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ЛОКАЛЬНИЙ  ПРОТОКОЛ  МЕДИЧНОЇ  ДОПОМОГИ  ПАЦІЄНТАМ ЛЕГЕНЕВО-

ТУБЕРКУЛЬОЗНОГО ВІДДІЛЕННЯ №4  З  МУЛЬТИРЕЗИСТЕНТНИМ  ТУБЕРКУЛЬОЗОМ 

 

Шифр за МКХ — 10 : А15 — А19. 

Хіміорезистентний туберкульоз (ХРТБ) – це  форма туберкульозу, при якій пацієнт виділяє 

мікобактерії туберкульозу, резистентні до одного або більшої кількості протитуберкульозних 

препаратів, що підтверджено лабораторним методом в тесті медикаментозної чутливості (ТМЧ). 

Розрізняють такі види медикаментозної резистентності мікобактерій туберкульозу (МБТ): 

Монорезистентність – це резистентність МБТ до одного протитуберкульозного препарату І ряду. 

Мультирезистентність – це резистентність МБТ  як мінімум до ізоніазиду та рифампіцину. 

Полірезистентність – це резистентність МБТ більше ніж до одного протитуберкульозного 

препарату І ряду, за виключенням одночасно до ізоніазиду та рифампіцину. 

Розширена медикаментозна резистентність – резистентність МБТ одночасно до ізоніазиду, 

рифампіцину та до 2-х груп протитуберкульозних препаратів ІІ ряду – аміноглікозидів та 

фторхінолонів. 

Первинна резистентність — це резистентність МБТ, яка виявлена у вперше діагностованих 

хворих, які ніколи не лікувались антимікобактеріальними препаратами. 

Початкова резистентність —  це резистентність, яка виявлена у  вперше діагностованих хворих, 

які лікувались антимікобактеріальними препаратами не більше 4 тижнів. 

Вторинна або набута резистентність — це резистентність, яка виявлена у хворих, які 

лікувались антимікобактеріальними препаратами  більше 4 тижнів. 

Мультирезистентний туберкульоз (МР ТБ) – це форма туберкульозу, коли пацієнт виділяє 

мікобактерії туберкульозу, резистентні як мінімум до ізоніазиду та рифампіцину, а часто і до 

більшої кількості протитуберкульозних препаратів І та ІІ ряду, що підтверджено лабораторним 

методом в тесті медикаментозної чутливості. 

Туберкульоз легень.Туберкульозний процес локалізований в легеневій паренхімі. Туберкульоз 

внутрішньогрудних лімфатичних вузлів або ексудативний плеврит без рентгенологічних 

відхилень в легенях реєструється як випадок позалегеневого туберкульозу. Якщо у пацієнта 

визначають легеневий та позалегеневий туберкульоз, випадок захворювання реєструють як 

туберкульоз легень. 

Позалегеневий туберкульоз.Туберкульоз інших органів, окрім легень, включаючи плевру, 

внутрішньогрудні, черевні та периферичні лімфатичні вузли, органи сечостатевої системи, шкіру, 

суглоби, кістки, мозкові оболонки, органи черевної порожнини. Якщо до туберкульозного 

процесу залучено декілька органів, діагноз позалегеневого туберкульозу виставляють за органом 

або системою, де туберкульозний процес більш розповсюджений. 

 

ЛПМД розроблений на основі клінічних настанов: 

1.“Туберкульоз.Адаптована клінічна настанова, заснована на доказах”. 

2.NICE (Tuberculosis. Clinical diagnosis and management of tuberculosis, and measures for its 

prevention and control. Clinical guideline 117. March 2011); 

3.Всесвітньої організації охорони здоровья ( WHO Treatment of tuberculosis: guidelines - 4th ed., 

2009; WHO Rapid advice: treatment of tuberculosis in children, 2010; WHO Guidelines for the 

programmatic management of drug-resistant tuberculosis, 2008;  WHO Guidelines for the 

programmatic management of drug-resistant tuberculosis, 2011 update;  WHO policy on collaborative 

TB/HIV activities: guidelines for national programmes and other stakeholders. Geneva, WHO, 2012; 



WHO  policy on collaborative TB/HIV activities: guidelines for national programmes and other 

stakeholders (Annexes for webposting and CD – Rom distribution with the policy guidelines) Geneva, 

WHO, 2012; WHO. Treatment of Tuberculosis: guidelines  for national programmes (Fourth edition). 

WHO, 2010; WHO. Guidance on couples HIV testing and counselling, including antiretroviral therapy 

for treatment and prevention in serodiscordant couples. Geneva, WHO, 2012; UNAIDS/WHO Policy 

Statement on HIV Testing. 2004; WHO, UNAIDS.  Guidance on provider-initiated HIV testing and 

counselling in health facilities. WHO, 2007) 

 

Нормативні документи, затверджені МОЗ України, які регламентують надання медичної 

допомоги за темою ЛПМД: 

1.”Уніфікований клінічний протокол первинної, вторинної (спеціалізованої) та третинної 

(високоспеціалізованої) медичної допомоги туберкульоз” затверджений наказом МОЗ від 

04.09.2014р. №620. 

2.Наказ МОЗ України від 28.05.2008р №276 “ Про затвердження клінічного протоколу надання 

медичної допомоги хворим на поєднані захворювання туберкульоз та ВІЛ — інфекцію”. 

 

 

Дата запланованого перегляду :  грудень 2015 р. 

 

 

Розробники: 

 заступник головного лікаря з медичної частини (О.В. Воронцова) 

 лікар-фтизіатр (Ю.О. Євтушевська) 

 завідуючий туберкульозним відділенням (О.І. Стаднік) 

 

Необхідні дії Термін виконання Виконавці Індикатор 

якості 

Діагностика 

1.Скарги при госпіталізації пацієнта, 

щоденно, по показах 

лікар-фтизіатр(Ю.О. 

Євтушевська (тел. 753-

42-35), О.І. Стаднік 

(тел. 753-42-35)), 

черговий лікар(згідно з 

графіком). 

У 100% повне 
та своєчасне 
заповнення 
первинного 
огляду хворого 
у медичній 
карті 
стаціонарного 
хворого із 
заповненням 
усіх пунктів. 
100% хворих 
оглянуті 
впродовж  
перших 2-х 
годин з 
моменту 
госпіталізації. 

При зборі скарг звернути увагу на слабкість, кашель протягом 2 тижнів і більше, з 

виділенням мокротиння, задишка, втрата апетиту, втрата маси тіла, втомлюваність, 

фібрильна або субфібрильна температура, потіння вночі, біль в грудній клітині, 

кровохаркання, захриплість голосу, локальний біль в кістках та суглобах. 

2. Збір анамнезу при госпіталізації пацієнта лікар-фтизіатр(Ю.О. 

Євтушевська (тел. 753-

У 100 % 
повністю 



42-35), О.І. Стаднік 

(тел. 753-42-35)), 

черговий лікар(згідно з 

графіком). 

зібраний 
анамнез 
захворювання 
 

2.1.Збір анамнезу захворювання 

- наявність туберкульозу в анамнезі пацієнта або членів його сім'ї 

- контакт з хворими на туберкульоз 

- встановити соціальний статус хворого для визначення групи ризику 

- симптоми початку захворювання та подальший перебіг 

- терапія яка проводилась на до госпітальному етапі з моменту початку захворювання 

2.2. Збір анамнезу життя 

- захворювання які переніс пацієнт 

- наявність соматичних захворювань, які є факторами ризику туберкульозу: 

цукровий діабет, ВІЛ-інфікованість,захворювання, що вимагають постійного прийому 

глюкокортикоїдів або цитостатиків. 

- попередні випадки лікування 

- характер харчування 

наявність шкідливих звичок ( зловживання алкоголем, вживання наркотичних речовин, 

тютюнопаління) 

- характеристика фізичної активності пацієнта 

- встановити які лікурські засоби приймає пацієнт 

- алергологічний анамнез 

- результати попередніх лабораторних та інструментальних обстежень пацієнта (якщо такі 

проводились) 

2.3.Сімейний анамнез 

2.4.Медикаментозний анамнез 

2.4.1.Перелік ліків, які приймав пацієнт 

2.4.2.Перенесені травми, оперативні втручання 

2.4.3.Шкідливі звички ( тютюнопаління, вживання наркотиків ) 

2.5.Алергологічний анамнез. 

3.Фізикальне  

обстеження 

при госпіталізації пацієнта, 

щоденно, при необхідності-

негайно 

лікар-фтизіатр (Ю.О. 

Євтушевська (тел. 753-

42-35), О.І. Стаднік 

(тел. 753-42-35)), 

черговий лікар(згідно з 

графіком). 

100 % хворих 
проведене 
фізикальне 
обстеження 
при 
надходженні 
до стаціонару 
 

3.1.1.Вимірювання АТ 

3.1.2.Вимірювання ЧСС 

3.1.3.Вимірювання температури 

3.1.4.Вимірювання частоти дихання 

3.1.5.Вимірювання маси тіла 

3.2.Огляд по органах та системах 

3.2.1.Огляд на коросту та педікульоз 

3.2.2.Огляд периферичних лімфовузлів, нориці над збільшеними периферичними 

лімфовузлами 

3.2.3.Огляд ніг (набряки) 

3.2.4.Огляд кольору шкіри (блідість, жовтяниця і т.д) 

3.2.5.Аускультація серця та сонних артерій (аритмії, шуми) 

3.2.6.Пальпація живота, печінки, селезінки 



3.3.Для туберкульозу не існує специфічних клінічних і фізикальних ознак — характерні 

блідість, знижене харчування, обмеження рухливості однієї половини грудної клітки. У 

значної кількості хворих на туберкульоз фізичний статус не відрізняється від норми. При 

аускультації може визначатися везікулярне, слабке, посилене ( бронхіальне, амфоричне) 

дихання, відсутність дихальних шумів (плеврит, казеозна пневмонія), крупнопухирчасті 

вологі хрипи, сухі хрипи, що є дуже неспецифічним. Перкуторно — ясний легеневий тон, 

притуплення легеневого тону, тимпаніт (велика каверна), тупість (ексудативний плеврит). 

3.4.Диференційна 

діагностика 

при госпіталізації пацієнта лікар-фтизіатр(Ю.О. 

Євтушевська (тел. 753-

42-35), О.І. Стаднік 

(тел. 753-42-35)), 

черговий лікар(згідно з 

графіком), ЦЛКК 

Не менше 95 % 
хворим повний 
клінічний 
діагноз 
встановлений у 
перші 10 днів 
перебування у 
стаціонарі. 

3.4.1.Необхідність диференціальної діагностики виникає, коли: 

- не виявлені МБТ жодним із доступних методів і немає гістологічного чи морфологічного 

підтвердження туберкульозу (особливо при деструктивних процесах у легенях); 

- мають місце атипові прояви захворювання; 

- відсутня адекватна відповідь на лікування. 

Проведення диференціальної діагностики виконується для одерження додаткової інформації, 

що використовується не тільки для підтверження або виключення туберкульозної етіології 

процесу, але і для діагностики альтернативного захворювання. 

Перелік захворювань, із якими приходиться диференціювати туберкульоз органів дихання, 

великий. При формуванні диференційно-діагностичного ряду в кожному конкретному 

випадку доцільно враховувати характер змін у легенях, що виявляються рентгенологічно. 

Проведення всіх додаткових досліджень повинно бути суворо обгрунтоване, при цьому не 

слід  відкладати будь-які інвазивні дослідження аж до відкритої біопсії легень, якщо їхня 

очікувана діагностична цінність аелика. Поряд з оцінкою бронхолегеневої симптоматики й 

змін у легенях необхідно звертати увагу на позалегеневі прояви захворювання, які можуть 

відігравати ключову роль у встановленні діагнозу. 

3.4.2.При сумнівності діагнозу туберкульоз легень необхідно виключити наступні 

захворювання: 

3.4.2.1.Диссеміновані процеси 

- саркоїдоз 

- карциноматозний лімфангіт і карциноматоз легень 

- ідеопатичний фіброзуючий альвеоліт 

- гістіоцитоз Х 

- синдром Гудпасчера 

- тромбоемболія легеневих артерій і вен 

- екзогенні альвеоліти 

- кандидомікоз легень 

- вузликовий періартеріїт. Вовчак червоний 

- гранульоматоз Вегенера 

- пневмоканіоз 

- альвеолярний протеїноз 

3.4.2.2.Інфільтративні процеси 

- пневмонія 

- рак легені 

- метастази в легені 

- тромбоемболія легеневих артерій і вен 

- еозінофільний інфільтрат 



- вовчак червоний 

3.4.2.3.Шароподібні утворення 

- рак легені 

- метастази в легені 

- ехінококоз легень 

- гамартохондрома 

- ретенційна кіста 

- гемангіома 

- доброякісні пухлини 

3.4.2.4.Плевральний випіт 

- пневмонія 

- рак легені 

- серцева недостатність 

- мезотеліома 

- вовчак червоний 

3.4.2.5.Деструктивні процеси 

- кісти (полікістоз) 

- абсцес легені 

- аспіраційна пневмонія 

- рак легені 

- аспергілома 

- ретенційна кіста 

3.5.Консультації 

суміжних спеціалістів 

при госпіталізації пацієнта, 

по показах 

Лікар-стоматолог   КЗ 
ДОКЛПО «Фтизіатрія» 
ДОР 
Єрьоміна  Ірина 
Володимирівна 
 
Лікар-гінеколог вищої 
категорії КЗ ДОКЛПО 
«Фтизіатрія» ДОР 
Єлісеєв Віктор 
Васильович  
Тел.:753-49-61 
 
Лікар-окуліст  КЗ 
ДОКЛПО «Фтизіатрія» 
ДОР Горбачова Ірина 
Миколаївна 
Тел.:753-43-43 
 

Торакальний хірург 
КЗ ДОКЛПО 
«Фтизіатрія» ДОР 
Бакулін Павло 
Євгенійович 
Тел.: 753-44-33. 

Не менше 95 % 
хворих 
оглянуті 
лікарем-
стоматологом. 
 
100 % 
пацієнток 
оглянуті 
лікарем-
гінекологом 
впродовж 2 
тижнів з 
моменту 
госпіалізації. 
 
100 % хворих 
оглянуті 
лікарем-
окулістом 
впродовж 2 
тижнів з 
моменту 
госпіталізації 
 

 При 

необхідності – 

огляд тора 

кального 

хірурга. 

 



3.5.1.Клінічний огляд лікаря — на початку лікування та 1 раз на тиждень до припинення 

бактеріовиділення, далі 1 раз на місяць до завершення лікування. 

3.5.2.Огляд окуліста — на початку лікування та кожні 3 місяці при прийомі етамбутолу. 

4.Лабораторні 

дослідження 

 

 
 

при госпіталізації пацієнта, 

щоденно, по показах 

 

 

 

Клінічна лабораторія 
КЗ"ДОКЛПО«Фтизіатр
ія» ДОР 
Тел.:753-44-33 

100% хворих 
обстежено 
згідно з 
планом 
 

 

 

Обстеження на ВІЛ 

 

При первинному 
обстеженні (госпіталізації), 
наприкінці ІФ, по 
закінченню ХТ або за 
показаннями. Для 
пацієнтів IV категорії 
моніторинг проводиться 
щомісяця та за 
показаннями. 

Клінічна лабораторія 
КЗ"ДОКЛПО«Фтизіатр
ія» ДОР 
Тел.:753-44-33 

Не менше 80% 
хворих 

обстежено на 
ВІЛ. 

 

Загальний аналіз 

крові 

 

При первинному 
обстеженні та за 
показаннями 

Клінічна лабораторія 
КЗ"ДОКЛПО«Фтизіатр
ія» ДОР тел.:753-44-33 

100% хворих 
обстежено 

згідно з 
планом. 

 

 

 
Глюкоза крові: 

 

При первинному 
обстеженні (госпіталізації), 
наприкінці ІФ, по 
закінченню ХТ або за 
показаннями. Для 
пацієнтів IV категорії 
моніторинг проводиться 
щомісяця та за 
показаннями. 

Клінічна лабораторія 
КЗ"ДОКЛПО«Фтизіатр
ія» ДОР тел.:753-44-33 

100% хворих 
обстежено 

згідно з 
планом. 

 

 
Біохімічне 

дослідження крові 
(білірубін та його 

фракції, АлАт, АсАт, 
лужна фосфатаза, 

сечовина, креатинін). 

При первинному 
обстеженні (госпіталізації), 
наприкінці ІФ, по 
закінченню ХТ або за 
показаннями. Для 
пацієнтів IV категорії 
моніторинг проводиться 
щомісяця та за 
показаннями. 

Клінічна лабораторія 
КЗ"ДОКЛПО«Фтизіатр
ія» ДОР 
Тел.:753-44-33 

100% хворих 
обстежено 

згідно з 
планом 

 
 
 

4.1.Розгорнутий загальний аналіз крові (якщо застосовують лінезолід, моніторинг 

проводиться щотижня на початку лікування, далі щомісячно на підставі симптомів). Для 

ВІЛ-інфікованих пацієнтів, які приймають зидовудин, проводиться щомісячний моніторинг 

на початку лікування, а далі-залежно від симптомів. 

4.2.Загальний аналіз сечі 

4.3.Рівень глюкози сироватки крові-щотижневий моніторинг для пацієнтів, які отримують 

гатифлоксацин 

4.4.Креатинін крові-на початку і щомісячно протягом прийому ін'єкційних препаратів 

4.5.Електролітний склад сироватки крові; калій крові-щомісячно протягом прийому 

ін'єкційних препаратів і за показаннями 

4.6.Тіреотропний гормон-кожні 6 місяців прийому етіонаміду/протіонаміду та/або PAS, 

щомісячно при наявності симптомів гіпотиреодізму 



4.7.Ферменти, що характеризують функцію печінки-періодичний моніторинг кожні 1-3 

місяці у пацієнтів, які отримують піразинамід тривалий час або у пацієнтів з ризиком 

гепатиту. Для ВІЛ-інфікованих пацієнтів моніторинг щомісячно. 

4.8.Тестування на ВІЛ-на початку лікування, повторне дослідження при клінічних 

показниках 

4.9.Тестування на вагітність-на початку лікування в жінок репродуктивного віку, повторне 

дослідження при клінічних показниках 

4.10.Ліпаза-виконують при абдомінальних болях для виключення панкреатиту у пацієнтів, 

які отримують лінезолід, ставудин, диданозин. 

4.11.Молочна кислота-виконують при лактоацидозі у пацієнтів, які отримують лінезолід або 

АРТ 

4.12.Клубочкова фільтрація-на початку і щомісячно протягом прийому ін'єкційних 

препаратів у пацієнтів з нирковою недостатністю або захворюваннями печінки. 

4.13.Мікроскопічне дослідження мокротиння-щомісячно 

4.14.Культуральне дослідження мокротиння-щомісячно (на рідке або щільне середовище 

протягом ІФ), а потім — 1 раз на 3 місяці на щільне середовище 

4.15.ТМЧ-на початку лікування та кожні 3 місяці, якщо в пацієнта продовжують визначати 

бактеріовиділення методом мікроскопії та/або посіву 

5.Інструментальні 

методи 

при госпіталізації пацієнта, 

далі по показах 

Рентгенологічне 
відділення КЗ 
ДОКЛПО «Фтизіатрія» 
ДОР тел.:753-42-41 

100% хворих за 
умови 
проходження 
повної 
інтенсивної 
фази 
лікування 

5.1.Рентгенологічне обстеження-на початку та кожні 3-6 місяців 

5.2.Томографія уражених частин легень, при підозрі на наявність деструкції 

5.3.Аудіограмма-на початку лікування та кожні 3 місяці при прийомі ін'єкційних препаратів 

6.Додаткові методи 

обстеження 

по показах лікар-фтизіатр(Ю.О. 

Євтушевська (тел. 753-

42-35), О.І. Стаднік 

(тел. 753-42-35)), 

черговий лікар(згідно з 

графіком). 

 

При 

необхідності 

6.1.Компьютерна томографія/Магнітно-резонансна томографія 

6.2.ЕКГ 

6.3.УЗД 

6.4.Фібробронхоскопія з забором промивних вод для мікроскопічного та культурального 

дослідження 

6.5.Трансторокальна або трансбронхіальна або відкрита пункційна біопсія легень, біопсія 

збільшених лімфовузлів 

6.6.Торакоскопія з біопсією плеври з забором ексудату для мікроскопічного та 

культурального дослідження 

6.7.Біопсія інших уражених органів 

6.8.ФГДС 

 

 

 

 

 

 



 

7.Консультації 

суміжних спеціалістів 

по показах лікар-фтизіатр, 

черговий лікар 

 

Комп’ютерна 
томографія органів 
грудної клітини 

На початку лікування хворим 
з негативним мазком 
мокротиння (МБТ (–), та за 
показаннями. 

 
 
Державні та недержавні 
установи, на базі яких є 
відповідне обладнання 

Не менше 10% 
хворих, 
особливо з ко-
інфекцією 
(при 
можливості 
пацієнта). 

ФБС з подальшим 
мікроскопічним і 
культуральним 
дослідженням 
промивних вод 
бронхів 

На початку лікування при 
МБТ (–), та при наявності 
клінічних показань 

Лікар-ендоскопіст 
КЗ"ДОКЛПО«Фтизіатрі
я» ДОР Гордієнко 
Андрій Леонідович 
Тел.:753-42-44 

Не менше 30 % 
хворих 
 
 
 
 
 

ФЗД, ЕКГ. 
При первинному обстеженні. 
Та за показаннями. 
 

Сестри медичні 
кабінету 
функціональної 
діагностики 
КЗ"ДОКЛПО 
«Фтизіатрія» ДОР 

100% хворих 
проводиться 
ЕКГ та оцінка 
ФЗД 
 
 

Консультації вузьких 
спеціалістів: уролога, 
невролога, ортопеда, 
нарколога, 
психіатра, онколога. 

При наявності клініко 
лабораторних даних що 
свідчать про супутню 
патологію, та обґрунтуванні 
необхідності  консультації 
(важка супутня патологія, 
суттєве зниження якості 
життя, порушення основної 
схеми лікування в наслідок 
супутньої патології, та ін..) 

Лікар-уролог 
КЗ"ДОКЛПО«Фтизіатрі
я» ДОР Суслов Д.В. 
тел.:753-49-61 
Лікар-невролог вищої 
категорії 
КЗ"ДОКЛПО«Фтизіатрі
я» ДОР Головіна 
Людмила Яківна  
тел.: 753-42-44 
Лікар-ортопед 
КЗ"ДОКЛПО«Фтизіатрі
я» ДОР  Моргун Юрій 
Миколайович  
Тел.:753-43-43. 
Лікарі обласних установ 
м. Дніпропетровська 

Не менше 90% 
хворих, що 
потребуються 
консультації 
вузьких 
спеціалістів, 
оглянуті 

Лікування 

1.Режим спокою та 

руху 

при госпіталізації пацієнта, 

далі по показах 

лікар-фтизіатр(Ю.О. 

Євтушевська (тел. 753-

42-35), О.І. Стаднік 

(тел. 753-42-35)) 

Дотримання 
вимог згідно 
діючих наказів 
та протоколів 

1.1.Повного (абсолютного спокою) — ліжковий режим. Застосовується хворим у стаціонарі 

в інтенсивній фазі лікування з гострим перебігом процесу з тяжким загальним станом, а 

також при ускладненнях, які загрожують життю (легенева кровотеча і кровохаркання, 

спонтанний пневмоторакс, ранній післяопераційний період), при обтяжливих супутніх 

захворюваннях серцево-судинної системи (інфаркт міокарду, тромбоз, спазм судин 

головного мозку), гострої дихальної і легенево-серцевої недостатності. Після ліквідації 

спалаху процесу, та його ускладнень (приблизно через 2 тижні) хворого переводять на 



щадний режим. 

1.2.Відносного спокою — щадний режим. Це поступове відиовлення від ліжкового режиму, 

зменьшення часів перебування у ліжку, гімнастика у ліжку або лікувальна гімнастика, 

короткочасні прогулянки на повітрі у тенлу погоду. 

1.3.Тренувальний режим. Застосовують у хворих, які видужують, а також у тих хто поступив 

до стаціонару після ліквідації загострення процесу, без ускладнень. Для таких хворих 

пропонують перебування у ліжку вдень не більше 3 годин, лікувальну фізкультуру, 

прогулянки (запобігаючи гіперінсоляції), трудові навантаження та інтелектуальний труд. 

 

2.Дієтотерапія при госпіталізації пацієнта, 

далі по показах 

лікар-фтизіатр(Ю.О. 

Євтушевська (тел. 753-

42-35), О.І. Стаднік 

(тел. 753-42-35)), 

дієтолог 

Дотримання 
вимог згідно 
діючих наказів 
та протоколів 

2.1.В цей період відзначається розпад тканин, значні явища запалення, інтоксикація, 

виснаження. В цих випадках спостерігається підвищений розпад білка. Призначається дієта 

збагачена білками. Хімічний склад дієти: білків 120-140г, жирів 100-120г, вуглеводів 400-

500г, продукти збагачені мінералами, вітамінами. Калорійність 3000-3500 ккал. 

 

3.Фізична реабілітація Через 2-2,5 місяці після 

початку лікування 

  

3.1.Лікувальна фізична культура (вправи , що призводять до правильного механизму 

дихання, поліпшенню вентиляції легень, функції діафрагми, рухливості грудної клітини). 

3.2.Фізіотерапія (починати слід через 2-2,5 місяці після лікування протитуберкульозними 

препаратами і проводить з урахуванням принципу поступового збільшення доз фізичного 

навантаження. 

3.3.Аерозоль- та інгаляційна терапія 

 

4.Медикаментозна 

терапія 

при госпіталізації пацієнта 

за рекомендацієй ЦЛКК 

лікар-фтизіатр(Ю.О. 

Євтушевська (тел. 753-

42-35), О.І. Стаднік 

(тел. 753-42-35)). 

Дотримання 
схем лікування 
згідно діючих 
наказів та 
протоколів 

4.1.Вибір препаратів для лікування хворих на хіміорезистентний туберкульоз 

ПТП поділені на 5 груп. Послідовність цих 5 груп препаратів базується на активності у 

відношенні МБТ, доведеній ефективності та досвіді застосування. 

4.1.1.Група 1 — Пероральні ПТП І ряду. Група 1-це активні  у відношенні МБТ та добре 

переносимі ПТП. Їх застосовують у випадку чутливості до них у ТМЧ або за даними 

попереднього лікування, яке доводить їх клінічну ефективність. Ізоніозід не слід включати в 

схеми лікування при визначенні до нього резистентності МБТ. Нові рифампіцини 

(ріфабутин, рифапентин) неефективні при визначенні резистентності до рифампіцину в 

ТМЧ. 

4.1.2.Група 2 — Ін'єкційні ПТП. Препарати 2 групи слід призначати усім пацієнтам, якщо до 

них визначають чутливість МБТ в ТМЧ або їх клінічну ефективність. Якщо визначають 

чутливість до стрептоміцину, слід надавати перевагу цьому препарату з групи 

аміноглікозидів. Канаміцин або амікацин є наступними препаратами вибору через їх низьку 

вартість та високу ефективність.  Амікацин має 100% перехресну резистентність з 

канаміцином. Якщо визначають  резистентність МБТ до стрептоміцину та канаміцину, сліл 

застосовувати капреоміцин. 

4.1.3.Група 3 — Фторхінолони. Препарати цієї групи слід призначати за даними ТМЧ. За 



активністю у відношенні МБТ in vitro та на тваринних моделях фторхінолони 

розподіляються наступним чином: моксифлоксацин = гатіфлоксацин > левофлоксацин > 

офлоксацин = ципрофлоксацин. Отже,  моксифлоксацин та гатіфлоксацин високоактивні у 

відношенні МБТ,  левофлоксацин — високоактивний, офлоксацин та ципрофлоксацин — 

менш активні. 

4.1.4. Група 4 — Пероральні ПТП  ІІ ряду з бактеріостатичною дією. Препарати цієї групи 

додають до стандартного режиму ХТ та індивідуального режиму на підставі даних ТМЧ, 

анамнезу попереднього лікування, ефективності цих препаратів, переносимості та їх 

вартості. 

4.1.5. Група 5 — Препарати групи 5 не рекомендуються, як правило, для рутинного 

застосування при лікуванні хворих на МРТБ через недостатній клінічний досвід їх 

застосування та недоведену ефективність. Їх призначають у разі розширеної 

медикаментозної резистентності МБТ, коли неможливо забезпечити адекватний режим ХТ з 

препаратами груп 1-4. 

4.2.Основні принципи лікування хворих на хіміорезистентний туберкульоз: 

- хіміотерапія проводиться за інформованою згодою пацієнта з дотриманням вимог 

інфекційного контролю з метою попередження подальшого поширення захворювання 

- враховувати анамнез попереднього лікування (тривалість прийому кожного АБП І та ІІ 

ряду) 

- лікування хворих на МРТБ складається з 2 фаз: інтенсивної, протягом якої використовують 

ін'єкційні препарати ( мінімум 8 місяців), та підтримуючої, коли прийом  ін'єкційних 

препаратів припиняють ( мінімум 12 місяців) 

- мінімальна тривалість курсу лікування складає 20 місяців або не менше 18 місяців після 

конверсії мокротиння 

- препарати призначаються як мінімум 6 разів на тиждень або щоденно. Добову дозу 

піразінаміду, етамбутолу та фторхінолонів призначають на один прийом 

- одноразовий прийом добової дози допустимий для інших препаратів ІІ ряду залежно від їч 

переносимості пацієнтами 

- дозування препаратів розраховують на масу тіла. 

- кожна доза ПТП видається під безпосереднім контролем медичних працівників, з 

відміткою в формі №081-3/о “ ТБ 01-МРТБ ( 4 категорія)” кожної отриманої дози 

- безвідкладне та адекватне лікування побічних реакцій 

- стаціонарне лікування проводиться пацієнтам до припинення бактеріовиділення, що 

підтверджується методом мікроскопії мазка мокротиння 

4.2.1.Хворим з тривалим туберкульозним анамнезом (більше 2-х років) та численими 

неефективними (перерваними) курсами попереднього лікування з використанням ПТП І та 

ІІ ряду призначення стандартного режиму не є виправданим. Рішення про доцільність 

лікування таких хворих за індивідуальним режимом приймається комісійно на ЦЛКК-ХР ТБ 

з урахуванням результатів ТМЧ (отриманих протягом останніх 3 місяців), ступеню 

прихільності хворого до лікування, тяжкості супутніх захворювань та клінічного прогнозу. 

4.2.2.Емпіричне лікування 

Кожна схема лікування підбирається індивідуально на підставі ТМЧ відомого джерела 

інфекції або попереднього досвіду протитуберкульозного лікування цього пацієнта. 

4.2.3.Індивідуалізоване лікування 

Кожний режим лікування базується на попередньому лікуванні хворого та індивідуальних 
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4.3.Формування індивідуального режиму хіміотерапії за даними тесту медикаментозної 

чутливості: 

 

 

 

 



Резистентність до HR(S) – режим 8 EZ+Km(Am)+Lfx(Ofx)+Pt(Et,Cs,Tz,PAS) 

                                                     +12EZ+Lfx(Ofx)+Pt(Et,Cs,PAS) 

                      до HR(S)Z – режим 8 EZ+Km(Am)+Lfx(Ofx)+Pt(Et)+Cs(Trz,PAS) 

                                                    +12E+Lfx(Ofx)+Pt(Et)+Cs(Trz,PAS) 

                      до HRSE(Z) - режим 8 Z+Km(Am)+Lfx(Ofx)+Pt(Et)+Cs(Trz)+PAS 

                                                    +12Lfx(Ofx)+Pt(Et)+Cs(Trz)+PAS або Z(у разі чутливості до Z) 

                      до HRSE(Z)Km - режим 8 Z+Cm+Lfx(Ofx)+Pt(Et)+Cs(Trz)+PAS 

                                                    +12Lfx(Ofx)+Pt(Et)+Cs(Trz)+PAS або Z(у разі чутливості до Z) 

                      до HRSE(Z)KmOfx - режим 8 Z+Cm+Mfx+Pt(Et)+Cs(Trz)+PAS+бажано Cfz(Lzd) 

                            +12Mfx+Pt(Et)+Cs(Trz)+PAS+ бажано Cfz(Lzd) 

 

4.4.Загальні принципи формування режимів хіміотерапії для хворих на МРТБ 

- застосовувати в ІФ не менше 4 ПТП ІІ ряду, включаючи ін'єкційні, які з найвищою 

вірогідністю можуть бути ефективними ( результати ТМЧ, немає інформації невдалого 

лікування із залученням даного препарату при відсутності ТМЧ). 

- режим ХТ для лікування хворих з новими випадками МРТБ повинні включати як мінімум 

піразінамід, фторхінолон, препарат з групи ін'єкційних, етіонамід/протіонамід, циклосерин 

або ПАСК (у хворих, які раніше лікувалися з приводу МРТБ, використовують препарати, до 

яких з найбільшою вірогідністю збережена чутливість) 

- етамбутол та препарати 5 групи не слід застосовувати в стандартних режимах ХТ 4 

категорії ( етамбутол застосовують лише у разі визначення чутливості до нього) 

- у режим ХТ включати препарати груп 1-5 залежно від їх порядку щодо активності у 

відношенні МБТ і ефективності 

- в режимах ХТ при лікуванні хворих на МРТБ слід надавати перевагу фторхінолонам 

пізнього покоління (левофлоксацин, моксифлоксацин, гатіфлоксацин). Офлоксацин 

застосовують у хворих з новими випадками МРТБ без анамнезу попереднього лікування 

фторхінолонами. 

- в режимах ХТ у всіх хворих з новими випадками МРТБ слід застосовувати 

протіонамід/етіонамід (  протіонамід/етіонамід виключають із режиму ХТ тільки у разі його 

тривалого неефективного застосування в анамнезі) 

- піразінамід може бути використаний протягом усього курсу ХТ, але завжди в ІФ незалежно 

від результатів ТМЧ до нього (при визначенні резистентності до  піразінаміду на рідкому 

поживному середовищі останній включають додатково до 4-х ефективних препаратів) 

- не використовувати ПТП, до яких є перехресна резистентність 

- вилучати з режиму ХТ препарат, який викликає побічні реакції (тяжка алергія або інші 

побічні реакції, які не усувають; високий ризик тяжких побічних реакцій, включаючи 

недостатність нирок, гепатит, глухоту, депресію/психоз) 

- попереджати виникнення побічних реакцій. Проводити їх моніторинг для кожного 

препарату окремо (мати доступ до клінічних, біхімічних, серологічних лабораторних 

досліджень та аудіометрії; препарати, що погано переноситься, призначати поступово, 

поділяти добову дозу на 2 прийоми для протіонаміду/етіонаміду, циклосерину, PAS; 

4.5. Ведення випадків захворювання на ТБ та ВІЛ заслуговує спеціальної уваги з  точки зору 

факторів ризику, превентивної терапії, резистентності до протитуберкульозних препаратів 

та схем лікування. Всі пацієнти з ТБ мають починати антиретровірусну терапію невдовзі 

після початку лікування ТБ, оскільки це показало покращені результати лікування як ТБ так 

і ВІЛ, не залежно від рівня клітин CD4. Всім пацієнтам з ТБ має бути запропоноване консу-

льтування та тестування на ВІЛ, а всі пацієнти з ВІЛ мають проходити скринінг на ТБ. На-

дання інтегрованих послуг пацієнтам з ВІЛ та ТБ показало вдосконалення результатів ефек-

тивності лікування. 

4.6.Лікування позалегеневих форм туберкульозу за допомогою ад'ювантних стероїдів 

4.6.1.Туберкульозний менінгит-запаморочення, втрата свідомості, неврологічні ускладнення, 



порушення нормального обігу церебральної рідини. Еквівалент 20-40мг преднізолону, якщо 

пацієнт приймає рифампіцин, в іншому разі 10-20мг, з поступовою відміною 

глюкокортикоїду через 2-3 тижні з початку його прийому 

4.6.2.Туберкульозний перикардит- призначити глюкокортикоїд, еквівалентний преднізолону, 

в дозі 60мг/день, з поступовою відміною глюкокортикоїду через 2-3 тижні з початку його 

прийому 

4.6.3.Ексудативний плевріт-при великих та гострих симптомах застосовується 40мг щодня 

протягом 1-2 тижнів 

4.7.Протитуберкульозні препарати для застосування в особливих випадках: 

4.7.1.Вагітність, годування грудним молоком-не застосовують ін'єкційні препарати 

(аміноглікозиди, капреоміцин) та протіонаміду/етіонаміду через тератогенні ефекти. 

Лікування жінок, що хворіють на ТБ та годують немовлят груддю, здійснюється за 

стандартною схемою. За відсутністю бактеріовиділення такі жінки можуть продовжувати 

годувати немовлят груддю, мати та дитина можуть знаходитись разом 

4.7.2.Ураження печінки-пацієнти з хворобами печінки не повинні приймати піразинамід 

4.8.Ведення випадків туберкульозу при виникненні побічних реакцій від ПТП ІІ ряду 

4.8.1.Судоми — Cs, Q, H — припинити прийом препарату, що викликає судоми; призначити 

протисудомні препарати (карбамазепін,вальпроєва кислота); збільшити дозу піридоксину до 

максимальної добової (200мг на добу); можна відновити прийом препарата, але в меншій 

дозі, якщо він необхідний в режимі; відмінити препарат, який викликав цю побічну реакцію, 

якщо це не ставить під загрозу ефективність режиму ХТ. Епелептичні напади в минулому не 

є протипоказанням для призначення препаратів, які можуть викликати судоми, якщо судоми 

в пацієнта добре контральовані і/або пацієнт отримує протисудомну терапію. 

4.8.2.Периферична нейропатія — Cs, H, Et/Pt, S, Km, Am, Cm, Q – збільшити дозу 

піридоксину до максимальної добової (200мг на добу); замінити ін'єкційний аміноглікозид 

на капреоміцин, якщо до нього підтверджена чутливість МБТ; призначити трициклічні 

антидепресанти, наприклад амітриптилін. Нестероїдні протизапальні препарати, типу 

диклофенаку, можуть полегшити прояви; знизити дозу препарату, який може викликати цю 

побічну реакцію, якщо це не ставить під загрозу ефективність режиму ХТ;  відмінити 

препарат, який викликав цю побічну реакцію, якщо це не ставить під загрозу ефективність 

режиму ХТ. Пацієнти з супутніми хворобами ( цукровий діабет, ВІЛ-інфекція, алкогольна 

залежність) можуть мати багато проявів периферичної нейропатії, але не є протипоказанням 

для призначення їм цих препаратів. Нейропатія може бути незворотною, але в деяких хворих 

стан може покращитись, якщо відмінити препарати, які можуть викликати нейропатію. 

4.8.3.Зниження/втрата слуху —  S, Km, Am, Cm, Clr — аудіометрія та порівняння її 

показників з аудіометрією при поступленні (якщо ці дані є). Змінити ін'єкційний препарат на 

капреоміцин, якщо у хворого МБТ чутливі до капреоміцину. Зменшити дозу або кратність 

прийому, якщо це не ставить під  загрозу ефективність режиму ХТ (три рази на тиждень). 

Відмінити препарат, якщо це не ставить під загрозу ефективність режиму ХТ. Пацієнти, які 

раніше отримували аміноглікозиди можуть мати зниження слуху при поступленні. Таким 

хворим корисно робити  аудіометрію на початку лікування. Як правило, зниження слуху не 

зворотне. Зважити можливий ризик втрати слуху з ризиками відміни ін'єкційного препарату 

в режимі ХТ. 

4.8.4.Психічні порушення — Cs, H, Et/Pt, Q - відмінити препарат, який викликав цю побічну 

реакцію на деякий час (1-4 тижні), поки психічні порушення будуть узяті під контроль. 

Призначити антипсихотичні препарати із пірідоксином у дозі 100-200мг на добу. Знизити 

дозу препарату, якщо це не ставить під загрозу ефективність режиму ХТ. Відмінити 

препарат, який викликав цю побічну реакцію, якщо це не ставить під загрозу ефективність 

режиму ХТ. Деякі хворі повинні продовжувати антипсихотичну терапію протягом усього 

курсу лікування. Психичні захворювання в анамнезі не є протипоказанням для призначення 

цих препаратів, проте, збільшується ризик розвитку психічних розладів. Психічні розлади, 

як, як правило, зворотні після завершення ОКХТ або при відміні препарату, який їх 



викликав 

4.8.5.Депресія — Cs, H, Et/Pt, Q — проводити групові/індивідуальні консультації; розпочати 

терапію антидеприсантами і піридоксином у дозі 100-200мг на добу; знизити дозу 

препарату, який може викликати цю побічну реакцію, якщо це не ставить під загрозу 

ефективність режиму ХТ;  відмінити препарат, який викликав цю побічну реакцію, якщо це 

не ставить під загрозу ефективність режиму ХТ. Не слід недооцінювати соціально-

економічні фактори та тривалий перебіг хвороби. Депресія в анамнезі не є протипоказанням 

для призначення цих препаратів, але це може збільшити ризик розвитку депресії. 

4.8.6.Гіпотіроїдизм — Et/Pt, PAS — розпочати терапію тироксином. Симптоми 

гіпотіроїдизму повністю зникають після відміни  Et/Pt, PAS. Комбінація  Et/Pt з PAS частіше 

викликає гіпотіроїдизм ніж їх роздільний прийом. 

4.8.7.Нудота, блювота —  H, Е, Z, Et/Pt, Q — розпочати дегідратаційну терапію при показах. 

Призначити терапію для лікування нудоти. Знизити дозу препарату, який може викликати 

цю побічну реакцію, якщо це не ставить під загрозу ефективність режиму ХТ;  відмінити 

препарат, який викликав цю побічну реакцію, якщо це не ставить під загрозу ефективність 

режиму ХТ (рідко потрібно). 

4.8.8.Електролітний дисбаланс (гіпокаліємія, гіпомагніємія) —  S, Km, Am, Cm — визначити 

рівень калію; якщо рівень калію низький,  визначити рівень магнію (та кальцію, якщо 

підозрюють гіпокальціємію); при необхідності відновити рівень електролітів; спіронолактон 

25мг 2 рази на день може знизити рівень натрію і підвищити рівень натрію і рівень магнію. 

4.8.9.Ретробульбарний неврит — Е — відмінити етамбутол; направити пацієнта до 

офтальмолога. Як правило, симптоми зворотні при відміні етамбутолу. В рідких випадках 

ретробульбарний невріт може викликатись стрептоміцином. 

4.8.10.Астралгії — Q, Z — розпочати терапію нестероїдними протизапальними 

препаратами; знизити дозу препарату, який може викликати цю побічну реакцію, якщо це не 

ставить під загрозу єфєктивність режиму ХТ; відмінити препарат, який викликав цю побічну 

реакцію, якщо це не ставить під загрозу ефективність режиму ХТ. Симптоми астралгії, як 

правило, зменьшуються з часом без додаткових втручань. Рівень сечової кислоти може 

підвищуватися у пацієнтів, які приймають піразинамід, в таких випадках алопурінол не 

призводить до нормалізації рівня сечової кислоти. 

4.9.Хірургічне лікування є одним з етапів ОКХТ хворих на МРТБ. Застосовують відповідно 

до показань/протипоказань як мінімум через 4-6 місяців проведення ІФ. Після хірургічного 

лікування основной курс продовжується відповідно до стандартної тривалості для 4 кат. 

4.9.1.Хірургічне втручання рекомендовано в наступних випадках: 

- бактеріовиділення, що зберігається після отримання 180 доз незважаючи на адекватно 

проведену ХТ; 

- хіміорезистентні форми ТБ; 

- кровохаркання, що виникає періодично з каверни або бронхоектазів після вилікування ТБ; 

- синдром здавлення медіастинальними л/вузлами; 

- туберкульозна емпієма, що не розсмокталась при ХТ; 

- округле утворення в легенях. 

4.9.2.Хірургічне втручання при ТБ легень за життєвими показаннями: 

- профузна легенева кровотеча (консультація хірурга); 

- напруженний клапанний пневмоторакс. 

4.9.3.Хірургічне втручання при ТБ легень, абсолютні показання (при операбельності, що 

визначається ступенем порушення функції зовнішнього дихання та змінами ЕКГ): 

- МРТБ/РРТБ при збереженні бактеріовиділення після отримання 180 доз 

- інфільтративний деструктивний ТБ з бактеріовиділенням (односторонній) при відсутності 

позитивної динаміки; 

- фіброзно-кавернозний ТБ — односторонній чи двохсторонній (не більше 2-х долей); 

- циротичний ТБ легень з бактеріовиділенням; 

- хронічна емпієма плеври, панцирний плевріт; 



- рецидивуючий пневмоторакс; 

- рецидивуюче кровохаркання; 

- синдром здавлення при первинному ТБ. 

4.9.4.Хірургічне втручання при ТБ легень, прямі показання: 

- великі туберкульоми з розпадом або бактеріовиділенням (понад 3см); 

- некурабельні залишкові зміни в легенях — бронхоектази, зруйнована частка легені 

(легеня), виражений стеноз бронху; 

- сановані каверни без бактеріовиділення з епідеміологічних міркувань (працівники дитячих 

закладів). 

4.9.5.Діагностичні операції (торакотомія, біопсія): 

- дисемінація неясної етіології; 

- округла тінь в легені; 

- плевріт неясної етіології; 

- гіперплазія внутрішньогрудних лімфатичних вузлів неясної етіології. 

4.9.6.Типи та об'єми операцій на органах грудной клітини: 

- резекційні втручання (сегмент- і бісегментектомія, лоб- і білобектомія, пульмонектомія, 

плевропульмонектомія) 

- торакопластика 

- плевректомія, декортикація легені 

- кавернотомія 

- біопсія легені 

- біопсія внутрішньогрудних лімфатичних вузлів 

- торакоскопічне втручання 

4.9.7.Протипоказання: 

всі види тяжкої органної недостатності (дихальної, серцевої, ниркової, печінкової, і т.п.), 

інфаркт міокарду і вірусні гепатити, перенесені менше 8 місяців тому, розповсюджений 

амілоїдоз внутрішніх органів, захворювання крові, прогресування ТБ, ВДТБ на ранніх 

етапах лікування ( до 60 доз), розповсюджений двобічний деструктивний ТБ. 

4.9.8.Хірургічне і колапсохірургічне лікування хворих з МРТБ: 

-  Хірургічне лікування хворих з МРТБ (переважно резекційні втручання, іноді 

колапсохірургію легень) застовують при неефективності або недостатній ефективності ХТ. 

   

5.Ведення випадків 

невдачі лікування 

МРТБ 

через 4 місяці лікування лікар-фтизіатр(Ю.О. 

Євтушевська (тел. 753-

42-35), О.І. Стаднік 

(тел. 753-42-35)), 

Обласний МРТБ-

консиліум. 

Згідно діючих 

протоколів та 

наказів МОЗ. 

5.1.Визначення ризику невдачі лікування. 

Якщо через 4 місяці лікування у пацієнтів продовжується бактеріовиділення, то існує 

високий ризик невдачі лікування. Усіх пацієнтів з клінічними, рентгенологічними та 

бактеріологічними ознаками прогресування захворювання або появою цих ознак після 4-х 

місяців лікування, слід розглядати як кандидатів до визначення у них ризику невдачі 

лікування. 

Утаких випадках слід запровадити такі заходи: 

- переглянути медичну картку хворого і впевнитися, що пацієнт приймав препарати; 

- забезпечити ДОТ; 

- переглянути режим ХТ з урахуванням попереднього анамнезу та даних ТМЧ. Якщо 

визначено, що режим ХТ неадекватний за схемою або дозами ПТП, провести його корекцію; 

- повторити бактеріологічне дослідження мокротиння на рідке середовище з визначенням 

ТМЧ до препаратів І ряду через 6 місяців від початку лікування. Дані мікроскопії мазка 



мокротиння та культурального дослідження найбільш інформативні ознаки ефективності 

терапії. Один позитивний результат  культурального дослідження при позитивній клінічній 

динаміці може вказувати лабораторну контамінацію або помилку. У такому випадку слід 

орієнтуватися на наступний результат  культурального дослідження. Якщо цей результат 

буде негативним, або кількість колоній в ньому зменьшиться, це буде свідчити про 

ефективність лікування. Позитивні результати  мікроскопії мазка з негативними 

результатами  культурального дослідження можуть вказувати на мертві бактерії в мазках і не 

означати невдачу лікування. Повторні культуральні та мікроскопічні негативні результати у 

пацієнтів з клінічним та рентгенологічним прогресуванням процесу можуть свідчити про 

неправильно встановлений діагноз ТБ. 

- медичний працівник має впевнитись, що пацієнт приймає усі призначені препарати. Із 

пацієнтом слід провести неформальну перехресну бесіду у відношенні прийому ПТП без 

присутності особи, яка здійснює ДОТ. Таку ж бесіду проводить особа, яка здійснює ДОТ. 

Таку тактику обирають для того, щоб уникнути маніпуляції пацієнтом особи, яка здійснює 

ДОТ. 

- деякі хвороби можуть знижувати абсорбцію препаратів у шлунку (хронічна діарея, яка 

може бути у хворих з ВІЛ-інфекцією) 

- розглянути можливість хірургічного лікування 

Цикл лікування хворих на МРТБ включає такі дії. Якщо немає ефекту від лікування, 

переглядається режим ХТ та план лікування, у разі необхідності визначається нова схема 

лікування. Якщо у пацієнта постійно визначають у мазках мокротиння КСБ або культурі 

через 4 місяці, та при цьому реєструють клінічне та рентгенологічне покращення, режим ХТ 

не змінюють. У випадку зміни режиму лікування через ризик невдачі лікування до нового 

режиму ХТ слід включати не менше 4-х ефективних препаратів і розглядати можливість 

хірургічного лікування. Заміну схеми лікування проводять не раніше, ніж через 4-6 місяців у 

разі продовження бактеріовиділення, яке підтверджується клінічною та рентгенологічною 

невдачею. 

5.2.Показання для припинення лікування: 

- постійне  бактеріовиділення, яке визначають шляхом мікроскопії мазка мокротиння або 

культурального дослідження після 8-10 (максимум) місяців лікування; 

- ознаки прогресування ТБ або двобічний деструктивний процес, при якому 

унеможливлюється виконання хірургічних втручань; 

- поширена резистентність, при якій відсутня можливість додати до режиму ХТ 2 

ефективних препаратів; 

- кахексія, дихальна недостатність; 

- серйозні (некурабельні) побічні реакції на ПТП; 

- тяжка супутня патологія, яка не дозволяє хворому отримувати повноцінну схему лікування; 

- доведена неприхильність хворого до лікування (з огляду на можливість розширення 

резистентності та її епідеміологічної небезпеки). 

Для того, щоб встановити невдачу лікування необов'язково визначати у пацієнта усі 

перераховані вище ознаки. Виліковування міловірогідне, коли присутня хоча б одна з цих 

ознак. 

Для прийняття відповідального остаточного рішення щодо констатації невдачі лікування у 

хворих з МРТБ/РРТБ (яке тягне за собою припинення лікування) пропонується 

використовувати наступні алгоритми дій: 

5.2.1.У разі наявності протягом останніх 12 місяців лікування 2-х позитивних аналізів 

мокротиння методом засіву: 

- встановлюється результат “невдача лікування”; 

- випадок розглядається на засіданні ЦЛКК-ХРТБ, де обов'язково враховуються 2 фактори а) 

а) прихильність хворого до лікування та позитивність прогнозу щодо вилікування 

б) об'єм ураження легеневої тканини, можливість проведення оперативного лікування); 

- за результатами розгляду приймається рішення (перевід на паліативне лікування або /в 



індивідуальних випадках з необхідним обгрунтування/ - проведення повного повторного 

курсу лікування за 4 кат. (МРТБ/РРТБ) з відповідною перереєстрацією випадку та 

заведенням нової форми ТБ-01; 

5.2.2.У разі збереження бактеріовиділення протягом 8-10 місяців від початку лікування: 

- комісійно на засіданні ЦЛКК-ХР ТБ оцінюється реальний прогноз щодо можливості 

вилікування хворого та чи зможе він витримати подальше лікування без шкоди загальному 

стану здоров'я; 

- за результатами проведеної оцінки приймається рішення щодо встановлення невдачі 

лікування та переводу хворого на паліативне лікування, або (у виключних індивідуальних 

випадках) — щодо продовження ІФ ХТ до припинення бактеріовиділення (але на 

нетривалий час та із застосуванням хірургічних методів лікування), або (лише у разі 

позитивного прогнозу щодо вилікування) - встановлення “невдачі” лікування та 

призначення повного повторного курсу лікування за 4(МРТБ/РРТБ) категорієй з 

відповідною перереєстрацією випадку та заведенням нової форми ТБ-01. 

5.2.3.Відміна хіміотерапії: 

Якщо прийнято рішення щодо невдачі лікування, тоді рекомендується відмінити ХТ, за 

умови якщо медичний персонал, впевнений, що усі можливі заходи з корекції лікування 

абодосягнення прихильності хворого були застосовані та не існує інших додаткових 

ресурсів (у т.ч. хірургічного втручання) для вилікування хворого. 

Існує два важливих аргументи для відміни ХТ та переходу на паліативне лікування. Перший 

аргумент стосується якості життя хворого: всі препарати, які застосовують у режимі ХТ 

мають значні побічні реакції і продовження ХТ, яка не призводить до ефекту, викликає 

додаткові страждання. Другий аргумент стосується здоров'я суспільства : подовження 

режиму ХТ, який не призводить до позитивного ефекту, супроводжується поширенням 

медикаментозної резистентності штаму МБТ, який виділяє хворий, з формуванням 

суперрезистентного штаму та передачею його іншим. 

5.2.4.Прийняття рішення про відміну хіміотерапії: 

Прийняття рішення про відміну ХТ здійснюється за рішенням ЦЛКК ХРТБ. 

  

6.Виписка зі 

стаціонару 

 лікар-фтизіатр(Ю.О. 

Євтушевська (тел. 753-

42-35), О.І. Стаднік 

(тел. 753-42-35)) 

 

6.1.Лікуючий лікар стаціонарного відділення: 

а) намічає разом з пацієнтом план контрольованого амбулаторного лікування (місце і форму 

його проведення) 

б) зв'язується по телефону з районним фтизіатром та інформує його про дату виписки та 

план контрольованого амбулаторного лікування 

в) заповнює обов'язкову медичну документацію (ТБ01, 4 копії ТБ09) 

г) переводить пацієнта в хоспісне відділення для паліативного лікування (якщо прийнято 

рішення про паліативне  лікування) 

  

7.Інфекційний 

контроль 

постійно Завідуючий 

відділенням(О.І. 

Стаднік; Тел.: 753-42-

35), лікар-фтизіатр 

лікар-фтизіатр(Ю.О. 

Євтушевська (тел. 753-

42-35). 

Згідно діючих 

протоколів та 

наказів МОЗ. 



7.1.Адміністративний контроль 

7.1.1.Забезпечити розподіл хворих, своєчасний початок лікування, дотримання ведення 

пацієнтів. 

7.1.2.Посилити контроль за дотриманням вимог щодо охорони праці медичними 

працівниками (використання спеціального одягу, спец.взуття) 

7.1.3.Контролювати проходження щорічного медичного огляду медичними працівниками 

відділення 

7.1.4.Контролювати дотримання дез. режиму у підрозділі та палатах для хворих відповідно 

до вимог нормативних документів, затверджених МОЗ 

7.1.5.Виділити у підрозділі зони низького ризику інфікування для медичних працівників 

(роздягальня, кімната для прийому їжі, душові, туалети) 

7.1.6.Посилити контроль за проведенням знешкодження використаних масок та іншого 

інфікованого матеріалу 

7.1.7.Відвідування пацієнтів проводити згідно із затвердженим графіком, при відвідуванні 

важких хворих у палатах забезпечити відвідувачів масками, халатами, бахілами. 

7.1.8.Проводити навчання пацієнтів та членів їх родин, відвідувачів навичкам особистої 

гігієни та застосування засобів індивідуального захисту органів дихання 

7.2.Інженерний контроль 

7.2.1.Проводити провітрювання у відділенні через відкриті вікна. 

7.2.2.Використовувати засоби УФО випромінювання відкритого та закритого типу 

7.2.3.Контролювати дотримання графіків роботи ламп УФО (ведення журналів) та очищення 

ламп при проведенні генерального прибирання у відділенні 

7.2.4.Використовувати респіратори з Хепа-фільтрами медичними працівниками 

7.3.Індивідуальний контроль 

7.3.1.Використовувати медичними працівниками, які спілкуються з хворими респіраторів 

7.3.2.Забезпечити хворих на активний туберкульоз при контакті з медичними працівниками 

хірургічними масками 

7.3.3.Посилити контроль за використанням хворими у відділенні одноразових контейнерів 

для спльовування мокротиння 

7.4.Розподіл потоку хворих 

7.4.1.Виділити палати для хворих з лабораторно підтвердженим хіміорезистентним 

туберкульозом після припинення бактеріовиділення 

7.4.2.Виділити палати для хворих з лабораторно підтвердженим хіміорезистентним 

туберкульозом після припинення бактеріовиділення 

7.4.3.Прийом ліків, маніпуляції, прийом їжи хворі приймають в палатах 

7.4.4.Розподіл потоку хворих таким чином, щоб особи на заразні форми туберкульозу, з 

лабораторно підтвердженим хіміорезистентним туберкульозом були відділенні від інших 

пацієнтів, особливо від ВІЛ-інфікованих, шляхом групування пацієнтів із однаковими 

формами туберкульозу в одну палату, з приблизно однаковим профілем медикаментозної 

чутливості до МБТ. 

 

 

Заступник директора з 

медичної частини _____________  

 

 

 

Завідувач ЛТВ №4 _____________  


