
Профілактика туберкульозу



Мета:

Усвідомити необхідність профілактики ТБ

Завдання:

 Розглянути сучасні підходи до 
профілактики туберкульозу 

 Ознайомити слухачів з первинною та 
вторинною профілактикою



Профілактика туберкульозу

 Профілактичний принцип охорони здоров’я 
взагалі й щодо туберкульозу, зокрема, має 
бути пріоритетним 

 Профілактика туберкульозу складається з 
комплексу різних заходів

 Розрізняють специфічну профілактику, до якої 
відносять щеплення та ревакцинацію, 
хіміопрофілактику, а також санітарну та 
соціальну профілактику туберкульозу



Алгоритми первинної і вторинної 
профілактики туберкульозу

Первинна Вторинна

Лікування 
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БЦЖ
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дихання

Хіміопрофілактика



Лікування хворих на ТБ

Основні елементи первинної профілактики ТБ, яка спрямована 
на попередження інфікування МБТ здорових осіб – це 
своєчасна діагностика, ізоляція хворих на ТБ з 
бактеріовиділенням, організація та проведення лікування.

Дії лікаря ЗЛМ:

• Виявлення осіб, які мають симптоми, що вимагають 
обов'язкового обстеження на ТБ за результатами клінічного 
скринінгу;

• Організація доставки хворих з позитивним мазком 
мокротиння для ізоляції в спеціалізований 
протитуберкульозний заклад;

• Формування та щорічний перегляд груп ризику серед 
дорослого та дитячого населення щодо захворювання на ТБ 
та направлення їх на скринінгові променеві обстеження та 
туберкулінодіагностику



Вакцинація вакциною БЦЖ при народженні -

ефективний метод первинної профілактики

туберкульозу



Завдання вакцинації

 Формування протитуберкульозного 
імунітету з розвитком післявакцинного
рубчика у 90% вакцинованих

 Запобігання тяжким, генералізованим
формам туберкульозу у дітей

 Охоплення до 95 % новонароджених



Специфічна профілактика

 Включає:
• вакцинацію - при народженні в 

пологовому будинку; 

• ревакцинацію - в 7 років - після 
проведення туберкулінодіагностики

 Вакцинація і ревакцинація проводяться 
для створення протитуберкульозного 
імунітету у неінфікованих осіб



Вакцинація БЦЖ (діти), функції 
лікаря ЗЛМ:

• Облік та динамічне спостереження (клінічний 
скринінг та туберкулінодіагностика) за дітьми, 
які не були вакциновані при народженні 
(визначення невакцинованих дітей  вакцинація 
БЦЖ у разі негативного результату проби 
Манту);

• Ведення новонароджених із вогнищ 
туберкульозної інфекції.



Вакцинація БЦЖ (діти) функції лікаря ЗЛМ:

• Активне виявлення випадків ТБ та ЛТІ у дітей (в першу чергу, 
у групах ризику) шляхом скринінгового обстеження із 
застосуванням внутрішньошкірних тестів з туберкуліном (проба 
Манту з 2 ТО для дітей 4-14 років  

• В областях (містах, районах) з високою захворюваністю на ТБ 
питання щодо проведення щорічної масової 
туберкулінодіагностики може вирішуватись індивідуально та 
закріплюватись відповідним наказом на місцевому рівні. 

• В організованих колективах туберкулінодіагностика
проводиться спеціально навченим медичним персоналом 
установи або бригадним методом, якому слід надавати 
перевагу. 

• Дітям, які не відвідують навчальні заклади, пробу Манту з 2 ТО 
проводять у кабінетах щеплень лікувально-профілактичних 
закладів).

• Направлення особи до фтизіатра, якщо результати проби 
Манту не дозволяють зробити остаточний висновок.



Хіміопрофілактика
Показання: для контактних осіб

та ВІЛ-інфікованих:

• особам будь-якого віку з ВІЛ-інфекцією – шестимісячний 
курс ізоніазіду 0,3; 

• особам, які відповідають критеріям лікування ЛТІ, але 
відмовляються проходити це лікування, слід надати 
інформацію за принципом «поінформуй та порадь» щодо ТБ 
та провести рентгенографію грудної клітки через 3 та 12 
місяців;

• контактним з МР ТБ ХП не проводиться;

• За показаннями може бути призначена ХП особам, які 
перехворіли на ТБ та спостерігаються у лікаря-фтизіатра 
при призначенні глюкокортикостероїдів у високих дозах на 
тривалий час, цитостатиків, інгібіторів фактору некрозу 
пухлин або хворим на ВІЛ-інфекцію після виліковування 
ТБ. В цьому випадку застосовують ізоніазид протягом 6 
місяців.



Індивідуальна профілактика, функції 
лікаря ЗЛМ:

Надання інформації населенню 

щодо раннього виявлення, 

профілактики та симптомів ТБ, 

особливо групам ризику, а 

також щодо шляхів передачі 

ТБ, наприклад:

• При кожному чиханні виділяється 

до  

40 000 окремих краплинок слизу 

діаметром 0,5-5,0 µм.

• Кожна краплинка може переносити 

мікобактерію

• Доза в 10 бактерій може призвести 

до інфікування

http://en.wikipedia.org/wiki/File:TB_poster.jpg


Висновки

Напрямками профілактики ТБ є:

• Профілактичні заходи серед усього населення: 
щеплення, а також соціально-економічні, 
санітарно-освітні та загально-санітарні заходи

• Профілактичні заходи серед груп ризику: 
диспансеризація хворих і контактних осіб, 
хіміопрофілактика, оздоровлення

• Профілактика в осередках туберкульозної 
інфекції: оздоровлення осередку, дезінфекція, 
ізоляція бактеріовиділювача, хіміопрофілактика
контактних

• Будь-яке захворювання легше
попередити, ніж лікувати!



ДЯКУЮ ЗА УВАГУ!


