
Всесвіт́ній день боротьби́ про́ти туберкульо́зу 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. 

 

Метою Всесвітнього дня боротьби проти туберкульозу є підвищення 

обізнаності про глобальну епідемію туберкульозу і зусилля по ліквідації 

 цієї хвороби. 

 

В даний час одна третина світового населення інфікована туберкульозом. 

Організації і країни, що борються проти туберкульозу, проводить цей День 

 з метою привернення уваги до масштабів цієї хвороби і способів її 

профілактики та лікування. 

 

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

року, також встановлений Всеукраїнський день боротьби із захворюванням на 

туберкульоз, який відзначається щорічно теж у 24 березня. 

 

Туберкульоз продовжує залишатися серйозною проблемою та викликом для 

громадського здоров'я в усьому світі. Такі фактори, як висока захворюваність у 

багатьох країнах світу, поява нових форм захворювання, висока розповсюдженість 

туберкульозу із множинною лікарською стійкістю, ураження зростаючого числа 

ВІЛ-інфікованих людей та значного за чисельністю контингенту в місцях 

позбавлення волі, а також підвищення мобільності населення, сприяли тому, що 

проблема туберкульозу набула масштабів надзвичайної ситуації, в тому числі в 

Європейському регіоні. Це потребує розробки та впровадження ефективних заходів 

протидії як на рівні системи охорони здоров’я, так і в суспільстві загалом, а також 

підвищення відповідальності кожного громадянина за своє здоров’я. 

За даними ВООЗ останніми роками боротьба з туберкульозом у 

Європейському регіоні набула позитивних змін — впроваджено стратегію ДОТС, 

розроблені та впроваджуються: 

• європейська базова стратегія зниження тягаря туберкульозу; 

• план подолання проблеми мультирезистентного туберкульозу; 

• стратегія протидії поєднаній ТБ/ВІЛ-інфекції. 

Також розроблені та впроваджені принципи моніторингу та оцінки прове- 

дення протитуберкульозних заходів, стратегії інфекційного контролю тубер- 

кульозу, удосконалюється робота фтизіатричної служби в пенітенціарній системі із 

залученням коштів внутрішніх та зовнішніх донорських систем фінансування. Ці 

стратегічні кроки дали змогу оптимізувати підходи в організації проти- 

туберкульозної роботи. Посилився потенціал з надання технічної та фінансової 

підтримки країнам європейського регіону, збільшилися обсяги фінансування з боку 

донорів щодо надання підтримки організації боротьби з туберкульозом в країнах з 

низьким та середнім рівнем доходів. Наша країна, як і весь європейський регіон, 

досягла певних успіхів у подоланні туберкульозу, проте зміна епідеміологічного 

профілю захворюваності на туберкульоз у бік зростання кількості хворих на 
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хіміорезистентні форми призвела до зростання резервуару інфекційно небезпечних 

та невиліковних випадків хіміорезистентного туберкульозу.  

Україна належить до 18 країн з найвищим рівнем мультирезистентного 

туберкульозу серед 53 країн Єврорегіону. Проблема подолання туберкульозу в 

Україні знаходиться у площині відповідальності держави перед своїми 

громадянами, які мають конституційне право на захист здоров'я, а також 

відповідальності всієї медичної галузі, діяльність якої має бути переорієнтована на 

пріоритети громадського здоров'я.  

Офіційно епідемію туберкульозу в Україні Всесвітня організація охорони 

здоров’я оголосила у 1995 р. Свого «піку» захворюваність на туберкульоз досягла у 

нашій країні у 2005 р., коли показник збільшився втричі порівняно з доепідемічним 

періодом (майже до 100 випадків на 100 тис. населення). Вжиті державою за останні 

20 років заходи, у т.ч. запровадження державної закупівлі протитуберкульозних 

препаратів, а також реалізація послідовно трьох загальнодержавних програм 

протидії захворюванню на туберкульоз, дали змогу призупинити подальше 

поширення епідемії в Україні та майже на 30% знизити показник захворюваності 

порівняно з найгіршим 2005 роком.  
 

З метою ефективного впливу на епідемічну ситуацію з туберкульозу, у 

Дніпропетровській області забезпечено доступ до сучасних методів діагностики 

туберкульозу: в двох лабораторіях ІІІ рівня (КДЛ КЗ «ДОКЛПО «Фтизіатрія» ДОР» 

та КЗ «Криворізький протитуберкульозний диспансер» ДОР») функціонують 

апарати BАСТЕС та впроваджено молекулярно-генетичні методи швидкої 

діагностики туберкульозу. Це дало змогу суттєво покращити діагностику 

мультирезистентного туберкульозу та дозволило вже в день здачі мокротиння 

встановити пацієнту діагноз та своєчасно розпочати лікування.  

Удосконалені медико-технологічні документи зі стандартизації медичної 

допомоги при туберкульозі, що базуються на джерелах доказової інформації про 

найкращу медичну практику (наказом МОЗ України від 04.09.2014 №620 «Про 

затвердження та впровадження медико-технологічних документів зі стандартизації 

медичної допомоги при туберкульозі» затверджений Уніфікований клінічний 

протокол первинної, вторинної (спеціалізованої) та третинної 

(високоспеціалізованої) медичної допомоги «Туберкульоз»). 

На виконання заходів з протидії туберкульозу в 2014 році з державного 

бюджету України Дніпропетровській області надано 5406854,0 тис. грн. (в тому 

числі на 4660293,0 тис. грн. поставлено протитуберкульозні препарати I та II ряду і 

на 746561,0 тис. грн. тестів та витратних матеріалів для діагностики туберкульозу). 

Для контролю за лікуванням хворих та з метою посилення системи 

фармакологічного менеджменту з 2011 року в області активно впроваджувався 

реєстр хворих на туберкульоз «е-TB менеджер».  

Комунальний заклад «Дніпропетровське обласне клінічне лікувально-

профілактичне об’єднання «Фтизіатрія» Дніпропетровської обласної ради» – 

сучасний високоспеціалізований лікувальний заклад ІІІ рівня надання медичної 

допомоги, в якому поряд з наданням лікувальної допомоги хворим проводиться 

наукова та педагогічна діяльність. 



На базі КЗ «ДОКЛПО «Фтизіатрія» ДОР» працює кафедра фтизіатрії ДЗ 

«Дніпропетровська медична академія МОЗ України», яка проводить навчання 

студентів та лікарів-інтернів. 

До складу закладу входять: консультативна поліклініка на 255 відвідувань у 

зміну, де кваліфіковану медичну допомогу області надають фахівці за 

5 спеціальностями: фтизіатрія, урологія, гінекологія, офтальмологія, хірургія; 

стаціонар, допоміжні відділення і служби. Консультативна допомога щодо 

діагностики та лікування туберкульозу різної локалізації надається  населенню усіх 

адміністративних територій області із загальною кількістю мешканців 3289,1 тис. 

чоловік. В середньому через консультативну поліклініку в рік проходить близько 15 

тис. осіб. 

Серед унікальних методик лікування, що застосовуються в закладі – операції 

на легенях із застосуванням лікувальної торакопластики і плевральної пластики. 

Заклад оснащений сучасним лікувальним та діагностичним обладнанням. 

Стаціонар лікарні розрахований на 400 ліжок, в т.ч.  відділення анестезіології та 

інтенсивної терапії на 8 ліжок. 

За підтримки Уряду США через Агентство США з міжнародного розвитку 

(USAID) в рамках проекту PATH у 2006 році створено учбовий центр передового 

досвіду на базі КЗ «ДОКЛПО «Фтизіатрія» ДОР» який працює по теперішній час і 

підтримується Проектом «Посилення контролю за туберкульозом в Україні». 

Учбовий центр функціонує з метою  навчання лікарів та середнього медичного 

персоналу загально-лікарняної мережі, спеціалізованої протитуберкульозної служби 

та спеціалістів лабораторної мережі питанням інфекційного контролю та 

поліпшення діагностики і лікування туберкульозу в Україні.  

Близько 1000 медичних працівників України, які працюють в сфері контролю 

за туберкульозом, взяли участь у проведених тренінгах. 

З метою оцінки роботи учбового центру передового досвіду проведено 

моніторинговий візит директора Відділу охорони здоров’я та соціальних 

перетворень місії USAID в Україні, Білорусії та Молдові Бредлі Кронка і старшого 

технічного радника з питань туберкульозу Еріки Вайтек.   

Також оцінити роботу учбового центру КЗ «ДОКЛПО «Фтизіатрія» ДОР» мав 

можливість Посол Сполучених Штатів Америки в Україні Джон Ф.Теффт, а згодом 

Посол США Джеффрі Пайєтта. 

Робота, яка була проведена колективом об’єднання в рамках Проекту USAID 

отримала високу оцінку. 

  В КЗ «ДОКЛПО «Фтизіатрія» ДОР» створено регіональний відділ 

моніторингу і оцінки заходів протидії захворюванню на туберкульоз, який здійснює 

обробку та аналіз інформації щодо стану здоров’я населення, обсягів та якості 

надання медичної допомоги, ресурсів охорони здоров’я та їх використання з питань 

туберкульозу. 

За 2014 рік в області зареєстровано 2600 випадків захворюваності всіма 

формами  туберкульозу, що складає 79,0 на 100 тис. населення проти 91,0 на 100 

тис. населення за 2013 рік, таким чином спостерігається зменшення захворюваності 

на 13,2%. Середньоукраїнський показник захворюваності склав 59,5 на 100 тис. 

населення. 

За рейтинговою оцінкою Дніпропетровська область посідає 3 місце по 

захворюваності на туберкульоз серед інших областей України з показником 79,0 на 



100 тис. населення, ІІ місце – Херсонська область – 84,4 на 100 тис. населення, І 

місце – Одеська область – 98,2 на 100 тис. населення. 

Відповідно до соціальної структури  хворих із вперше діагностованим 

туберкульозом у 2014 році:  55,8 % - це непрацюючі особи працездатного віку, 

11,0% - особи, що зловживають алкоголем, 4,0% - особи, що споживають ін’єкційні 

наркотики. Зазначене свідчить про необхідність подальшого розвитку в області 

програм соціальної підтримки пацієнтів за активної участі інституту громадянського 

суспільства та громадських організацій. 

 

Реформа системи охорони здоров’я, розпочата в державі, покликана 

переорієнтувати традиційну систему медичного обслуговування на підвищення 

пріоритету первинної медико-санітарної допомоги, що відповідає зростаючим 

очікуванням населення побачити, що в центрі уваги системи охорони здоров'я 

інтереси людей, гармонізація відносин між людьми і системами. 

Лікарі загального профілю часто вважають що туберкульоз – справа 

фтизіатрів, в той час коли абсолютна більшість хворих в першу чергу звертаються 

до них, а не у протитуберкульозні диспансери. Саме лікарі загально практики мають 

вчасно запідозрити захворювання та направити пацієнта для подальшого 

дообстеження. 

 Неабияке значення має профілактика цієї недуги. Розрізняють специфічну 

профілактику (щеплення та ревакцинація), хіміопрофілактику, санітарну та 

соціальну профілактику туберкульозу. Виходячи із характеру епідемічного процесу, 

профілактику туберкульозу слід здійснювати в таких основних напрямах: 

1. Профілактичні заходи серед всього населення (щеплення та ревакцинація, 

соціально-економічні, санітарно-освітні та загально-санітарні заходи). 

2. Профілактичні заходи серед груп ризику щодо туберкульозу 

(диспансеризація хворих і контактів, хіміопрофілактика, оздоровлення). 

3. Профілактичні заходи у вогнищах туберкульозної інфекції (оздоровлення 

вогнища, ізоляція бактеріовиділювачів, хіміопрофілактика). 

Всі зазначені профілактичні заходи взаємопов’язані і повинні здійснюватись з 

урахуванням величини резервуару туберкульозної інфекції. 

Найдійовішим методом специфічної профілактики туберкульозу є вакцинація і 

ревакцинація вакциною БЦЖ.  У вакцинованих  і ревакцинованих спостерігається 

зниження захворюваності на туберкульоз в 4 рази і смертності від нього  - в 9 разів у 

порівнянні з невакцинованими.  

Специфічна профілактика не тільки спрямовується на підвищення 

резистентності організму до туберкульозної  інфекції шляхом активної імунізації 

(вакцинація, ревакцинація), а й шляхом застосування антимікобактеріальних засобів 

(хіміопрофілактика). Під хіміопрофілактикою розуміють призначення 

протитуберкульозних препаратів здоровим людям, у яких є підвищений ризик 

зараження і захворювання на туберкульоз. 

Під санітарною профілактикою розуміють планомірну організацію і 

проведення системи санітарно-гігієнічних і профілактичних заходів, спрямованих на 

попередження здорових людей від зараження і захворювання на туберкульоз. По 

суті, санітарна профілактика є складовою частиною соціальної профілактики 

туберкульозу, і включає в себе проведення низки соціальних, протиепідемічних, 



організаційних, лікувальних та інших заходів у вогнищі туберкульозної інфекції 

(житло, в якому проживає туберкульозний хворий - бактеріовиділювач). 

Соціальна профілактика здійснюється шляхом проведення профілактичних 

заходів соціально – економічного характеру державного масштабу. ЇЇ можна назвати 

державною профілактикою, оскільки в її організації повинні брати участь не тільки 

державні органи, а й широка мережа протитуберкульозних закладів, громадські та 

інші організації. Основними завданнями соціальної профілактики є поліпшення 

матеріально-побутових умов всього населення, поліпшення матеріального 

благополуччя народу та умов його життя. 

Особливо небезпечний туберкульоз з причин його інфекційного характеру. 

Тому профілактика туберкульозу - актуальна проблема  сьогодення.  

Будь-які заходи, що сприяють поліпшенню культурного, морально-психічного  

і санітарно-гігігєнічного  стану населення, є одночасно  й методом боротьби з 

туберкульозом. При цьому 90% успіху в подоланні захворювання залежить від 

соціальної профілактики і лише 10% - від усіх інших методів. 

У сучасних умовах туберкульоз стає глобальною, а також національною 

проблемою внаслідок складної екологічної ситуації, нестабільності соціально - 

економічних умов, збільшення ризику у зв’язку з поширенням соціально-

економічних умов, збільшення ризику у зв’язку з поширенням ВІЛ-інфекції. 

 Хворим на  туберкульоз слід поважати оточуючих людей, своїх близьких, 

берегти їхнє та своє здоров'я, своєчасно проходити профілактичні курси лікування, 

обстеження, суворо дотримуватись санітарно-гігієнічних вимог. При кашлі 

необхідно затуляти рот хусткою, мокротиння спльовувати в спеціальні баночки.  

Захворювання на будь-якій стадії протікає непомітно під виглядом застудної 

хвороби. Тому важливо раннє розпізнання захворювання. При наявності навіть 

незначних скарг на втомлюваність, загальну слабкість, зниження ваги тіла, нічна 

пітливість, підвищення температури тіла  до 37-37,2
0
 – слід обов’язково звернутися 

до лікаря та пройти обстеження на туберкульоз.  

Шановні громадяни – бережіть своє здоров'я та здоров'я Ваших близьких, 

своєчасно проходьте безкоштовне флюорографічне обстеження, яке допоможе 

виявити хворобу своєчасно та попередити подальше розповсюдження інфекції. 

 

Пам’ятайте! Хворобу легше попередити, ніж лікувати. 

 

 

 

 

 

 

 

 


