
24 березня – Всесвітній день боротьби з туберкульозом



Руководство   по   легочному  и 
внелегочному   туберкулезу   / Под 
редакцией  чл.-корр.  РАМН,  проф. 
Ю.Н.Левашева, проф. Ю.М.Репина.     
– СПб.: ЭЛБИ-СПб. – 2008. – 544 с.

Книга  охоплює  всі  розділи  фтизіатрії,  включаючи  сучасну  характеристику  епідеміології   
та   організації   протитуберкульозної   допомоги,   питання   клініки, діагностики  та   лікування  
туберкульозу  різних локалізацій і вікових груп хворих.

Відмінними  рисами  керівництва   є  висвітлення   спеціальних   питань,   що відображають  
теоретичні  уявлення  про  патогенез  і  патологічну  анатомію, а  також клінічну  бактеріологію,  
біохімію  та  імунологію.

Проблеми  консервативного і хірургічного лікування  висвітлені  в  залежності  від    локалі-
зації    легеневого    і    позалегеневого    туберкульозу    з    виділенням   спеціальних  розділів,  
присвячених дитячому і підлітковому віку.



Фещенко Ю.І. Сучасна стратегія 
боротьби з туберкульозом в Україні   
/ Ю.І. Фещенко, В.М. Мельник. – К.: 
Здоров’я, 2007. – 662с.

У виданні висвітлені способи передачі туберкульозу, особливості  його поширення, фактори, 

що  призводять  до погіршення  епідемічної  ситуації  з туберкульозу в Україні та шляхи впливу на 

неї на  центральному  та  регіональному рівнях,  в якій беруть участь протитуберкульозна служба 

та загальна лікарняна мережа.

Книга призначена для лікарів різних спеціальностей, діяльність яких пов’язана з проблемами 

легеневого та позалегеневого туберкульозу.



Туберкулёз  у  детей  и  подростков: 
Руководство / Под  ред. О.И. Король. –
СПб: Питер, 2005. – 432 с.

У посібнику представлено розділи, які ознайомлюють з епідеміологією і методами виявлення 
туберкульозу  у дітей та  підлітків,  варіантами  розвитку  захворювання  у різних  вікових  групах.

Детально описано  перебіг хвороби у дітей сільської  місцевості,  а також  ВІЛ–інфікованих  дітей. 

Висвітлено  питання туберкульозу та супутньої  патології, туберкульозу  і материнства. Наведена 
детальна клінічна характеристика туберкульозу первинного і вторинного періодів. 

Видання призначене фтизіатрам, пульмонологам, педіатрам, інфекціоністам.



У книзі  на  підставі  аналізу літератури  і  власного  досвіду  висвітлені  особливості клінічного 
перебігу  туберкульозу  легень  у  різні  терміни  вагітності  і  у  післяпологовий  період. Описані опти-
мальні  схеми  хіміотерапії  і  результати  лікування  у  хворих  жінок, стан здоров’я  новонароджених. 
Звернена  увага  на  діагностичні  критерії  уродженого туберкульозу. Наведені особливості антиміко-
бактеріальної терапії і профілактики тубкркульозу у новонароджених.

Книга  призначена  для лікарів-фтизіатрів, акушерів, педіатрів, сімейних лікарів.

Савула М.М. Туберкульоз  і вагітність
/ Савула М.М., Сахелашвілі М.І., Сливка 
Ю.І. – Тернопіль: ТДМУ, 2007. – 192с.



Филиппов В.П. Бронхоскопия при  
заболеваниях  легких /В.П.Филиппов, 
Н.В.Черниченко. – М.: Бином, 2014. –
183 с.: рис.

Ця  монографія є унікальним виданням, в  якому викладені результати багаторічних комплекс-

них бронхологічних досліджень авторів. Показані роль і значення бронхоскопії в  диференціальній 

діагностиці  захворювань  трахеї, бронхів  та легенів.  Представлені  дані  про показання,  методику 

виконання  всіх  видів бронхобіопсіі, ефективності  та  діагностичної  значущості  їх  при  легеневих 

дисемінаціях, туберкульозі,  доброякісних  і  злоякісних  пухлинах легенів. Велику  увагу приділено 

питанням  використання бронхоскопії  з діагностичною і лікувальною метою в торакальній  хірургії.

Для пульмонологів, фтизіатрів, онкологів, ендоскопістів, лікарів широкого профілю.



Туберкульоз,  Віл-інфекція/СНІД: 
навч. посібник / Р.Г. Процюк  та  ін.;  
за ред. проф. В.Ф. Москаленка, проф. 
Р.Г. Процюка. – К.: Медицина, 2009. 
– 424 с.

У навчальному посібнику викладено сучасні проблеми туберкульозу, ВІЛ-інфекції/СНІДу, 
що  є  у  світі  та  в  Україні,   історичні  відомості  вчення  про  туберкульоз,  ВІЛ-інфекцію / СНІД, 
епідеміологію,  етіологію,  патогенез  цих  захворювань.   Сформульовано  загальні  принципи 
діагностики  і  лікування  від  туберкульозу,  ВІЛ-інфекції / СНІДу.  Наведено дані з питань профі-
лактики  туберкульозу,  ВІЛ-інфекції / СНІДу.  Висвітлено  особливості   перебігу туберкульозу  у 
ВІЛ-інфікованих  та  хворих на  СНІД. 

Для  студентів  вищих  медичних  навчальних  закладів  України  III–IV рівнів акредитації, 
лікарів-фтизіатрів, пульмонологів, інфекціоністів  з проблем   ВІЛ / СНІДу,  терапевтів, педіатрів, 
лікарів загальної практики–сімейної медицини, лікарів-інтернів, слухачів курсів післядипломної 
освіти. 



Митрофанова Н. А., Пылаева Ю. В. 
Сестринское   дело   во   фтизиатрии: 
учебник  для  медицинских  училищ и 
колледжей / Н. А. Митрофанова, Ю. В. 
Пылаева. – М.: ГЭОТАР – Медиа, 2012. 
– 256 с.: ил. 

У  підручнику  представлені  етіологія,  епідеміологія,  патогенез,  клінічні форми  туберкульозу, 
організація  протитуберкульозної   допомоги  середнім  медичним  персоналом.  Розглянуто  рання 
діагностика, лікування, догляд за хворими на туберкульоз і профілактика.

Підручник  складається  з  9 розділів, в кінці кожного розділу даються тестові  завдання різного 
рівня  складності.  Весь  матеріал  супроводжується   таблицями  і  малюнками.  Вони   допоможуть 
студентам засвоїти матеріал, а викладачам - проконтролювати знання студентів. Задля  досягнення 
цієї  мети допоможуть ситуаційні завдання з фтизіатрії. Рольові  ігри  дозволять закріпити отримані 
знання з діагностики та профілактики туберкульозу, а  також  сприятимуть розвитку навичок спілку-
вання медичних сестер з пацієнтами.



У  підручнику   наведено   відомості  про  етіологію,  патогенез,  клінічну   картину,  діагностику, 
лікування та профілактику  туберкульозу.  Викладено найновіші розробки  вітчизняних і  зарубіжних 
учених, матеріали ВООЗ, уніфіковані робочими протоколами з дотриманням послідовності й обсягу 
надання спеціалізованої медичної допомоги хворим на туберкульоз. Підручник створено відповідно 
до вимог Болонського процесу.

Для студентів вищих медичних навчальних закладів IV рівня акредитації.

Фтизіатрія: підручник /В.І.Петренко 
та ін.; за ред. В.І.Петренка. – К.: Медици-
на, 2015. – 471 с.:  іл., табл.



Скачко Б.Г. Туберкульоз: Профілак-
тика, лікування, реабілітація / Скачко 
Б.Г.— К., 2006. — 120 с.

У  книзі   на  сучасному   науковому   рівні  висвітлено  основні  тенденції  профілактики  і  ліку-
вання  такого  поширеного  та  небезпечного  захворювання,  як  туберкульоз.  Описано, як підвищити 
імунітет і запобігти туберкульозові в різних вікових групах, враховуючи особливості перебігу супутніх 
захворювань.  Обґрунтовано   можливості   посилення  ефективності   традиційної   антибактеріальної 
терапії.

Широко  представлено неінвазійні  методи  боротьби з туберкульозом, зокрема  перевірені часом  
різноманітні комбінації  лікарських  рослин, які  дозволяють індивідуально скоригувати стан  хворого, 
підвищити  ефективність  терапії,  зменшити  прояви  ускладнень,  подолати  резистентність  до  анти-
біотиків  і  покращити  прогноз щодо здоров’я  та  життя  людини. 

Для  широкого  кола  читачів.  Може  бути  корисною  для  лікарів - фтизіатрів,  сімейних лікарів, а 
також  тих,  хто цікавиться  системними  методами  профілактики  та  лікування  різноманітних 
захворювань внутрішніх органів. 



Мишин В.Ю. Туберкулинодиагностика:  

учебное   пособие / В. Ю.  Мишин.  – М.: 
ГЭОТАР – Медиа, 2013. – 136 с.

Книга  написана  з  позицій  сучасних  досягнень вітчизняної та зарубіжної медичної науки по 

туберкулінодіагностиці з урахуванням новітніх  знань що до збудника, епідеміології, патогенезу та 
імунології  туберкульозу.  Підготовлено  відповідно до програми з фтизіатрії  для післядипломної 
освіти  лікарів - фтизіатрів.

Рекомендовано  в  якості  навчальної  літератури  для  підготовки  інтернів,  ординаторів  та 
аспірантів, а також  для  практикуючих  лікарів.



У  практичному  посібнику  висвітлені  основні  етапи  розвитку епідеміології  та  боротьби  з 

туберкульозом,   епідемічний   процес   при  туберкульозі,  закони  й  методи   фтизіоепідеміології.   

Матеріал структурований  за основними  підрозділами  фтизіоепідеміології  етіологічної, клінічної,  

профілактичної, описової, прогностичної  та  організаційної.  Він містить всі  необхідні знання для 

фтизіатра й епідеміолога.

Книга   призначена  для  студентів,  курсантів,  наукових   працівників  і  практичних  лікарів-

епідеміологів,  фтизіатрів,  сімейних  та  дільничних  лікарів,  терапевтів,  пульмонологів  та інших 

фахівців, які цікавляться проблемами епідеміології та фтизіатрії 

Фещенко  Ю.І.,  Мельник  В.М. 
Фтизіоепідеміологія / Ю.І. Фещенко 
В.М. Мельник. – К.: Здоров’я, 2004. –
624 с.



Підручник  містить  в  собі  актуальний  матеріал  для  вивчення фтизіатрії, як  науки  в  
цілому.   У  книзі  викладені  етіопатогенетичні  основи  перебігу  туберкульозу,  його  форм,  
ускладнень,  клінічну  картину  згідно стадійности  процесу, діагностичні  заходи,  лікування  
(терапевтичне, хірургічне, комбіноване), прогнозтичні дані,  заходи  по профілактиці  захво-
рюваності на туберкульоз. Для студентів медичних вузів.

Фтизиопульмонология: Учебник 
/Мишин В.Ю и др. – М.:ГЭОТАР – Медиа, 
2007. – 504 с.:ил.



Кошечкин В.А., Иванова З.А. Туберкулез
/ В. А. Кошечкин,  З. А. Иванова. – М.: 
ГЭОТАР. – Медиа, 2007. – 304.

У  навчальному  посібнику  висвітлено  базовий  матеріал,  що  відображає  сучасні  погляди  на 
фтизіатрію.  Представлені   етіопатогенетичні  фактори   розвитку   туберкульозу   різної  локалізації, 
розглянуті  характерні  скарги  захворювання,  що  формують  безпосереднє  уявлення  про  клінічну 
картиніу патології, її розвиток. Викладена програма діагностичних заходів, організації фтизіатричної 
служби, а також представлені  основні  групи  препаратів,  які  використовуються  в  лікуванні  тубер-
кульозу



Туберкулез  у  детей  и  подростков / 

Под ред. В.А. Аксеновой. – М.: ГЭОТАР. 
– Медиа, 2007. – 272 с.

Практичний посібник розглядає проблему діагностики та своєчасного лікування дітей і підлітків 
від позалегеневих і легеневих форм туберкульозу. Висвітлюються епідеміологічні аспекти патології, 
мікробіологічні  характеристики  туберкульозної  палички, зміни  пов'язані з патогенетичними проце-
сами в організмі.  Висвітлено питання діагностики та методів  терапії-імунопрофілактики контактних 
осіб, хіміопрофілактики з метою профілактики захворювання на туберкульоз. Представлені алгорит-
ми лікування хворих з ВІЛ-інфікуванням. Для студентів-медиків, педіатрів, фтизіатрів.



Основы  фтизиопульмонологии: 
Учебник / Под ред. Л.А. Галицкого. –
СПб.: ООО  «Издательство Фолиант». 
2008. – 408 с. 

Підручник  містить  сучасні  досягнення  в  епідеміології,  діагностиці  та  лікуванні основних 
клінічних форм неспецефічних захворювань легень й туберкульозу.

Призначається  для  пульмонологів,  фтізіатрів, терапевтів,  інфекціоністів, рентге-нологів і 

лікарів профілактичного профілю.



Рудий В.М.  Політика  і  законодавство 
України у сфері боротьби з туберкульозом: 
сучасний   стан   і   шляхи    вдосконалення
/Рудий В.М. – К ., Вид-во Раєвського, 2008. 
– 216 с.

Даний документ  являє  собою  аналітичний  огляд  політики  та  законодавства  України  з 

контролю за  туберкульозом  і  містить  рекомендації  щодо шляхів  вдосконалення  національної 

політики й законодавства у вказаній сфері з урахуванням відповідних  рекомендацій Всесвітньої 

організації  охорони  здоров'я  (ВООЗ)  й  інших  встановлених  міжнародною  спільнотою  цілей і 

стандартів. 



Фещенко  Ю.І.,   Мельник  В.М. 
Організація     протитуберкульозної 
допомоги населенню. – К.: Здоров'я, 
2012. – 656 с.

Туберкульоз  розглядається  як  глобальна,  так і  соціальна  проблема.  Автори  висвітлюють 

сучасні підходи до організації боротьби з туберкульозом, у тому числі в пенітенціарній системі. На 

засадах  адаптованої   ДОТС - і  Стоп–ТБ - стратегії   описано   виявлення,   діагностику,  лікування 

туберкульозу,   в  тому  числі  у  дітей.   У  рамках  сучасної  стратегії  контролю  за  туберкульозом 

знайшли відображення система реєстрації,  звітності  та моніторингу,  профілактика туберкульозу, 

санітарно-освітня  робота.  Особливе  місце  займають  концептуальні  пропозиції  щодо реформу-

вання,   реорганізації    та   реструктуризації   протитуберкульозної   служби    в   сучасних   умовах 

реформування  охорони  здоровя  в  країні. 

Для організаторів охорони здоров′я та протитуберкульозної служби, лікарів.



Туберкульоз. Підручник/ За ред . 
І.Т.П'ятночка . – Тернопіль, ТДМУ, 
Укрмедкнига, 2005. – 280 с.

У  підручнику  висвітлені  основні  питання  про  легеневий  і позалегеневий туберкульоз, 
основи діагностики, клініки, лікування, профілактики і організації боротьби з туберкульозом в 
сучасних умовах.

Призначається  для  студентів  медичних  вузів,  викладачів,  а  також  лікарів-фтизіатрів, 
пульмонологів та інших спеціальностей.



Ю.І. Фещенко, С.О. Черенько, А.І. Барбова  
Уніфікований клінічний протокол первинної, 
вторинної     (спеціалізованої)    та    третинної 
(високоспеціалізованої)   медичної   допомоги 
«Туберкульоз»:  особливості   його  підготовки   
та чим відрізняється від попередніх клінічних 
протоколів // Туберкульоз,  легеневі  хвороби, 

ВІЛ-інфекція. – 2013. – № 2. – С.8

У  грудні   2012  р.  затверджено  Уніфікований 
клінічний  протокол  «Туберкульоз». Документ роз-
роблено   відповідно  до  міжнародних  стандартів, 
основним принципом яких є використання найкра-
щих   світових   практик   на  принципах  доказової 
медицини.   В основу   Уніфікованого   клінічного 
протоколу медичної допомоги (УКПМД) покладено 
українську   адаптовану   клінічну   настанову,   що 
ґрунтується на доказах «Туберкульоз». Це перший 
клінічний   протокол  у  галузі  фтизіатрії,  де  чітко 
регламентовано обсяг заходів із виявлення, 
діагностики, лікування та профілактики 
туберкульозу для закладів, які надають первинну, 
вторинну неспеціалізовану і вторинну та третинну 
спеціалізовану (протитуберкульозну) допомогу.



Закон України від 16.10.2012 № 5451-VI 
«Про   затвердження   Загальнодержавної 
цільової   соціальної   програми   протидії 
захворюванню  на  туберкульоз  на  2012—
2016 роки»//Туберкульоз, легеневі хворо-
би, ВІЛ-інфекція. – 2013. – № 2. – С. 85

Загальнодержавна  цільова  соціальна  програма 
протидії   захворюванню  на  туберкульоз на  2012 —
2016 роки

ПАСПОРТ Загальнодержавної  цільової соціальної  
програми   протидії   захворюванню  на  туберкульоз 
на 2012—2016 роки

ЗАВДАННЯ  з виконання Загальнодержавної цільо-
вої  соціальної  програми  на  туберкульоз

ЗАХОДИ  соціальної  програми  протидії  захворю -
вання на 2012—2016 роки

ОЧІКУВАНІ  РЕЗУЛЬТАТИ виконання  Загальнодер-
жавної цільової соціальної  програми  протидії захво-
рюванню на туберкульоз на 2012—2016 роки



Ю. І.  Фещенко.  Наукові  підходи  
до вирішення проблем  туберкульозу
// Український  пульмонологічний 
журнал. – 2013. – №2. – С. 5

В  умовах   реформування   фтизіатричної 

служби аналіз даних літератури про організацію 

допомоги  хворим на туберкульоз є актуальним. 

Стратегії  по  боротьбі  з  туберкульозом поки не 

досягли запланованих показників по виявленню 

та   лікуванню   хворих.   Таким  чином,  епідемія 

туберкульозу,   яка   у   більшості   країн,   як  і  в 

Україні, вступає  в  етап стабілізації, мотивувала 

до  інтенсифікації  наукових  досліджень. Нині  у 

всіх країнах світу застосовуються майже однако-

ві  підходи  до  виявлення  хворих,   діагностики, 

лікування та профілактики туберкульозу.  Однак 

залишаються  ряд  основних проблем з туберку-

льозу в Україні. 



Мельник  В.М.  Хіміорезистентний 
туберкульоз: стан проблеми в Україні 
// Український  медичний  часопис. –
2013. – №5. – С. 43.

Дані  літератури, що характеризують проблему 
хіміорезистентного  туберкульозу  (ХРТ)  в Україні, 
свідчать,  з одного боку,  про постійне   зростання 
його  поширеності,  а з другого — про недостовір-
ність показників. Лише налагодження  моніторингу 
за ХРТ  дасть  змогу  розробити   єдину  стратегію 
контролю за цією недугою. Найважливішим компо-
нентом  у контролі  за ХРТ  є  належна організація 
лікування таких хворих. 


