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Локальний клінічний протокол третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги  
пацієнтам на  ко-інфекцію (туберкульоз/ВІЛ-інфекція/СНІД) 

Положення 
ЛПМД 

Необхідні дії відповідно до 
УКПМД 

Терміни виконання/Примітки Виконавці (заклад ОЗ, 
структурний підрозділ 
закладу, прізвище, ім’я та 
по-батькові, телефон)  

Індикатори якості 
медичної допомоги 

 Згідно УКПМД  Порогове значення 
згідно УКПМД 

Організація 
надання 
медичної 
допомоги 

Госпіталізація хворих у 
профільні відділення закладу 
 
Показання для госпіталізації: 
- хворі на туберкульоз легень, 
віднесені до I, II, ІІІ та IV 
лікувальної  категорії (МБТ - та 
МБТ+ будь-яким методом 
лабораторної діагностики), що 
портебують контрольованого 
лікуванняв ІФ основного курсу 
протитуберкульозної ХТ згідно 
УКПМД"Туберкульоз"; 
-хворі на моно-, 
полірезистентний туберкульоз , 
віднесені до I, II, та IV 
лікувальної  категорії (МБТ+ 
будь-яким методом лабораторної 
діагностики) з наявною 
супутньою позалегеневою 
локалізацією туберкульозу, що 

Тривалість лікування у стаціонарі 
протягом інтенсивної фази (ІФ) від 
2 до 8 місяців, в залежності від 
поширеності процесу,типу 
туберкульозного випадку та 
продовження бактеріовиділення, 
наявності ускладнень та супутньої 
патології, що потребує лікування 
під наглядом медичних 
працівників. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Завідувачі  відділень КЗ 
ДОКЛПО «Фтизіатрія» ДОР: 
Завідувач легенево-
туберкульозним відділенням № 
1 Чаукіна Лариса Миколаївна 
Тел.:753-49-53 
В.о. завідувача легенево-
туберкульозним відділенням № 
2 
Воробчак Анна Михайлівна 
Тел.:753-42-43 
 Завідувач легенево-
туберкульозним відділенням № 
3 
Подляцька Вікторія Валеріївна 
Тел.:753-43-42 
Завідувач легенево-
туберкульозним відділенням № 
4 
Стаднік Олександр Ігорович 
Тел.:753-42-35 

 
Не менше 90 % 
працівників 
відділення, які задіяні  
у виконанні медико-
організаційних 
технологій протоколу, 
пройшли навчання; 
 
 
 
Тривалість лікування 
хворих у відділеннях 
закладу у 80 % не 
перевищує 200 діб; 
 
 
 
 
 
 



портебують контрольованого 
лікуванняв ІФ основного курсу 
протитуберкульозної ХТ згідно 
УКПМД"Туберкульоз"; ; 
-хворі, на моно-, 
полірезистентний туберкульоз , 
віднесені до I, II, та IV 
лікувальної  категорії (МБТ+ 
будь-яким методом лабораторної 
діагностики), що портебують 
контрольованого лікуванняв ІФ 
основного курсу 
протитуберкульозної ХТ згідно 
УКПМД"Туберкульоз" при 
наявності ускладнень, що мають 
бути ліквідовані в умовах 
профільних відділень. 

 
 
 

Госпіталізація хворих 
проводиться через 
консультативну поліклініку 
після консультації лікаря-
фтизіатра та приймальний покій 
в плановому порядку при 
наявності направлення 
райфтизіатра, карти ТБ 01 та 
рентген-архів. 
 
 
Хворі у тяжкому та вкрай 
важкому стані госпіталізуються 
до відділення анестезіології та 
інтенсивної терапії при 
наявності відповідних показань. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Госпіталізація хворих на 
туберкульоз впродовж 2-хгодин з 
моменту звернення до 
консультативної поліклініки 
 
 
 
 
 
 
 
Госпіталізація хворих у тяжкому 
стані здійснюється протягом 30 
хвилин з моменту надходження до 
приймального покою 
 
 
 
 

Завідувач легенево-хірургічним 
відділенням 
КЗ"ДОКЛПО«Фтизіатрія» ДОР  
д.м.н.Савенков Юрій Федорович 
Тел.: 753-44-33 
Завідувач відділення 
позалегеневих форм 
туберкульозу КЗ ДОКЛПО 
«Фтизіатрія» ДОР Єлісеєв 
Віктор Васильович  
Тел.:753-49-61 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Завідувач поліклінічним 
відділенням КЗ ДОКЛПО 
«Фтизіатрія» ДОР 
Корячко Євгенія Петрівна 
Тел.: 753-42-44 
 
 
 
 
 
 
Завідувач відділенням 
анестезіології та реанімації КЗ 
ДОКЛПО «Фтизіатрія» ДОР, 
лікар-анестезіолог Ткаченко 
Ірина Володимирівна  
Тел.:753-44-33 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Не  менше 95% хворих, 
госпіталізованих до 
відділень закладу,  
призначається 
лікування згідно з 
діючими наказами та 
протоколами впродовж 
перших 5 днів з дня 
госпіталізації.  
 
При госпіталізації 
пацієнтів I, II, ІІІ та IV 
лікувальної категорії 
до відділення 
анестезіології та 
інтенсивної терапії 
призначається 
лікування у перші  дні з 
моменту госпіталізації 



 
 
 
 
 
Представлення документів на 
ЦЛКК для підтвердження 
діагнозу, реєстрації випадку та 
призначення схеми лікування 
хворим, що надійшли до 
стаціонару у позаплановому 
порядку. 
 
 
 
Повідомлення районного 
фтизіатра про встановлення 
випадку туберкульозу телефоном 
або електронною поштою. 
 
 
Моніторинг лікування та 
побічних реакцій ( направлення 
повідомлень до відділу 
моніторингу побічних реакцій 
ДП"Державний експертний 
центр МОЗ України"). 
 
 
 
 
 
 
Регулярне ведення затверджених 
звітних форм медичної 
документації. 
 
 
Організація та дотримання 

 
 
 
 
 
Не пізніше 7 днів з моменту 
госпіталізації. 
Не пізніше 3  діб з дня отримання  
результатів ТМЧ. 
 
 
 
 
 
 
Не пізніше 2-х тижнів з дня 
встановлення діагнозу. 
 
 
 
 
Не пізніше 14 діб з дня 
виникнення побічної реакції (за 
виключенням тяжкої ПР, що 
визвав загрозу життю/привів до 
смерті пацієнта). 
 
 
 
 
 
 
 
Протягом знаходження у 
стаціонарі. 
 
 
 
Протягом знаходження у 

 
 
 
 
 
Лікарі-фтизіатри профільних 
відділень 
КЗ"ДОКЛПО"Фтизіатрія"ДОР 
 
 
 
 
 
 
 
Лікарі-фтизіатри профільних 
відділень 
КЗ"ДОКЛПО"Фтизіатрія"ДОР 
 
 
 
Лікарі-фтизіатри профільних 
відділень 
КЗ"ДОКЛПО"Фтизіатрія"ДОР 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Лікарі-фтизіатри профільних 
відділень 
КЗ"ДОКЛПО"Фтизіатрія"ДОР 
 
 
Лікарі-фтизіатри профільних 

після проведення 
ЦЛКК при достовірних 
даних досліджень, що 
характерні для 
специфічного процесу. 
100% хворих 
представлені на ЦЛКК 
не пізніше 7 діб з дня 
госпіталізації. 
 
 
 
 
 
 
100% районних 
фтизіатрів повідомлені 
про встановлення 
випадку туберкульозу 
або заміну діагнозу. 
 
100% хворих 
підлягають  
моніторингу лікування 
та побічних реакцій. 
Не менше ніж у 90% 
випадків виникнення 
побічних реакцій 
фіксуються у протоколі 
та передаються до 
ДП"Державний 
експертний центр МОЗ 
України"). 
100% затвердженої 
звітної медичної 
документації ведеться 
регулярно 
 
Дотримуються всі 



хворими правил інфекційного 
контролю. 
 
 
Повідомлення районного 
фтизіатра та інфекціоніста про 
виписку пацієнта зі стаціонару 
(по закінченню лікування)  по 
факсу. 
 
 
При виписці за порушення 
режиму - по факсу/електронній 
пошті. 

стаціонарі. 
 
 
 
 Не пізніше 1-2 діб до виписки. 
 
 
 
 
 
 
 За 1 день або у день виписки 

відділень 
КЗ"ДОКЛПО"Фтизіатрія"ДОР 
 
 
Завідувачі профільних відділень  
КЗ"ДОКЛПО"Фтизіатрія"ДОР 
 
 
 
 
 
Лікарі-фтизіатри профільних 
відділень 
КЗ"ДОКЛПО"Фтизіатрія"ДОР 
 

вимоги інфекційного 
контролю хворими 
протягом всього 
терміну лікування. 
Всі районні фтизіатри 
та інфекціоністи 
отримують 
повідомлення не 
пізніше 5 днів з дня 
подання лікарем 
стаціонару. 
У 100% випадків 
надсилається 
повідомлення про 
виписку по 
факсу/електронній 
пошті 

Діагностика 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Обов'язкові методи 
 
       1.Збір скарг та анамнезу 
 

 контакт з хворими на 
туберкульоз; 

 захворювання на 
туберкульоз в минулому; 

 визначення факторів 
ризику ТБ. 

 
 
 
 
 
Збір анамнезу захворювання 
-визначення часу початку 
захворюваня; 
- симптоми початку 
захворювання та  подальший 
його перебіг; 
- терапію, що проводилась на 
догоспітальному етапу з моменту 
початку захворювання. 

 
 
 
Ретельний первинний огляд 
хворого при надходженні до 
стаціонару не пізніше 2 годин 
після госпіталізації. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
При надходженні до відділення 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Завідувачі профільних відділень 
КЗ ДОКЛПО «Фтизіатрія» ДОР, 
лікарі-фтизіатри, закріплені за 
відділеннями 
 
 
 
 
 
 
 
Завідувачі профільних відділень 
КЗ ДОКЛПО «Фтизіатрія» ДОР, 
лікарі-фтизіатри, закріплені за 
відділеннями 
 
 
 
 

 
 
 
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. 
У 100 % повністю 
зібраний анамнез 
захворювання 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Збір анамнезу життя 
- перенесені в минулому 
захворювання; 
- попередні випадки лікування; 
- характер харчування; 
- наявність шкідливих звичок 
(тютюнопаління, зловживання 
алкоголю, вживання 
наркотичних речовин); 
- встановити, які лікарські 
засоби приймав та/або приймає 
пацієнт; 
- алергологічний анамнез; 
- сімейний анамнез; 
- перенесені травми та операції. 
 
 
Фізикальне обстеження 
- огляд хворого; 
- пальпація; 
- перкусія; 
- аускультація; 
- вимірювання 
антропометричних даних ( зріст, 
вага); 
- вимірювання АТ; 
- вимірювання ЧСС; 
- вимірювання температури тіла; 
- вимірювання частоти дихання; 
- оцінка стану різних систем та 
органів. 
 
 
Консультації суміжних 
спеціалістів 
- консультація стоматолога; 
 
 
 
- консультація гінеколога (для 
жінок); 
 
 
 

 
При надходженні до відділення 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
При госпіталізації та не менше 3-4 
разів на тиждень. Для хворих IV 
категорії 1 раз на тиждень або 
щоденно при важкому стані 
 
 
 
1 раз на 10 днів 
 
Щоденно 2 рази на день 
 
Щоденно 
 
 
 
 
 
При надходженні та при 
необхідності. 
 
 
При госпіталізації та при 
необхідності. 
 
 
 

 
Завідувачі профільних відділень 
КЗ ДОКЛПО «Фтизіатрія» ДОР, 
лікарі-фтизіатри, закріплені за 
відділеннями 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Завідувачі профільних відділень 
КЗ ДОКЛПО «Фтизіатрія» ДОР, 
лікарі-фтизіатри, закріплені за 
відділеннями. 
 
 
Сестри медичні палатні 
стаціонарних відділень КЗ 
"ДОКЛПО"Фтизіатрія"ДОР 
 
 
 
 
 
 
Лікар-стоматолог   КЗ ДОКЛПО 
«Фтизіатрія» ДОР 
Єрьоміна  Ірина Володимирівна 
 
Лікар-гінеколог вищої категорії 
КЗ ДОКЛПО «Фтизіатрія» ДОР 
Єлісеєв Віктор Васильович  
Тел.:753-49-61 

 
У 100 % повністю 
зібраний анамнез 
життя 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
100 % хворих 
проведене фізикальне 
обстеження при 
надходженні до 
стаціонару 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Не менше 95 % хворих 
оглянуті лікарем-
стоматологом. 
 
100 % пацієнток 
оглянуті лікарем-
гінекологом впродовж 
2 тижнів з моменту 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
- консультація офтальмолога. 
 
 
 
 
-консультація невропатолога. 
 
 
 
 
- консультація інфекціоніста 
 
 
 
Встановлення клінічного 
діагнозу з урахуванням 
основного захворювання, його 
ускладнень та супутньої 
патології. 
 
 
 
Проведення диференційної 
діагностики невдачі лікування 
туберкульозу та синдрому 
відновлення імунної системи 

 
 
При госпіталізації та не менше 1 
разу на 4  місяці або при наявності 
скарг 
 
 
При наявності скарг з боку 
центральної та/або периферичної 
НС, для визначення прихованого 
ураження ЦНС 
 
При госпіталізації та не менше 1 
разу на   місяць або при наявності 
скарг 
 
Не пізніше 10 днів з моменту 
госпіталізації. 
 
 
 
 
 
 
При наявності показань 

 
 
Лікар-окуліст  КЗ ДОКЛПО 
«Фтизіатрія» ДОР Горбачова 
Ірина Миколаївна 
Тел.:753-43-43 
Лікар-невропатолог вищої 
категорії КЗ ДОКЛПО 
«Фтизіатрія» ДОР 
Головіна Людмила Яківна 
 
Лікар – інфекціоніст Маргітіч 
І.М. 0678490680 
 
Обласна ЦЛКК на базі  КЗ 
ДОКЛПО «Фтизіатрія» ДОР 
Тел.:753-42-44 
 
 
 
 
Завідувачі профільних відділень 
КЗ ДОКЛПО «Фтизіатрія» ДОР, 
лікарі-фтизіатри, закріплені за 
відділенням. 
 

госпіалізації. 
 
100 % хворих оглянуті 
лікарем-окулістом 
впродовж 2 тижнів з 
моменту госпіталізації 
 
100% хворих оглянуті 
невропатологом при 
наявності показань 
 
100% хворих оглянуті 
невропатологом при 
наявності показань 
Не менше 95 % хворим 
повний клінічний 
діагноз встановлений у 
перші 10 днів 
перебування у 
стаціонарі.  
 
У 100% випадків 
проведена 
диференційна 
діагностика невдачі 
лікування туберкульозу 
та синдрому 
відновлення імунної 
системи 

Опитування що до 
переносимості ПТТ та ВААРТ 

Щоденно, при здійсненні ДОТ 
Сестри медичні  палатні 
стаціонарних відділень КЗ 
ДОКЛПО «Фтизіатрія» ДОР 

100 % хворих опитано 
щодо переносимості 
ПТП при їх прийомі. 

Проба Манту (обов’язково при 
МБТ-) Обов'язково при госпіталізації 

Сестра медична процедурна 
консультативної поліклініки  КЗ 
ДОКЛПО «Фтизіатрія» ДОР 

Не менше 95 % хворим 
проведена 
туберкулінодіагностика 

Загальний аналіз крові 

При первинному обстеженні 
(госпіталізації), наприкінці ІФ, по 
закінченню ХТ або за 
показаннями. Для пацієнтів IV 

Клінічна лабораторія 
КЗ"ДОКЛПО«Фтизіатрія» ДОР 
лікар-лаборант Рожнєва Інна 
Вікторівна 

100% хворих обстежено 
згідно з планом 



 
 
 
 
 
 
 

категорії моніторинг проводиться 
щомісяця та за показаннями. Для 
пацієнтів, які приймають 
зидовудин щомісячний 
моніторинг, надалі - в залежності 
від симптомів 

Тел.:753-49-62 

Глюкоза крові 
При первинному обстеженні та за 
показаннями 

Клінічна лабораторія 
КЗ"ДОКЛПО«Фтизіатрія» ДОР 
лікар-лаборант Рожнєва Інна 
Вікторівна  
тел.:753-49-62 

100% хворих обстежено 
згідно з планом 

Біохімічне дослідження крові 
(білірубін та його фракції, АлАт, 
АсАт, лужна фосфатаза, 
сечовина, креатинін). 

При первинному обстеженні 
(госпіталізації) та щомісячно 

Біохімічна лабораторія 
КЗ"ДОКЛПО«Фтизіатрія» ДОР 
лікар-лаборант Рожнєва Інна 
Вікторівна  
тел.:753-49-62 

100% хворих обстежено 
згідно з планом 

Тестування на ВІЛ 
На початку лікування, за умови 
згоди пацієнта, та повторно при 
наявності показань. 

Лабораторія обласного центру 
боротьби зі СНІДом 
Тел.:753-36-31 

Не менше 80% хворих 
обстежено на ВІЛ 

Рентгенологічне обстеження 

При первинному обстеженні , 
наприкінці ІФ та основного курсу 
ХТ, та за наявності показань. Для 
пацієнтів IV категорії моніторинг 
проводиться 1 раз на 4 місяці або 
за показаннями. 

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

100% хворих за умови 
проходження повної 
інтенсивної фази 
лікування 

 

Визначення  електролітного 
складу крові 

При госпіталізації обов'язково  та 1  
раз на місяць хворим, що 
отримують аміноглікозиди 

Клінічна лабораторія 
КЗ"ДОКЛПО«Фтизіатрія» ДОР 
лікар-лаборант Рожнєва Інна 
Вікторівна  
тел.:753-49-62 

Не менше 95 % хворих 
обстежено на 
електроліти крові 

ВДТБ, 
НЛТБ, 
ІТБ, 
ЛПП, 
РТБ, 
МРТБ, 
ПРТБ, 
РРТБ 
 

Мікроскопічне дослідження 
мокротиння  

На початку лікування для 
пацієнтів І та ІІ категорії, 
через 60 доз – 2 мазки 
через 90 доз – 2 мазки (при 
продовженні бактеріовиділення 
після 60 доз) 
та кожні 2 місяці у фазі 
продовження. 
Для пацієнтів IV категорії 
щомісячний моніторинг не 

Клінічна лабораторія 
КЗ"ДОКЛПО«Фтизіатрія» ДОР 
лікар-лаборант Рожнєва Інна 
Вікторівна  
тел.:753-49-62 

100 % хворим 
проведено 
бактеріоскопічне 
дослідження 
мокротиння. 
Припинення 
бактеріовиділення 
через 60-90 доз після 
початку лікування за 



 
 
 
 
 
 

зважаючи на фазу лікування відкоректованою 
схемою в залежності 
від категорії 

Культуральне дослідження 
мокротиння:  

а) на рідкому середовищі 
б) щільному середовищі 

До початку лікування -  1 зразок 
 через 90 доз – 1 зразок (якщо 
мазок позитивний ) та по 
закінченню курсу ХТ для пацієнтів 
І та ІІ категорії.  
Для пацієнтів IV категорії 
щомісячний моніторинг в ІФ, у ПФ 
- 1 раз на 2 місяці. 
 

Бактеріологічна лабораторія 
КЗ"ДОКЛПО«Фтизіатрія» ДОР  
Лікар-бактеріолог Берлата 
Наталія Михайлівна 
тел.:753-36-09 

100% зразків 
мокротиння обстежено 
культуральним 
методом. 

ТМЧ: 
а) на рідкому середовищі ( 

при можливості; 
 

б) на твердому середовищі ( 
при відсутності 
можливості виконати 
ТМЧ на рідкому 
середовищі) 

 
 

На початку лікування, при 
продовженні бактеріовиділення 
через 90 доз від початку лікування 
для пацієнтів І та ІІ категорії. 
Для пацієнтів IVкатегорії на 
початку лікування та кожні 4 
місяці при наявності 
бактеріовиділення будь-яким 
методом. 

 
 
 
 
 
Бактеріологічна лабораторія 
КЗ"ДОКЛПО«Фтизіатрія» ДОР 
Лікар-бактеріолог Берлата 
Наталія Михайлівна 
тел.:753-96-09 

 
 
 
 
 
На 100 % зразків 
мокротиння з 
позитивним 
результатом посіву 
проведене ТМЧ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Додаткові методи діагностики (при обґрунтуванні потреби) 

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 90% хворих з 
ко-інфекцією 
(при можливості 
пацієнта) 

ФБС з подальшим 
мікроскопічним і культуральним 
дослідженням промивних вод 
бронхів 

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

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

Не менше 70 % хворих 
обстежені 
ендоскопічно 
 

Біопсія ураженої частки  
На початку лікування (особливо 
при МБТ (–) та при наявності 
клінічних показань 

Лікарі – хірурги Савенков Ю.Ф. 
Бакулін П.Є. 
Моргун Ю.М. 
Єлісєєв В.В. 

Не менше 90% хворих з 
ко-інфекцією 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Мазок-відбиток з подальшим 
мікроскопічним і культуральним 
дослідженням 

На початку лікування (особливо 

при МБТ (–) та при наявності 

клінічних показань 

Лікарі – хірурги Савенков Ю.Ф. На початку лікування 

(особливо при МБТ (–) 

та при наявності 

клінічних показань 

Люмбальна пункція При наявності клінічних показань 

Лікар-невропатолог вищої 
категорії КЗ ДОКЛПО 
«Фтизіатрія» ДОР 
Головіна Людмила Яківна 

100% при наявності 
показань 

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

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

Коагулограма  

При надходженні, для хворих що 
отримують препарати що 
розріджують кров та при наявності 
у пацієнтів скарг або 
анамнестичних та клінічних даних 
що свідчать про порушення в 
системі згортання крові 

Клінічна лабораторія 
КЗ"ДОКЛПО«Фтизіатрія» ДОР 
лікар-лаборант Рожнєва Інна 
Вікторівна  
тел.:753-49-62 
 

100% хворим 
проведено 
дослідження 

Протеінограма  

При наявності клініко-
лабораторних проявів 
диспротеінемії (для 
підтвердження гіпоальбумінемії 
при нефротичному синдромі 
тощо.)  
 

Біохімічна лабораторія 
КЗ"ДОКЛПО«Фтизіатрія» ДОР 
лікар-лаборант Рожнєва Інна 
Вікторівна  
тел.:753-49-62 
 

100% хворі, що 
потребують 
дообстеження 



Сечова кислота 

При наявності у хворого клінічних 
проявів, або анамнестичних даних 
що свідчать про подагру. А бо при 
наявності скарг на артралгію у 
хворих що приймають 
піразинамід). 

Біохімічна лабораторія 
КЗ"ДОКЛПО«Фтизіатрія» ДОР 
лікар-лаборант Рожнєва Інна 
Вікторівна 
тел.:753-49-62 
 

100% хворих, що 
отримують піразинамід 
обстежені на рівень 
сечової кислоти (при 
наявності скарг) 

Маркери вірусних гепатитів 

При наявності скарг та клініко-
лабораторних показань що 
свідчать про імовірний вірусний 
гепатит, та при необхідності 
диференціальної діагностики 
уражень печінки, в тому числі при 
діагностиці побічної реакції на 
протитуберкульозні препарати 

Лабораторія обласного центру 
боротьби зі СНІДом 
Тел.:753-36-31 

Не менше 90% хворих 
на ко-інфекцію 
обстеженні на маркери 
до вірусних гепатитів 

Тіреотропний гормон 

Кожні 6 місяців прийому 
етіонаміду/протіонаміду та/або 
Pas хворими на полірезистентний 
туберкульоз 

Імунологічна лабораторія 
МБКЛ №4 м. Дніпропетровська  
Тел.:789-37-80 

Не мнеше 90% хворих 
що отримують 
етіонамід/протіонамід 
та/або Pas обстежені. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Клубочкова фільтрація 

На початку лікування та щомісяця 
протягом прийому ін'єкційних 
препаратів у пацієнтів з ВІЛ при 
наявності ниркової недостатності 
або захворюваннями печінки 
 

Клінічна лабораторія 
КЗ"ДОКЛПО«Фтизіатрія» ДОР  
лікар лаборант Рожнєва Інна 
Вікторівна 
тел.:753-49-62 
 

100% хворих за 
показаннями 
обстежені 

Молочна кислота 
При наявності ознак лактоацидозу 
упацієнтів, що отримують ВААРТ 

Державні та недержавні 
установи, на базі яких є 
відповідне обладнання для 
визначення показника 

Не менше 90% хворих з 
ко-інфекцією 
(при можливості 
пацієнта) 

Ліпаза 
У пацієнтів зі скаргами з боку 
ШКТ , що отримують ставудин, 
диданозин 

Державні та недержавні 
установи, на базі яких є 
відповідне обладнання для 
визначення показника 

Не менше 90% хворих з 
ко-інфекцією 
(при можливості 
пацієнта) 

Аудіограма 

На початку лікування та кожні 4 
місяці при прийомі ін'єкційних 
препаратів 
 

 
 
Лікарі-фтизіатри легенево-
туберкульозного відділення № 2 
КЗ"ДОКЛПО«Фтизіатрія» ДОР 
тел.:753-42-43 

 
 
100% хворих, що 
отримують 
аміноглікозиди 
обстежені 



Лікар-сурдолог за місцем 
проживання пацієнта. 

 

Визначення рівня ВН та CD4 
Перед призначенням АРТ та за 
наявності показань 

Лабораторія обласного центру 
боротьби зі СНІДом 
Тел.:753-36-31 

Не менше 90 % хворим 
проведено визначення 
стану імунної системи 

Лікування Основні методи лікування 
 

Для всіх 
категорій 
пацієнтів 

Призначення АРТ Впродовж 14 днів з моменту 
встановлення діагнозу 

Лікар-інфекціоніст центру 
СНІДу/лікар кабінету 
"Довіра"за місцем проживання. 
Лікар-інфекціоніст обласного 
центру СНІДу  
Маргітіч Ірина Миколаївна 

Не менше 60% хворим 
призначена АРТ 
впродовж 30 днів від 
початку лікування 

ВДТБ, 
НЛТБ, 
ІТБ, 
ЛПП, 
РТБ 

При збереженій чутливості до АБП 

Режим лікування Лікування призначається згідно 
отриманого ТМЧ 

Завідувачі профільними 
відділеннями КЗ ДОКЛПО 
«Фтизіатрія» ДОР, 
лікарі-фтизіатри, закріплені за 
відділеннями. 

Дотримання схем 
лікування згідно 
діючих наказів та 
протоколів 

 HR(Rfb)EZ -ІФ 
HR(Rfb) - ПФ 

ІФ складає 60-90 доз в залежності 
від наявності бактеріовиділення, 
ПФ - 120 доз/ При використанні в 
схемі АРТ інгібіторів протеаз 
замість рифампіцину  
призначається рифабутин в 
дозуванні 150 мг/добу 

Завідувачі профільними 
відділеннями КЗ ДОКЛПО 
«Фтизіатрія» ДОР, 
лікарі-фтизіатри, закріплені за 
відділеннями 
Обласне ЦЛКК на базі 
КЗ"ДОКЛПО"Фтизіатрія"ДОР 
тел.:753-42-44 

Дотримання схем 
лікування згідно 
діючих наказів та 
протоколів 

 HR(Rfb)EZ Lfx Km - ІФ 
HR(Rfb) Z - ПФ 

ІФ 2 місяці, ПФ - 4 місяці. 
При генералізованих формах ТБ та 
CD4  менше 200 кл/мл та за 
наявності ознак прогресування 
процесу 

Завідувачі профільними 
відділеннями КЗ ДОКЛПО 
«Фтизіатрія» ДОР, 
лікарі-фтизіатри, закріплені за 
відділеннями 
Обласне ЦЛКК на базі 
КЗ"ДОКЛПО"Фтизіатрія"ДОР 
тел.:753-42-44 

Дотримання схем 
лікування згідно 
діючих наказів та 
протоколів 



ВДТБ, 
НЛТБ, 
ІТБ, 
ЛПП, 
РТБ 

Варіанти резистентності - монорезистентність 
 

Режими лікування Лікування призначається згідно 
отриманого ТМЧ  

Завідувачі профільними 
відділеннями КЗ ДОКЛПО 
«Фтизіатрія» ДОР, 
лікарі-фтизіатри, закріплені за 
відділеннями. 

Дотримання схем 
лікування згідно 
діючих наказів та 
протоколів 

H (±S) 

 
 
 
R(Rfb)ZKmLfx - ІФ 
R(Rfb)ZLfx- ПФ 

ІФ складає 60-90 доз, ПФ- до 300 
доз. 
За рішенням ЦЛКК ІФ може бути 
подовжено при позитивних мазках 
мокротиння (загальний термін 
лікування не змінюється). 
Перед призначенням схеми 
рекомендується проведення 
молекулярно-генетичного тесту 
для виключення набутої 
резистентності до рифампіцину. 
При використанні в схемі АРТ 
інгібіторів протеаз замість 
рифампіцину  призначається 
рифабутин в дозуванні 150 
мг/добу або 3рази натиждень. 

Завідувачі профільними 
відділеннями КЗ ДОКЛПО 
«Фтизіатрія» ДОР, 
лікарі-фтизіатри, закріплені за 
відділеннями 
Обласне ЦЛКК на базі 
КЗ"ДОКЛПО"Фтизіатрія"ДОР 
тел.:753-42-44 
 

Припинення 
бактеріовиділення 
наприкінці інтенсивної 
фази лікування 

H та E 

R(Rfb)ZKmLfx - ІФ 
R(Rfb)ZLfx- ПФ 

ІФ складає 60-90 доз, ПФ- до 300 
доз. 
За рішенням ЦЛКК ІФ може бути 
подовжено при позитивних мазках 
мокротиння (загальний термін 
лікування не змінюється). 
Перед призначенням схеми 
рекомендується проведення 
молекулярно-генетичного тесту 
для виключення набутої 
резистентності до рифампіцину. 
При використанні в схемі АРТ 
інгібіторів протеаз замість 
рифампіцину  призначається 
рифабутин в дозуванні 150 
мг/добу або 3рази натиждень. 

Завідувачі профільними 
відділеннями КЗ ДОКЛПО 
«Фтизіатрія» ДОР, 
лікарі-фтизіатри, закріплені за 
відділеннями 
Обласне ЦЛКК на базі 
КЗ"ДОКЛПО"Фтизіатрія"ДОР 
тел.:753-42-44 
 

Припинення 
бактеріовиділення 
наприкінці інтенсивної 
фази лікування 



H та Z 

 
R(Rfb)ЕKmLfx - ІФ 
R(Rfb)ЕLfx- ПФ 

ІФ складає 60-90 доз, ПФ- до 300 
доз. 
За рішенням ЦЛКК ІФ може бути 
подовжено при позитивних мазках 
мокротиння (загальний термін 
лікування не змінюється). 
ІФ складає 60-90 доз, ПФ- до 300 
доз. 
Перед призначенням схеми 
рекомендується проведення 
молекулярно-генетичного тесту 
для виключення набутої 
резистентності до рифампіцину. 
При використанні в схемі АРТ 
інгібіторів протеаз замість 
рифампіцину  призначається 
рифабутин в дозуванні 150 
мг/добу або 3рази на тиждень.  

Завідувачі профільними 
відділеннями КЗ ДОКЛПО 
«Фтизіатрія» ДОР, 
лікарі-фтизіатри, закріплені за 
відділеннями 
Обласне ЦЛКК на базі 
КЗ"ДОКЛПО"Фтизіатрія"ДОР 
тел.:753-42-44 
 

Припинення 
бактеріовиділення 
наприкінці інтенсивної 
фази лікування 

ПРТБ Варіанти резистентності - полірезистентність 
 

R (±S)  ZKm(Am)LfxPt(Et)Cs(Pas)-ІФ 
 ZLfxPt(Et)Cs( Pas)-ПФ 

ІФ складає 240 доз 

ПФ - 360 доз 

Завідувачі профільними 
відділеннями КЗ ДОКЛПО 
«Фтизіатрія» ДОР, 
лікарі-фтизіатри, закріплені за 
відділеннями 
ЦЛКК/ХРТБ тел.:099-605-77-67 

Припинення 
бактеріовиділення 
через 4 місяці 
інтенсивної фази 
лікування 

R та E (±S) ZKm(Am)LfxPt(Et)Cs(Pas)-ІФ 
ZLfxPt(Et)Cs(Pas)-ПФ 

ІФ складає 240 доз 

ПФ - 360 доз 

Завідувачі профільними 
відділеннями КЗ ДОКЛПО 
«Фтизіатрія» ДОР, 
лікарі-фтизіатри, закріплені за 
відділеннями 
ЦЛКК/ХРТБ тел.:099-605-77-67 

Припинення 
бактеріовиділення 
через 4 місяці 
інтенсивної фази 
лікування 

R та Z(±S) ZЕKm(Am)LfxPt(Et)Cs(Pas)-ІФ 
ЕLfxPt(Et)Cs(Pas)-ПФ 

ІФ складає 240 доз 

ПФ - 360 доз 

Завідувачі профільними 
відділеннями КЗ ДОКЛПО 
«Фтизіатрія» ДОР, 
лікарі-фтизіатри, закріплені за 
відділеннями 
ЦЛКК/ХРТБ тел.:099-605-77-67 

Припинення 
бактеріовиділення 
через 4 місяці 
інтенсивної фази 
лікування 

H Z E (±S) R(Rfb)Km(Am)LfxPt(Et)Cs (Pas)- ІФ складає 180 доз, ПФ - 360 доз. Завідувачі профільними Припинення 



ІФ 
R(Rfb)LfxPt(Et)Cs(Pas)-ПФ 

Перед призначенням схеми 
рекомендується проведення 
молекулярно-генетичного тесту 
для виключення набутої 
резистентності до рифампіцину. 
При використанні в схемі АРТ 
інгібіторів протеаз замість 
рифампіцину  призначається 
рифабутин в дозуванні 150 
мг/добу або 3рази натиждень. 

відділеннями КЗ ДОКЛПО 
«Фтизіатрія» ДОР, 
лікарі-фтизіатри, закріплені за 
відділеннями 
ЦЛКК/ХРТБ тел.:099-605-77-67 
 

бактеріовиділення 
через 3-4 місяці 
інтенсивної фази 
лікування 

МРТБ Варіанти резистентності - мультирезистентність 
 

HR(Z) 
HRS(Z) 

Z Km(Am) Lfx(Ofl) Et(Pt) Cs(Pas) 
±E - ІФ 
E(Z) Lfx Et(Pt) Cs(Pas) - ПФ 

ІФ складає 240 доз 

ПФ - 360 доз. 

Z застосовується лише в ІФ при 

визначенні до нього 

резистентності на рідкому 

середовищі 

Завідувачі профільними 
відділеннями КЗ ДОКЛПО 
«Фтизіатрія» ДОР, 
лікарі-фтизіатри, закріплені за 
відділеннями 
ЦЛКК/ХРТБ тел.:099-605-77-67 
 

Припинення 
бактеріовиділення 
через 3-4 місяці 
інтенсивної фази 
лікування 

HRES 
HRESZ 

Z Km(Am) Lfx(Ofl) Et(Pt) Cs Pas - 
ІФ 
(Z) Lfx Et(Pt) Cs Pas - ПФ 

ІФ складає 240 доз 

ПФ - 360 доз. 

Z застосовується лише в ІФ при 

визначенні до нього 

резистентності на рідкому 

середовищі 

Завідувачі профільними 
відділеннями КЗ ДОКЛПО 
«Фтизіатрія» ДОР, 
лікарі-фтизіатри, закріплені за 
відділеннями 
ЦЛКК/ХРТБ тел.:099-605-77-67 
 

Припинення 
бактеріовиділення 
через 3-4 місяці 
інтенсивної фази 
лікування 

HRESKm 
HRESZKm 

Z Cm Lfx(Ofl) Et(Pt) Cs Pas - ІФ 
(Z) Lfx Et(Pt) Cs Pas  - ПФ 

ІФ складає 240 доз 

ПФ - 360 доз.  

Z застосовується лише в ІФ при 

визначенні до нього 

резистентності на рідкому 

середовищі 
 

Завідувачі профільними 
відділеннями КЗ ДОКЛПО 
«Фтизіатрія» ДОР, 
лікарі-фтизіатри, закріплені за 
відділеннями 
ЦЛКК/ХРТБ тел.:099-605-77-67 
 

Припинення 
бактеріовиділення 
через 3-4 місяці 
інтенсивної фази 
лікування 

РРТБ Варіанти резистентності - розширена резистентність 
 

HRESKmOfl 
HRESZKmOfl 

 

Z Cm Mfx Et(Pt) Cs Pas бажано 
Cfz(Lzd) - ІФ 
(Z) Mfx Et(Pt) Cs Pas бажано 

ІФ складає 240 доз 

ПФ - 360 доз. 

Z застосовується лише в ІФ при 

Завідувачі профільними 
відділеннями КЗ ДОКЛПО 
«Фтизіатрія» ДОР, 

Припинення 
бактеріовиділення 
через 3-4 місяці 



Cfz(Lzd) - ПФ визначенні до нього 

резистентності на рідкому 

середовищі 

лікарі-фтизіатри, закріплені за 
відділеннями 
ЦЛКК/ХРТБ тел.:099-605-77-67 
 

інтенсивної фази 
лікування 

 Додаткові методи лікування( при обґрунтуванні потреби) 
 

ІФ Дезінтоксикаційна терапія (при 
виражених симптомах 
туберкульозної інтоксикації) 

Впродовж наявності ознак 
симптомів інтоксикації 

Завідувачі профільними 
відділеннями КЗ ДОКЛПО 
«Фтизіатрія» ДОР, 
лікарі-фтизіатри, закріплені за 
відділеннями 
 

100% хворих, що мають 
виражені симптоми 
інтоксикації 
отримують 
дезінтоксикаційну 
терапію 

ІФ та ПФ Препарати для корекції побічних 
реакції  ПТП 

 гепатопротектори 
 десенсибілізуючі 

препарати 
 вітаміни групи В або 

полівітамінні препарати 

Призначаються з моменту 
виникнення побічної реакції. 
У випадку виникнення станів, що 
загрожують життю миттєве 
переведення до відділення 
реанімації та інтенсивної терапії 

Завідувачі профільними 
відділеннями КЗ ДОКЛПО 
«Фтизіатрія» ДОР, 
лікарі-фтизіатри, закріплені за 
відділеннями 
 

100% хворих, що мають 
прояви побічних 
реакцій 

ІФ та ПФ Симптоматичне лікування Впродовж виникнення показань Завідувачі профільними 
відділеннями КЗ ДОКЛПО 
«Фтизіатрія» ДОР, 
лікарі-фтизіатри, закріплені за 
відділеннями; 
чергові лікарі по об'єднанню 
тел.:753-43-32 

100%, хворим, що 
потребуються 
призначення 
симптоматичної 
терапії, надається 
допомога 

ІФ та ПФ Інгаляційна терапія ПТП або 
патогенетичними препаратами 
(за наявності показань) 

Впродовж періоду, що визначає 
лікар-фізіотерапевт 

Лікар-фізіотерапевт 
КЗ"ДОКЛПО"Фтизіатрія"ДОР 
Дрозд Оксана Анатоліївна 
 

100% хворих, що 
потребують 
інгаляційної терапії, 
проводяться процедури 
 

ІФ та ПФ Фізіотерапевтичне лікування (за 
показаннями) 

Впродовж періоду, що визначає 
лікар-фізіотерапевт 

Лікар-фізіотерапевт 
КЗ"ДОКЛПО"Фтизіатрія"ДОР 
Дрозд Оксана Анатоліївна 
 
 

100% хворих, що 
потребують 
фізіотерапевтиного 
лікування, проводяться 
процедури 
 



ІФ та ПФ Прийом ко-тримаксозолу 960 
мг/добу 

Протягом проведення 
протитуберкульозного лікування 

Завідувачі профільними 
відділеннями КЗ ДОКЛПО 
«Фтизіатрія» ДОР, 
лікарі-фтизіатри, закріплені за 
відділеннями; 
Лікар-інфекціоніст обласного 
центру боротьби з ВІЛ/СНІДом 
Маргітіч Ірина Миколаївна 
 

100% хворим 
призначено ко-
тримаксозол за 
наявності показань 

Рекомендації 
при виписці 
зі стаціонару  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Обов’язкові рекомендації при виписці зі стаціонару 
 
Дієта  11 ( при відсутності 
супутніх захворювань) 
 
 
 
 

На весь час лікування та 
спостереження 
 
 
 
 
 

Завідувачі профільних відділень 
КЗ ДОКЛПО «Фтизіатрія» ДОР, 
лікарі-фтизіатри, закріплені за 
відділеннями. 
Районний лікар-фтизіатр та/або 
медична сестра туб. кабінету 
ЦРЛ або іншого ЛПЗ. 

100% хворих 
призначається 
дієтичне харчування з 
урахуванням наявної 
супутньої патології. 
 
 
 

Ведення здорового способу 
життя, відмова від паління, 
зловживання алкоголем та 
наркотичними препаратами 
 
 
 
 
 

На весь час лікування та 
спостереження 

Завідувачі профільних відділень 
КЗ ДОКЛПО «Фтизіатрія» ДОР, 
лікарі-фтизіатри, закріплені за 
відділеннями. 
Районний лікар-фтизіатр та/або 
медична сестра туб.кабінету, 
лікар-інфекціоніст ЦРЛ або 
іншого ЛПЗ. 

Зменшення відсотка 
хворих, що палять 
 

Продовження основного курсу 
лікування  ТБ та СНІДу (який 
призначається індивідуально, 
лікуючим лікарем, залежно від 
даних ТМЧ, переносимості 
препаратів, та етапу лікування), 
та моніторинг лікування. 

На весь час основного курсу 
хіміотерапії 

Районний лікар-фтизіатр та/або 
медична сестра туб.кабінету, 
лікар-інфекціоніст ЦРЛ або 
іншого ЛПЗ. 
 

Не менше 95% хворих 
виписаних зі 
стаціонару являються 
до фтизіатра впродовж 
5-7 днів після виписки. 
 

Амбулаторне спостереження у 
фтизіатра за місцем 
проживання. 

На весь час активного лікування, 
та в 5.1 кат. протягом не більше 3 
років 
 

Районний лікар-фтизіатр та/або 
медична сестра туб.кабінету, 
лікар-інфекціоніст ЦРЛ або 
іншого ЛПЗ  

Зменшення  відсотка 
хворих з перервою 
лікування на 
амбулаторному етапі 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

Повідомлення районного 
фтизіатра та інфекціоніста про 
виписку пацієнта та режим його 
лікування. 

За тиждень до планової  виписки 
пацієнта. 
При порушенні пацієнтом режиму 
та перерві у лікуванні-повідомити 
рай фтизіатра впродовж 3 діб 
після виявлення порушення 
електронною поштою або 
телефоном. 

Завідувачі профільними 
відділеннями КЗ ДОКЛПО 
«Фтизіатрія» ДОР, 
лікарі-фтизіатри, закріплені за 
відділеннями. 
 

100% районних 
фтизіатрів та 
інфекціоністів  
інформовані факсом, 
електронною поштою 
або телефоном про 
виписку хворого. 

Пацієнту на руки видається 
«Виписка з історії хвороби або 
амбулаторної 
картки (ТБ 09)» та ТБ (ТБ 01)» 
 

У день виписки Завідувачі профільними 
відділеннями КЗ ДОКЛПО 
«Фтизіатрія» ДОР, 
лікарі-фтизіатри, закріплені за 
відділеннями. 
 

При плановій виписці 
100% хворих 
отримують виписку (ТБ 
09) та копію карти ТБ 
01. 

Формування прихильності до 
лікування ТБ та СНІД 
 

Впродовж всього часу лікування. 
 

Завідувачі профільними 
відділеннями КЗ ДОКЛПО 
«Фтизіатрія» ДОР, 
лікарі-фтизіатри, закріплені за 
відділеннями. 
Районний лікар-фтизіатр та/або 
медична сестра туб.кабінету, 
лікар-інфекціоніст ЦРЛ або 
іншого ЛПЗ. 
 

Не менше 90%хворих 
на туберкульоз 
закінчують своєчасно 
курс  призначеної 
хіміотерапії. 

Пацієнту при плановій виписці 
роз'яснюється необхідність 
контролю симптомів рецидиву 
ТБ та при їх виникненні будь-
яких змін необхідність негайного 
звертання до туберкульозної 
служби/ райфтизіатра та лікаря-
інфекціоніста. 
 
 
 
 

На момент виписки зі стаціонару Завідувачі профільними 
відділеннями КЗ ДОКЛПО 
«Фтизіатрія» ДОР, 
лікарі-фтизіатри, закріплені за 
відділеннями. 

100% хворим, що 
виписуються у 
плановому порядку 
проводиться 
роз'яснювальна робота 
щодо подальшого 
лікування. 



Реабілітація Медична реабілітація 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.Обов'язкові методи:  

 Дотримання режиму 
харчування 

 Дотримання 
здорового способу 
життя ( відмова від 
тютюнопаління, 
вживання алкоголю, 
наркотичних 
препаратів) 

 Дотримуватися 
режиму праці та 
відпочинку ( уникати 
переохолодження, 
надмірного сонячного 
впливу, тяжкого 
фізичного 
навантаження та 
емоціональної 
напруги) 

 Лікувальна 
фізкультура 

 масаж грудної 
клітини, 

 режими рухливої 
активності, 

 фізіотерапія, 

 аерозоль та 

Після виписки зі стаціонару. 
Призначається за показаннями 
при ТБ і розглядається як метод 
загальнозміцнювальної дії, який 
сприяє підвищенню загальної 
фізичної 
активності, поліпшенню функції 
органів дихання та серцево-
судинної системи, посиленню 
процесів дезінтоксикації і 
десенсибілізації. Призначати в 
період затухання гострого 
процесута координувати з 
режимом рухливої активності: 
постільний, палатний, вільний. В 
комплекс лікувальної фізкультури 
підбираються фізичні вправи, що 
призводять до правильного 
механізму дихання, поліпшенню 
вентиляції легень, функції 
діафрагми, рухливості грудної 
клітини. 
Кліматотерапія застосовується при  
стабілізації туберкульозного 
процесу. 
 
 
 
 

Районний лікар-фтизіатр та/або 
медична сестра туб.кабінету 
ЦРЛ або іншого ЛПЗ. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

У 100% наявність 
детальних 
рекомендацій хворому 
щодо реабілітації та  
способу життя. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

інгаляційна терапія, 

 кліматотерапія. 
2.Додаткові методи (при 
обгрунтуванні потреби): 

 прийом імуномодуляторів 

 прийом полівітамінних 
препаратів 

 профілактика загострень 
супутньої хронічної 
патології 

 

 
Впродовж періоду диспансерного 
спостереження 

 
 
 
Районний лікар-фтизіатр та/або 
медична сестра туб.кабінету 
ЦРЛ або іншого ЛПЗ. 
 

 
 
 
Зниження кількості 
рецидивів. 
 
 

Соціальна реабілітація 

Реабілітація Виявлення ознак інвалідності Наприкінці лікування для осіб, які 
знаходяться на лікарняному 
листку та потребують тривалого 
лікування (> 10 місяців для ВДТБ 
та РТБ), хворі на ПРТБ( лікування 
більше 18 місяців) 
Для непрацюючих осіб при 
наявності ознак інвалідності 

Завідувач профільними 
відділеннями КЗ ДОКЛПО 
«Фтизіатрія» ДОР, 
лікарі-фтизіатри, закріплені за 
відділеннями. 
Фтизіатрична МСЕК  
Голова: Трайдук Галина 
Юліанівна тел.: 31-83-51 
 

Підтвердження ознак 
інвалідності, 
оформлення групи 
інвалідності, 
продовження листка 
непрацездатності. 

Раціональне працевлаштування 
(обов’язково для осіб 
працеспроможного віку) 

Після закінчення основного курсу 
хіміотерапії 

Центр соціальної допомоги 
населенню та центр зайнятості 
за місцем проживання пацієнта. 

Відновлення 
соціального статусу 
хворого у суспільстві 
 

Медико-соціальний та 
психологічний супровід 
пацієнтів 

Постійно, на весь час лікування та 
спостереження. 

Завідувач профільними 
відділеннями КЗ "ДОКЛПО 
«Фтизіатрія» ДОР, 
лікарі-фтизіатри, закріплені за 
відділеннями. 
Районний лікар-фтизіатр та/або 
медична сестра туб.кабінету 
ЦРЛ або іншого ЛПЗ. 
Психолог за місцем 
проживання. Соціальний 
робітник 
 
 

100% хворих мають 
комплайєнс з 
лікуючим лікарем 



Профілактика 
 
  Своєчасна діагностика 

ТБ; 
 
 
 

 Ізоляція пацієнтів  з 
позитивним мазком 
мокротиння та 
розподіл потоків 
пацієнтів за ступенем 
небезпеки відповідно 
до вимог інфекційного 
контролю. 

 Негайний початок та 
проведення 
стандартизованого 
контрольованого 
лікування. 

 

 Інформаційно-освітня 
робота з хворим та 
його родичами. 

 
 

 Своєчасне 
призначення АРТ 

На весь час спостереження та в 
подальшому 
 
 
 
Постійно. Згідно діючих наказів та 
протоколів 
 
 
 
 
 
 
Впродовж 7 днів з моменту 
встановлення діагнозу 
 
 
 
 
 
Впродовж всього курсу лікування 
 
 
 
 
При виявленні 

Районний лікар-фтизіатр та/або 
медична сестра туб.кабінету 
ЦРЛ або іншого ЛПЗ 
 
 
Районний лікар-фтизіатр та/або 
медична сестра туб.кабінету 
ЦРЛ або іншого ЛПЗ 
 
 
 
 
 
Районний лікар-фтизіатр та/або 
медична сестра туб.кабінету 
ЦРЛ або іншого ЛПЗ 
 
 
 
 
Районний лікар-фтизіатр та/або 
медична сестра туб.кабінету 
ЦРЛ або іншого ЛПЗ 
 
 
Лікар-інфекціоніст центру 
СНІДу або лікар кабінету 
"Довіра" 

Не менше ніж у 4 % 
хворих виявлений 
активний специфічний 
процес в умовах ЗЛМ. 
 
100% хворих з 
бактеріовиділенням  
ізольоані 
 
 
 
 
 
100% хворим своєчасно 
призначене лікування. 
 
 
 
 
 
Наявність у 
відділеннях наглядних 
інформаційних джерел 
щодо освітньої роботи 
 
Не менше 80% хворих 
на ВІЛ/СНІД 
призначена АРТ 

 
 
Заступник директора  
з медичної частини              О.В.Воронцова   
              


