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Однією з груп ризику розвитку туберкульозу є сімейний контакт з хворими. 

Так, у 2016 році в Україні захворюваність таких осіб становила 972,04 на 100 тис. 

населення, що значно перевищує показники в популяції, що зумовлює 

актуальність проблеми.  

Мета  дослідити частоту та структуру «сімейного» туберкульозу у 

Сумській області за 2008-2017 роки. 

Матеріали і методи. Під нашим спостереженням перебувало 122 хворих на 

туберкульоз, у яких встановлено сімейний контакт з хворими. З них легеневі 

форми туберкульозу мали 106 (86,9 %) осіб, позалегеневі – 16 (13,1 %). У період з 

2013 по 2017 роки вказаний контакт мало 47 (38,5 %) хворих: у 42 (89,4 %) осіб 

розвинувся туберкульоз легень; у 5 (10,6 %) – туберкульоз інших органів.  

Результати. Поміж легеневих форм туберкульозу найбільш часто у 

контактних осіб мала місце інфільтративна – у 65 (56,6 %) хворих. Резистентність 

мікобактерій до протитуберкульозних препаратів зафіксована у 48 (39,3 %) 

захворівших, що вимагає тривалого лікування та значних моральних і 

матеріальних витрат. Враховуючи недостатній рівень охоплення контактних осіб 

хіміопрофілактикою ізоніазидом (2016 рік – 70,1 % від тих, хто підлягав), постає 

питання про необхідність розриву «епідеміологічного ланцюга» шляхом ізоляції 

хворих. Це, на нашу думку, пов’язано з реорганізацією амбулаторної допомоги 

хворим та делегуванням повноважень у заклади первинного рівня. 



Висновки. Цей процес є серйозною морально-психологічною і соціальною 

проблемою для хворих, оскільки такі особи відчувають відокремлення від 

спеціалізованого закладу. 

Summary. Under our supervision there were 122 tuberculosis patients who have 

established contact with the family sick. Among the pulmonary forms of tuberculosis, 

the most frequent contact persons took place infiltrative – in 65 (56,6%) patients. 

Resistance of mycobacteria to anti-TB drugs was recorded in 48 (39,3%) patients. 

Raises the question of the need to break «the epidemiological chain» by isolating 

patients. This process is a serious moral-psychological and social problem for the sick. 
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