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Метою дослідження є аналіз клініко-епідеміологічних даних стосовно туберкульозу у Сумській 

області.  

Матеріал та методи дослідження. З метою адекватної оцінки фтизіатричної служби використано 

показники області за останні роки й для порівняння - загальнодержавні показники.  

Результати дослідження. У Сумській області щорічно виявляється біля 600 хворих на туберкульоз. На 

диспансерному обліку знаходиться 15,4 тис. осіб, із них 1,9 тис. з активною формою туберкульозу, але 

основні епідеміологічні показники значно нижчі за загальнодержавні. 

За 2010 рік в області виявлено вперше 597 хворих на туберкульоз проти 594 хворих у 2009 р.(ріст - 1,4 

%). Зростання відбулося за рахунок хворих, які знаходились у місцях позбавлення волі (з 26 до 33 випадків), 

Тростянецького – 71,0, Ямпільського – 64,7; Краснопільського – 62,7; Л.Долинського районів – 62,1 на 100 

тис. населення при обласному показнику – 51,0. Захворюваність на туберкульоз органів дихання мала 

тенденцію до зростання і складала 48,3 на 100 тисяч населення проти 47,6 у 2009р. (по Україні - 69,2).  

Встановлено зменшення захворюваності на деструктивну форму туберкульозу з 15,3 до 14,2 на 100 тис. 

населення у 2010р. (2008 р. - 17,5; по Україні - 24,9).  

Соціальна структура вперше виявлених хворих на туберкульоз у 2010 році наступна: непрацюючі 

працездатного віку – 309 (51,8 %), робітники – 88 (14,7 %), пенсіонери – 77 (12,9 %), зареєстровані в інших 

відомствах – 24 (4 %), студенти – 21 (3,5 %), службовці – 19 (3,2 %), інші особи – 18 (3 %), робітники 

аграрного сектору – 18 (3 %), медичні працівники – 11 (1,8 %), учні – 8 (1,3 %), приватні підприємці – 3 (0,5 

%), безхатченки – 1 (0,2 %).  

Питома вага деструктивних форм туберкульозу серед вперше виявлених хворих на туберкульоз легенів 

склала 33,7 %, проти 36,6 % за 2009 р.(зниження на 7,9 %) та 41,7 % по Україні, причому, найвища - у 

Л.Долинському – 54,5 %, Охтирському - 44,4 % та Тростянецькому районах – 41,7 % та м. Суми – 42 %.  

За 2010 рік в області обстежено флюорографічно 609,2 тис. чоловік, проти  618,8 тис. у 2009 р. 

(зниження на 0,6 %). Показник на тисячу дорослого населення склав 595,9 проти 599,5 у 2009 р. (2008р. - 

602,2; по Україні - 541,0). Найнижчі показники - у Л.Долинському – 491,1; Ямпільському – 525,9;  

Роменському – 543,8; Недригайлівському районах – 553,5 на 1000 дорослого населення. Проте при цьому 

відсоток виявлення туберкульозу по області зріс на 5,2 % і складає 69,4 (2009р. – 66 %). Найнижчі 

показники відмічаються у Путивльському – 42,9; Краснопільському – 52,6 та Білопільському  районах – 

62,5, а також – у м. Суми – 50,0.  

Встановлено зниження смертності від туберкульозу на 13,2 %. Так, померло від туберкульозу у 2010 р. 

207 хворих (17,7 на 100 тис. населення) проти 242 хворих у 2009 р. (показник – 20,4; 2008р. – 24,0; по 

Україні – 18,2). Найбільш високі показники смертності за 2010 рік відмічались в Ямпільському – 34,6; 

Путивльському – 33,3; Л.Долинському – 28,9 та Тростянецькому районах – 26,4  на 100 тис. населення.  

Висновки. Необхідно посилити профілактичну роботу щодо проведення флюорографічних обстежень 

дорослого населення з метою раннього виявлення туберкульозу та запобігання збільшення вперше 

виявлених деструктивних форм туберкульозу.  

 


