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Начальнику  

відділу  освіти  

Уманської міської ради 

Мельник О.І. 

 

Керівникам  

вищих навчальних закладів І-ІV 

ступенів 

 

Про фактори ризику  

поширення туберкульозу в місті 

 

Епідемічна ситуація з туберкульозу  в місті протягом останніх років є 

контрольованою та має тенденцію щодо стабілізації. В 2018році 

продовжується зниження захворюваності на туберкульоз. 

Показники захворюваності на туберкульоз м. Умань 2001-2018р. 
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показники захворюваності на туберкульоз

 

В минулому році вперше захворіли на туберкульоз 23 особи, показник 

захворюваності 27,7 на  100 тис. населення, що на 13,4% менше ніж в 2017р. 



Показник поширеності склав 34,8 що на 15,3% менше минулого року. 

Зареєстровано 1 випадок туберкульозу серед дітей, у підлітків туберкульоз 

не реєструвався. 

В структурі захворюваності 82,6% (19) становить туберкульоз легень, 

та 17,4% (4 випадки) - позалегеневий туберкульоз органів дихання, кісток, 

суглобів та лімфатичної систем. 

Поодинокі випадки позалегеневого туберкульозу реєструються  

протягом 2013 -2018р. 

Питома вага бактеріовиділювачів з числа вперше виявлених хворих на 

туберкульоз легень становить – 39,1%, проти 63% в 2017р.,  показник 

захворюваності МБТ+ 10,8 на 100 тис. населення, що в 1,9 рази менше 

минулого року. 

Питома вага хворих з розпадом – 43,5%, що на 10,5% більше ніж в 

2017р.(33%). 

Госпіталізовані до Черкаського обласного протитуберкульозного 

диспансеру та проліковані  65,2% хворих - 15 з 23 вперше виявлених, 34,8% 

- 8 осіб розпочали амбулаторне лікування у фтизіатричному відділенні КНП 

«Уманська міська лікарня». 

В соціальній структурі захворівших 56,5% - непрацюючі 

працездатного віку, що на 6,5% менше ніж в 2017р., 13% - робітники,  26,1%  

- пенсіонери, 4,3% - учень загальноосвітньої школи. 

В місті зареєстровано на кінець 2018 року 23 осередки туберкульозу, 

що на 4,2% менше, ніж в 2017р., в т.ч. 15 з  МБТ+, що на 11,7% менше 

минулого року, в осередках  мешкають 43 контактних, з них 26 – 

контактних з бактеріовиділювачами, в т.ч. 4 дітей. Всі підлягаючі отримали 

хіміопрофілактику. 

2 особам  встановлено інвалідність, середня тривалість випадку 

тимчасової непрацездатності склала 86 днів проти 119 в 2017р., що на 27,7% 

менше ніж  в 2017р. 

Смертність від туберкульозу становила  6,1 на 100 тис. населення,  в 

т.ч. від ВІЛ/СНІД асоційованого туберкульозу – 2,4  на 100 тис. населення, 

що залишається на рівні минулого року. 

Актуальною проблемою в поширенні туберкульозу є організація 

профілактичних та діагностичних заходів: виконання плану 

флюорографічних оглядів становить 74%,  показник охоплення 32033,6 на 

100 тис. населення, що на 5,3%  більше попереднього року. Покращився на 

18,2% показник виявляємості патології під час обстежень і становить 0,04%. 

План обстеження декретованого контингенту виконано на 100%, 

виявлено 2 хворих на туберкульоз . 

На 9,4% збільшилась кількість обстежених методом мікроскопічного 

мазка (636  осіб проти 581 в 2017р.),  показник виявляємості хворих з МБТ+ 

зменшився на 4,1% і становив 1,9% проти 6,0% в 2017р. 

На 17,9% покращився показник охоплення туберкулінодіагностикою 

дітей у  віковій групі 4-14р. і становить  86,4%, залишився на рівні минулого 

року серед дітей у   віці 0-3 р.  та підлітків, відповідно склав 6,2% та 0,8%. 



Показник виявлених інфікованих з віражем в 7-14р. склав 5,2%, з 

гіперерічною реакцією – 0,2%, у 15-17р. виявлено інфікованих з віражем  

21%. Відмовляються від проведення діагностичних проб батьки 1174 дітей, 

що становить 9 % від загальної кількості дитячого населення. 

Обстежено на туберкульоз  82,8%  хворих на ВІЛ (СНІД), з них у 6,2% 

(8осіб) виявлено туберкульоз.  

Фінансування заходів національної програми боротьби з 

туберкульозом  зменшене централізоване, відповідно надійшли                       

434967,92 грн, з місцевого бюджету  фінансування зросло в 4,2р.  і 

становить 19449811,96 грн,  використано для придбання туберкуліну 

181953,96 грн.  

Враховуючи вище зазначене, керуючись п.п. 9 п. 6 «Положення про 

Державну службу з питань безпечності харчових продуктів та захисту прав 

споживачів» затверджених Постановою КМУ від 2 вересня 2015 р. № 667 

пропоную: 

1. Активізувати просвітницьку роботу серед батьків, учнів, студентів. 

2.  Забезпечити: 

2.1.  своєчасне проходження медоглядів підлягаючого контингенту; 

2.2. дотримання протиепідемічного режиму. 

Про вжиті заходи прошу надати інформацію до 15.04.2019р. 

 

 

 

 

 

 

Начальник  управління                                               Л.П. Качанова 
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