і ^uuv5 р. відзначалися
у південно-східному регіо
ні України, в т.ч. і в Харків
ській області, де показник
захворюваності збільшився
майже в три рази. Не оми
нуло зростання і Зміі'вський
район: якщо у 1992 році
було зафіксовано 49,7 ви
падку на 100 тис. населен
ня, то у 2003 році їх стало
128,4, тобто поширеність
зросла у 2,6 разу.
— Які заходи вживали»
ся д л я приборкання хво
роби?
— По-перш е, на рівні
держави було розроблено
потужну нормативну базу.
Поряд із законами Украї
ни «Про боротьбу із захво»

і

Захворю ваність по Зміївському р айону в порівнянні з по казникам и
по Харківській області на 1 0 0 тис. населення

року. Контроль за туберку
льозом постійно здійсню
вався на всіх рівнях. Було
налагоджено системну ро
боту координаційних рад,
від Національної до місце
вих. І ситуація почала по
ступово поліпшуватися. В
2013 р. по Україні рівень за
хворюваності знизився до
65,5 на.100 тис. населення,
по Харківській області — до
42,3, по Зміївському райо
ну — до 51,0 випадку. Таку
ж динаміку продемонстру
вав і показник поширюваності. З 1992 по 2003 роки

(з 173 на 100 тис. населен
ня в 1992 р. до 313,2 в 2003
р.) і по Зміївському району
(з 215,0 на 100 тис. насе
лення в 1992 р. до 402,7 в
2003 р.). Системна робота з
подолання епідемії призве
ла до зменшення показни
ків поширеності. Так, в 2013
році по Україні цей показник
склав 104,9 на 100 тис. на
селення, по Харківській об
ласті — 81,9, по Зміївсько
му району — 89,5. У 19922003 роках збільшився і по
казник смертності в цілому
по Україні (з 9,5 на 100 тис.

го по Харківській області в
2017 році вперше захво
ріло на туберкульоз 1118
осіб. По Зміївському райо
ну — 57 осіб, з них 53 — ту
беркульозом легень, в т.ч.
з бактеріовиділенням — 35.
Високий рівень захворюва
ності зберігається і серед
дитячого населення. Всьо
го захворіло троє дітей, по
казник на 100 тис. дитячо
го населення склав 29, 2г,
що майже в три рази біль
ше, ніж показник по облас
ті — 10,6. Аналогічна ситуа
ція серед підліткового насе-
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цілком корелює із зр о с
танням соціально-еконо
мічної та політичної кри
зи в країні. Чим ви може
те пояснити перевищен
ня у Зміївському районі
середніх показників о б 
ласті?

— Насамперед тим, що
ми дійсно ретельно фіксує
мо усі випадки захворюван
ня та ініціюємо обстежен
ня населення у вогнищах,
які виникли. По Зміївсько
му району зареєстровано
■вогнищ туберкульозної інфекції 37, з них три вогни
ща за місцем роботи, одне
вогнище —,КЗ «Зміївський
геріатричний пансіонат»,
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В Украйні стремительно развивается эпидемия туберкулеза
заболевших — на 100 тысяч цинѣ от туберкулеза у нас
В
человек 110 заболевших. И в наличии нет»,— сообщи
лекарств нет. А, например, ла Оксана Илик, заведую

Одессе зафиксирована вспышка туберкулеза.
Большинство пациентов, у которых подтвердился
диагноз, работали в общественных местах
и контактировали с сотнями людей ежедневно.

В зоне риска — все со
трудники городског о авто
транспортного предприя
тия Подольска в Одесской
области. У пятерых врачи
уже диагностировали эту
болезнь. Все они водители
пассажирских автобусов.
Врачи с экранов, телевизо
ров уверяют, что ситуация
под контролем. Однако че
рез некоторое время диаг
ностируют туберкулез еще у
нескольких водителей мар
шруток.
«У водителя рецидив ту
беркулеза. Он уже обратил
ся с жалобами, когда ему
плохо стало»,— рассказал
Максим Олейник, фтизи

атр Подольской районной
больницы.
Компания временно прио
становила свою работу. Все
сотрудники вместе с дирек
тором — на обследовании.
А медики фиксируют все
новые случаи заболевания.
«Цифры, конечно, пла
чевные. 32 человека, из них
двое детей. Они все, конеч
но, тяжелые», — признается
Сергей Вовк, главный врач
Подольской районной боль
ницу.
'
Туберкулез поражает наи
более незащищенные слои
населения — пенсионеров,
малоимущих, детей. Одес
ская область лидер по числу

в Подольске туберкулезуый”
диспансер вообще закры
ли — теперь там Дом пре
старелых.
«Туберкулезный диспан
сер, который мог бы както концентрировать, а не,
наоборот, распылять этих
больных, эту угрозу,— был
уничтожен»,— констатиру
ет Анатолий Тиора, житель
Подольска.
В Ивано-Франковской об
ласти в местном перина
тальном центре уже несколь
ко месяцев нет вакцин от ту
беркулеза. Новорожденных
выписывают без положен
ных прививок.
«В Украине очень много
больных туберкулезом. Од
нако на данный момент вак

щая местным перинаталь
ном центром» 4
«С 2014 грдй провале
ны закупки лекарственных
средств, препаратов меди
цинского назначения, био
логических препаратов, та
ких как вакцины и сыворот
ки»,— сообщил Сергей Крав
ченко, ответственный секре
тарь Национальной меди
цинской палаты Украины. В;
2015-2016 годах также про
валены. А в 2018 году они
даже не начинались.
В детский сад № 7 горо
да Николаева родители,от
казываются водить своих
детей. У одной из нянечек
диагностировали туберку
лез. «Нас интересует, по
чему не продезинфициро

вали весь садик, а только
одну группу?» — недоуме
вают родители.
Вспышку заболеваний ту 
беркулезом у детей зафик
сировали в Закарпатской
области.
«За последние 20 лет та
кого уровня заболеваний
не было. В прошлом году у
нас заболели 17 детей тяже
лой формой
сообщил Василий Скрип,
главный врач Закарпатско
го областного туберкулез
ного диспансера.
По материалам СМИ

