
24 березня – Всесвітній день боротьби 

із захворюванням на туберкульоз 

 

Всесвітній день боротьби проти туберкульоз, за рішенням Всесвітньої 

організації охорони здоров’я,  відзначається щороку 24 березня в ознаменування того, 

що цього дня у 1882 році лікар Роберт Кох відкрив збудника туберкульозу – 

туберкульозну бацилу. Це стало першим кроком на шляху діагностування і лікування 

небезпечного захворювання.  

Мета Всесвітнього дня боротьби з туберкульозом – підвищення обізнаності про 

глобальну епідемію туберкульозу і зусилля по ліквідації цієї хвороби. 

В Україні, згідно з Указом Президента України № 290 від 22 березня 2002 року, 

також встановлений Всеукраїнський день боротьби із захворюванням на туберкульоз, 

який відзначається щорічно теж 24 березня. 

В даний час третина всього світового населення інфікована туберкульозом. 

Організації і країни, що борються проти туберкульозу, проводять цей День з метою 

привернення уваги до масштабів цієї хвороби, способів її профілактики та лікування. 

Туберкульоз не тільки медична, але і багато в чому соціальна проблема, і 

збільшення захворюваності населення часто пов'язано з катаклізмами, що 

відбуваються в суспільному житті країни. Туберкульоз вже перестав бути хворобою 

бомжів, жебраків, наркоманів, алкоголіків і ув'язнених. Все частіше стали хворіти 

благополучні люди. Економічні кризи, безробіття викликають зростання 

захворюваності і смертності від туберкульозу.  

У 2015 році в Дніпропетровській області захворіло на туберкульоз 2566 осіб. 

Показник захворюваності на 100 тисяч населення – 78,4. Середньо український 

показник захворюваності склав 55,9 на 100 тис. населення. За рейтинговою оцінкою 

Дніпропетровська область посідає 3 місце по захворюваності на туберкульоз серед 

інших областей України з показником 78,4 на 100 тис. населення, 2 місце – 

Херсонська область – 82,0 на 100 тис. населення, 1 місце – Одеська область – 102,5 на 

100 тис. населення. Найбільше хворих на туберкульоз проживає у м.  Тернівка, 

м.Першотравенськ, м.Нікополь, м. Кривий Ріг, Криворізькому, Петропавлівському, 

Солонянському районах області.   

Про те, що ситуація з туберкульозу, як і раніше залишається напруженою, 

свідчать наступні факти:  

- Найбільш висока захворюваність реєструється в групі населення від 25 до 55 років. 

- Чоловіки хворіють вдвічі більше, ніж жінки; 

- Кожен другий з нововиявлених хворих є бактеріовиділювачем; 

- Збільшилася кількість хворих на туберкульоз у поєднанні з ВІЛ-інфекцією: 2014 рік - 

698 осіб, 2015 рік - 728 осіб. 

- Збільшується число хворих з стійкими до ліків формами туберкульозу. 

- Збільшилася кількість хворих з туберкульозом сечостатевих органів, очей. 



- У 2015 році зріс показник захворюваності дітей на 37 відсотків в порівнянні з 2014 

роком. На облік взято 94 дитини у віці до 15 років, при цьому 51 відсоток - це діти 

віком до п’яти років. 

- Збільшується кількість хворих на туберкульоз у поєднанні з ВІЛ-інфекцією, у тому 

числі у дітей. За 2015 рік зареєстровано 3 дітей віком до 5 років, хворих на 

туберкульоз у поєднанні з ВІЛ-інфекцією. 

- Виявлено рідкісні форми туберкульозу - туберкульоз черевної порожнини, 

туберкульоз шкіри і туберкульоз селезінки. 

- Зареєстровано 39 нових випадків туберкульозу у підлітків.  

- За минулий рік померло від туберкульозу 567 осіб, при цьому 10 відсотків - в перший 

рік виявлення вже занедбаної хвороби. На 5 відсотків збільшилась кількість померлих 

від туберкульозу у поєднанні зі СНІДом. 

Туберкульозна інфекція виліковна, але з великими зусиллями. Вона живе в нас, хоча 

ми здорові. Якщо зробити пробу Манту, яка проводиться дітям від 1 до 14 років, вона 

буде позитивною. Туберкульозна інфекція є в організмі кожного, вона просто мовчить. 

Мікроби не розмножуються і поводяться спокійно завдяки тому, що в організмі в 

порядку імунітет. Імунітет може легко ослабнути, якщо людина потрапляє в 

несприятливі умови, якщо в суспільстві відбуваються соціальні стреси, також суттєво 

послабляє імунітет вірус імунодефіциту. У такі моменти ймовірність захворіти на 

туберкульоз значно зростає. Отже, туберкульоз - інфекційна хвороба, пов'язана з 

проникненням в організм туберкульозних бактерій, передається, частіше за всього, 

повітряно-крапельним шляхом. Джерелом є хвора на туберкульоз людина. Збудник 

туберкульозу потрапляє в навколишнє середовище при кашлі, чханні і розмові. 

Мікобактерії туберкульозу мешкають в виділеннях хворих людей. Вони стійко 

зберігаються в зовнішньому середовищі - на одязі, в погано провітрюваних 

помешканнях, які мають недостатнє освітлення, особливо в сирих приміщеннях, але 

легко гинуть під впливом сонячних променів. Для інфікування досить вдихнути 

невелику кількість мікобактерій. Кожен бактеріовиділювач, який не отримує 

лікування, може інфікувати більше 10 чоловік за рік. 

Туберкульоз заразний і дуже небезпечний! На відміну від інших інфекцій він 

має хронічний перебіг, що збільшує кількість тих, хто заразився. Захворювання, як 

правило, настає не відразу: від зараження до прояву може пройти від декількох місяців 

до декількох років. Найчастіше туберкульоз вражає легені. Така форма захворювання 

називається легеневим туберкульозом. Можливе ураження інших частин і тканин 

організму, таких як мозок, кістки, суглоби, нирки і лімфовузли - це позалегеневий 

туберкульоз. Захворювання може протікати без симптомів, але у більшості пацієнтів є 

характерні ознаки, за наявності яких слід звернутися до лікаря: 

- Швидка втомлюваність і поява загальної слабкості. 

- Зниження і / або відсутність апетиту, втрата ваги. 

- Підвищена пітливість, особливо під ранок і в основному верхній частині тіла. 

- Поява задишки при невеликих фізичних навантаженнях. 



- Незначне підвищення температури тіла. 

- Кашель або покашлювання з виділенням мокроти, можливо з кров'ю. 

- Болі в грудях. 

При виникненні одного, або декілька з перерахованих симптомів необхідно 

негайно звернутися до свого сімейного лікаря, або лікаря первинної медико-санітарної 

допомоги. Діагноз встановлюють за допомогою проведення проби Манту, 

дослідження мокротиння, рентгенологічного або флюорографічного дослідження. При 

виявленні туберкульозу хворий буде спостерігатися у фтизіатра, всі особи, які 

постійно з ним контактують обов'язково обстежуються. Своєчасно виявлений 

туберкульоз добре піддається лікуванню і повністю виліковується при безперервному 

і комплексному лікуванні. Обов'язкова умова - це проведення лікування в умовах 

стаціонару. Стаціонарну допомогу в Дніпропетровській області можна отримати в 

міських протитуберкульозних диспансерах міст Дніпропетровська, Кривого Рогу, 

Павлограду, Нікополя, Дніпродзержинську, головному Комунальному закладі 

«Дніпропетровське обласне комунальне лікувально-профілактичне об’єднання 

«Фтизіатрія» Дніпропетровської обласної ради». 

 Комунальний заклад «Дніпропетровське обласне комунальне лікувально-

профілактичне об’єднання «Фтизіатрія» Дніпропетровської обласної ради» - сучасний 

високоспеціалізований лікувальний заклад ІІІ рівня надання медичної допомоги, 

оснащений сучасним лікувальним та діагностичним обладнанням, в якому поряд з 

наданням лікувальної допомоги хворим проводиться наукова та педагогічна 

діяльність.  До складу закладу входить  консультативна поліклініка, де кваліфіковану 

медичну допомогу надають фахівці з фтизіатрії, урології, гінекології, офтальмології; 

легеневої  хірургії, клініко-діагностична лабораторія, допоміжні відділення і служби. 

Консультативна допомога щодо діагностики і лікування туберкульозу різної 

локалізації надається населенню усіх адміністративних територій області. Серед 

унікальних методик лікування, що застосовується у закладі – медикаментозні схеми 

лікування у поєднанні з фізіотерапевтичними методами: гальванізацією, 

електрофорезом лікарських препаратів, внутрішньоорганим  електрофорезом; 

ампліпульстерапія, інтерферренцтерапія, ампліпульс-форез; дарсонвалізація; 

магнітотерапія, світлолікування: ультрафіолетове випромінювання, інфрачервоне 

випромінювання, лазерне випромінювання; аерозольтерапія; ультразвукова терапія; 

біорезонанс – терапія; хірургічні методи лікування - операції на легенях із 

застосуванням лікувальної торакопластики і плевральної пластики. 

Основні заходи, які необхідні для попередження поширення туберкульозу: 

- Проведення всім дітям проби Манту щорічно, починаючи з 1 року і до 14-

річного віку. 

- Починаючи з 15-річного віку всі повинні проходити флюорографічне 

обстеження легенів за місцем проживання, навчання, роботи. 

- Обов'язкове проведення щеплень БЦЖ новонародженим дітям, потім 

ревакцинація проводиться у віці 7 років. Необхідно відзначити, що у вакциновані і 

ревакциновані особи хворіють 4 рази і помирають у 9 разів  рідше у порівнянні з 

невакцинованими.  



- Ізоляція хворих на туберкульоз в спеціалізовані протитуберкульозні стаціонари і 

їх ефективне лікування. 

- Проведення необхідних профілактичних заходів в осередках туберкульозу за 

місцем проживання або роботи хворого. 

- Найважливіше - пам'ятати про те, що сама людина теж може захистити себе: 

потрібно кинути палити, не зловживати алкоголем .Необхідно уникати людей, які 

кашляють, чхають, голосно розмовляють і розбризкують слину.  

- Важливо зміцнювати здоров'я фізкультурою і спортом, уникати стресових 

ситуацій. Отже, здоровий спосіб життя, санітарна грамотність, повноцінне харчування, 

відповідальність за своє здоров'я і здоров'я дітей - ось головні гарантії здорового 

суспільства. 

Шановні громадяни – на туберкульоз може захворіти кожен! Туберкульоз не 

розрізняє соціального статусу та однаково небезпечний для всіх. Лікування 

туберкульозу  необхідно розпочинати якомога раніше, аби швидше і легше досягнути 

результату. Туберкульоз можна вилікувати! Існують програми боротьби з 

туберкульозом та ефективні ліки. В Україні лікування протитуберкульозними 

препаратами безкоштовне. При виникненні хоча б одного із симптомів туберкульозу 

негайно зверніться до лікаря!  

Найкраща профілактика туберкульозу - здоровий спосіб життя! 


