослідити для контролю за ефективністю лікування? 

5. 3 

6. 5 

7. 7 

8. 2   

26. Які види зовнішнього контролю за якістю лабораторних досліджень здійснюють органи контролю? 

5. Кураторські візити ( оцінка на місці) 

6. Панельне тестування (заочна оцінка з використанням контрольних мазків) 

7. Перевірка «наосліп» (повторне читання препаратів у лабораторіях вищого рівня) 

8. Всі відповіді правильні   

27. Назвіть види контролю за якістю бактеріоскопічного дослідження, що є обов’язковими до організації та 
виконання безпосередньо у КДЛ? 

1. Внутрішньолабораторний 

2. Зовнішня оцінка якості 

3. Державний 

4. Місцевий             

28. Причини помилок при бактеріоскопічному дослідженні: 

1. Пов’язані з якістю біологічного матеріалу (неправильно зібраний) 
2. Пов’язані з приготуванням препаратів (якість предметних стекол, їх маркування, якість 

аплікаторів, контамінація, неправильний відбір матеріалу, розмір та товщина препарату 
тощо) 

3. Пов’язані з процесом фарбування (неправильне приготування барвників, порушення в 
процесі фіксації, фарбування, знебарвлення, дофарбовування) 
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4. Пов’язані з методикою бактеріоскопії (несправність мікроскопу, забруднення лінз, 
імерсійного масла, піпеток, неправильна оцінка та реєстрація результатів) 

5. Всі відповіді правильні      
29. Які форми бланків є обов’язковими для заповнення при транспортуванні мокротиння до КДЛ? 

4. ТБ04 

5. ТБ-05, ТБ-05а 

6. ТБ-06            

30. Які види помилок при бактеріоскопії виділяють згідно з класифікацією? 

7. Помилки підрахунку (ПП) 

8. Низько-хибно позитивні (НХП) 

9. Низько-хибно негативні (НХН) 

10. Високо-хибно позитивні (ВХП) 

11. Високо-хибно негативні (ВХН) 

12. Всі відповіді правильні     

31. Хто у КДЛ є відповідальним за якість бактеріоскопічних досліджень? 

5. Лікар-лаборант 

6. Старший лаборант 

7. Всі співробітники лабораторії 

8. Завідуючий КДЛ                                                                                                                                            

32. Хто у КДЛ проводить контроль за якістю бактеріоскопічного дослідження? 

5. Спеціально виділений фахівець або завідуючий КДЛ 

6. Старший лаборант 

7. Всі співробітники лабораторії 

8. Лаборант з вищою освітою  

33. Які етапи дослідження на наявність КСБ підлягають внутрішньолабораторному контролю за якістю? 

1. Збирання матеріалу 

2. Видача результатів 

3. Фарбування та мікроскопія 

4. Всі етапи – від збирання матеріалу до видачі результату 

34. Як часто треба проводити контроль за якістю приготування реактивів та барвників у КДЛ? 

5. Щодня 

6. Щотижня 

7. Один раз на місяць 

8. При кожному новому приготуванні                                                                                                                                               

35. Які облікові форми підлягають обов’язковому заповненню у лабораторіях першого рівня для зворотного 
зв’язку з медичним закладом? 

6. ТБ-01 

7. ТБ-03 

8. ТБ-04 

9. ТБ-06 
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10. ТБ-05а, ТБ-05                                                                                                                                          

36. Яку мету має контроль за якістю бактеріоскопічного дослідження? 

5. Систематично контролювати роботу фтизіатричної служби 

6. Досягти точних, достовірних, надійних, стабільних, своєчасних результатів дослідження 

7. Встановити правильність лікування хворих  

8. Систематично контролювати належні умови роботи в КДЛ                                                                                                                                        

37. Що включає лабораторний реєстраційний журнал (ТБ04)? 

5. Стислий опис перебігу лікування пацієнтів 

6. Список хворих на туберкульоз, які не одержують відповідного лікування та продовжують 
розповсюджувати інфекцію 

7. Реєстрація та облік всіх результатів мікроскопії мокротиння в КДЛ, що проведено з метою 
як діагностики так і контролю за якістю лікування 

8. Квартальний звіт про нові випадки туберкульозу                                                                                                                                      

38. Яке значення має мікроскопічне (бактеріоскопічне) дослідження мокротиння у діагностиці туберкульозу? 

5. Швидкий, простий, недорогий метод виявлення КСБ 

6. Найчутливіший метод діагностики  

7. Визначає ДНК мікобактерій туберкульозу 

8. Вирішує всі діагностичні труднощі                                                                                                                                       

39. Які державні документи з діагностики туберкульозу в Україні регламентують роботу КДЛ загальної 
лікувальної мережі та спеціалізованих лікувальних закладів? 

5. Наказ №45  від 06.02.2002 

6. Наказ № 610 від 15.11.2005 

7. Наказ № 50 від 06.02.2006 

8. Всі відповіді правильні  

40. Хто у КДЛ є відповідальним за дотримання вимог гігієни та суворе виконання правил безпеки та 
протиепідемічного режиму при роботі з біологічним матеріалом? 

5. Завідуючий КДЛ 

6. Старший лаборант 

7. Спеціаліст середньої ланки 

8. Кожен працівник КДЛ                                                                                                                                   

41. Який метод знезараження інфікованого матеріалу є найефективнішим? 

5. Дезінфекція 

6. Автоклавування 

7. Пастеризація 

8. Зрошування спиртом  
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Розрахунок витратних матеріалів 

Контейнери для збирання мокротиння та стекол 

1. Визначити кількість вперше виявлених хворих з ТБ «+» мазком,які  зареєстровані у 
районі та перебували на лікуванні в минулому кварталі.  
2. Визначити кількість контейнерів необхідних для діагностичних досліджень.  
3. Визначити кількість  контейнерів для контролю хіміотерапії  
4. скласти пункт 2 і 3.  
5. Підрахувати кількість  контейнерів, що є в запасі.  

 
Для нових випадків 

1. Визначити кількість бактеріовиділювачів. 

• Кількість нових випадків помножити на 10 (число осіб з підозрою на ТБ), тобто 
скільки людей обстежити, щоб виявити «+».  

• Помножити на 3  

      Приклад: за квартал в районі зареєстровано 40 випадків  з «+» мазком.  
Отже контейнерів треба 40х10х3 = 1200 контейнерів 

2. Контроль хіміотерапії проводять  
• в кінці другого місяця лікування  
• в кінці п'ятого місяця лікування 
• в кінці повного курсу лікування  

Якщо відбираємо пробу одноразово, то множимо на 3, якщо дворазово - множимо на 6, 
тобто 40 х 6 = 240  

3. Для повного обстеження хворого треба 1200 + 240 = 1440 

Для хроніків 

Множимо не на 3, а беремо 1:1. немає потреби тричі обстежувати ХТБ, у них діагноз 
вже встановлений.  

Так розраховуємо контейнери та стекла.  

Розрахунок потреби в бланках обліково-звітних документів 

Бланки: кількість хворих помножити на 4 (1бланк - для діагностики, 3 - для КХТ) 
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РОЗРАХУНОК 

НЕОБХІДНОЇ КІЛЬКОСТІ ВИТРАТНИХ МАТЕРІАЛІВ ДЛЯ МІКРОСКОПІЧНОГО 
ДОСЛІДЖЕННЯ ОДНОГО ЗРАЗКА БІОЛОГІЧНОГО МАТЕРІАЛУ (ЗА ДАНИМИ ВООЗ) 

№  
п/п 

Перелік витратних матеріалів Кількість  

 
 

 
Для проведення прямої мікроскопії 

 

 

1.  Контейнер для збирання біологічного матеріалу 1од. 
2.  Предметне скло 1од. 
3.  Дерев’яний аплікатор 1 од. 
4.  Імерсійна олія 0,1 мл 
5.  Основний фуксин 0,015 мг 
6.  Спирт 96˚С 0,5 мл 
7.  Фенол кристалічний 0,25 мг 
8.  Сірчана кислота 1,25мл (6,25мл 20%) 
9.  Метиленовий синій 0,015мг 
10.  Ксилол 0,1 мл 
11.  Соляна кислота 0,015 мл 
12.  Спирт 96˚С 6,0 мл 
  

Для проведення мікроскопії мазка, 
одержаного методом збагачення 

 

 

1. Контейнер для збирання біологічного матеріалу 1од. 
2 Предметне скло 1од. 
3 Піпетка Пастера 1 од. 
4 Імерсійна олія 0,1 мл 
5 Основний фуксин 0,015 мг 
6 Спирт 96˚С 0,5 мл 
7 Фенол кристалфчний 0,25 мг 
8 Сірчана кислота 1,25мл (6,25мл 20%) 
9 Метиленовий синій 0,015мг 

10 ксилол 0,1 мл 
11 Соляна кислота 0,015 мл 
12 Спирт 96˚С 6,0 мл 
13 Центрифужна пробірка з кришкою 1од. 
14 Натрію бікарбонат (харчова сода) 0,1 г 
15 Натрію гіпохлорит NaClO 0.1 мл 
16 Натрію гідрокарбонат NaOН 0,01 мл 
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