
БІЛА ЧУМА ХХ СТОЛІТТЯ 

- ТУБЕРКУЛЬОЗ



Щорічно на планеті реєструють 10 млн випадків

захворювань на туберкульоз, близько 2 млн хворих гине від

цієї хвороби.

Туберкульоз – інфекційне захворювання, збудником якого є мікробактерія

туберкульозу (в народі її називають паличкою Коха). Ця хвороба вражає всі органи і

системи, але в 90% випадків уражаються легені.
Хвороба передається

повітряно-крапельним шляхом, під

час того, як заражений кашляє або

чхає.

Крім цього існують інші

ризики зараження.

Контактний шлях – коли

інфекція потрапляє в організм через

посуд чи одяг.

Харчовий шлях –

інфекція потрапляє в організм

людини через харчові продукти.

Внутрішньоутробний –

зараження дитини відбувається у

разі, якщо мати інфікована.

Хто в зоні ризику захворювання на 

туберкульоз



символ боротьби з туберкульозом

Симптоми туберкульозу

Кашель, що триває понад 2

тижні

Підвищення температури,

що не спадає понад

тиждень

Ускладнене дихання

Біль у грудях

Поганий апетит, слабкість

Втрата ваги, слабкість

Підвищене потовиділення

Кровохаркання





616.995-07

Ф47

Фещенко, Ю. І.

Сучасні методи діагностики, лікування і профілактики туберкульозу [Текст] / 

Ю. І. Фещенко, В. М. Мельник. - К. : Здоров'я, 2002. - 904 с. Всього:  107 прим.

У посібнику висвітлені

історичні передумови та основні етапи

боротьби з туберкульозом, аналізуючи

епідеміологічну ситуацію з туберкульозу

в світі та в Україні. Розроблено шляхи

поліпшення результатів комплексного

лікування хворих на туберкульоз,

запропоновано низку власних

удосконалень. Для лікарів, наукових і

педагогічних працівників, а також для

фтизіатрів, фтизіохірургів,

пульмонологів, терапевтів педіатрів,

сімейних лікарів, інтернів і курсантів.

Україна - на другому місці в Європі за захворюваністю на 

туберкульоз.



616.995(02)

Ф93

Фтизіатрія [Текст] : нац. підруч. для студ. вищ. мед. навч. закл. IV р. акр. (лист 

МОНУ №1/11-14715 від 19.09.2012 р., наказ МОЗУ №502 від 22.06.2010 р.) / за ред. В.І. 

Петренка. - К. : Медицина, 2015. - 472 с.Всього:  40 прим.

Підручник створено відповідно

до вимог Болонського процесу. У ньому

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. Для

студентів вищих медичних навчальних

закладів IV рівня акредитації.

Швейцарські вчені доказали, що туберкульоз з’явився на

Африканському континенті майже 70 тисяч років тому.



616.995-084

Ф47

Фещенко, Ю. І.

Організація протитуберкульозної допомоги населенню: сучасні підходи [Текст] / Ю. 

І. Фещенко, В. М. Мельник. - К. : Здоров'я, 2012. - 656 с. Всього:  90 прим. 

У книзі особливе місце займають

концептуальні пропозиції щодо

реформування, реорганізації та

рестуктуризації протитуберкульозної

служби в сучасних умовах реформування

охорони здоров’я в країні. Для

організаторів охорони здоров’я та

протитуберкульозної служби, лікарів,

наукових і педагогічних працівників усіх

спеціальностей, які зустрічаються з

проблемами туберкульозу. Може бути

корисною для студентів, інтернів, курсантів

та середніх медичних працівників.

У березні 1882 німецький учений Роберт Кох відкрив

збудника хвороби - мікробактерію туберкульозу.



616.995(02)

З-78

Зозуляк, В. І.

Фтизіатрія [Текст] : навч. посіб. для стоматологів, сімейниих л-ів, л-ів-

інтер. (МОЗУ, ЦМК) / В. І. Зозуляк. - Івано-Франківськ : ІФДМУ, 2006. - 100 

с. Всього:  270 прим.

У підручнику висвітлені дані про

збудника туберкульозу, патоморфологію

захворювання, його клінічні форми,

ускладнення, профілактику та лікування.

Особливу увагу звернуто на висвітлення

туберкульозу щелепно-лицевої ділянки,

глотки, а також синдрому

гіпомікроелементозу. Розглянуто шляхи

профілактики хвороби, структуру

фтизіатричної служби України.

Розраховано на студентів медичних ВУЗів,

стоматологів.

Кожні 4 секунди на Землі туберкульозом

заражається 1 людина.



616.995(02)

Ф93

Фтизіатрія [Текст] : Підручник для студ. вищ. мед. навч. заклад. III-IV р. 

акред.(рек. ЦМК прот. №1 від 09.04.2003) / П. А. Бездєтко, Т. Г. Герасимова, 

Г. Г. Голка та ін. ; За заг. ред. А.Я. Циганенка. - Х. : Факт, 2004. - 392 с. 

Всього:  147 прим.

У підручнику подано відомості з

історії фтизіатрії, розглянуто питання

етіології, патогенезу, імунології і

генетики, традиційні і нові методи

діагностування цієї небезпечної хвороби.

Детально викладені заходи щодо

профілактики туберкульозу. Видання

розраховане на викладачів, лікарів-інтернів

та студентів вищих медичних навчальних

закладів, усіх, кого цікавить проблема

боротьби з туберкульозом.

Кожні 10 секунд від туберкульозу помирає 1 людина.



616.995(02)

З-78

Зозуляк, В. І.

Фтизіатрія [Текст] : Навчальний посібник / В. І. Зозуляк. - Івано-

Франківськ : ЗАТ "Надвірнянська друкарня", 2000. - 228 с. Всього:  123 

прим.

У підручнику висвітлені дані про

збудника туберкульозу, патоморфологію

захворювання, його клінічні форми,

ускладнення, профілактику та лікування.

Висвітлені нові методики своєчасного

виявлення туберкульозу, дано

обгрунтування появи такого ускладнення

як синдром гіпомікроелементозу.

Розглянуто шляхи профілактики хвороби.

Розраховано на студентів медичних вузів,

інтернів фтизіопульмонологів, лікарів-

фтизіатрів, терапевтів, пульмонологів.

Вакцинація проти туберкульозу є найбільш широко

застосованою вакциною в світі.



616.995-07

Ф47

Фещенко, Ю. І.

Сучасні методи діагностики, лікування і профілактики туберкульозу [Текст] / 

Ю. І. Фещенко, В. М. Мельник. - К. : Здоров'я, 2002. - 904 с. Всього:  107 прим.

У посібнику висвітлені

історичні передумови та основні етапи

боротьби з туберкульозом, аналізуючи

епідеміологічну ситуацію з туберкульозу

в світі та в Україні. Розроблено шляхи

поліпшення результатів комплексного

лікування хворих на туберкульоз,

запропоновано низку власних

удосконалень. Для лікарів, наукових і

педагогічних працівників, а також для

фтизіатрів, фтизіохірургів,

пульмонологів, терапевтів педіатрів,

сімейних лікарів, інтернів і курсантів.

Україна - на другому місці в Європі за захворюваністю на 

туберкульоз.



616.995(02)

Т81

Туберкульоз [Текст] : підручник / за ред.О.К.Асмолова. - Одеса : ОДМУ, 

2002. - 276с. Всього:  1 прим.

У підручнику викладені

етіологія, епідеміологія, патогенез

туберкульозу, сучасні методи дослідження

органів дихання. Подані клінічні форми

туберкульозу, їх диференціальна

діагностика та лікування. Розглянуті

питання профілактики туберкульозного

процесу, сучасного лікування легеневого

туберкульозу. Викладений матеріал

реалізує навчальну програму з фтизіатрії і

призначений для студентів медичних вузів

III-IV рівня акредитації та лікарів усіх
профілів.

В Україні під медичним наглядом перебувають 34 966 

пацієнтів із туберкульозом.



616.995(02)

Ф93

Фтизиатрия [Текст] : Учеб. пособие для студ. высших мед. учебных 

заведений IV уровня аккредитации / В. Ф. Москаленко, В. И. Петренко, Г. 

А. Тимошенко, М. Н. Гришин. - К. : ВСИ"Медицина", 2012. - 214 с. Всього:  

15 прим.

Навчальний посібник,що

містить комплекс навчально-

методичного матеріалу для вивчення

програми з фтизіатрії, призначено для

самостійної роботи студентів під час

підготовки до практичних занять. Його

зміст і структура сприятимуть якісній

теоретичній підготовці майбутніх

лікарів-фтизіатрів. Для студентів вищих

медичних навчальних закладів IV рівня

акредитації.

У трьох чвертей людей, що заразилися туберкульозом, в

першу чергу будуть уражені легені, в однієї чверті, інші органи.



616.995(02)

П30

Петренко, В. И.

Фтизиатрия [Текст] : Учебник для студ. высш. мед. учеб. завед. IV ур. 

аккр. / В. И. Петренко. - К. : Медицина, 2008. - 488 с. Всього:  12 прим.

Підручник створено відповідно

до вимог Болонського процесу. У ньому

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. Для

студентів вищих медичних навчальних

закладів IV рівня акредитації.

На даний момент медицині відомі вже 74 різних видів

збудників туберкульозу.



616.995(02)

P58

Phthisiology [Текст] : Teaching aid for students of higher medical educ. institutions 

of the 4th l. of accred. / V. F. Moskalenko, V. I. Petrenko, H. O. Tymoshenko et al. - K. 

: Medicine, 2012. - 152 p. Всього:  10 прим.

Навчальний посібник,що містить

комплекс навчально-методичного

матеріалу для вивчення програми з

фтизіатрії, призначено для самостійної

роботи студентів під час підготовки до

практичних занять. Його зміст і структура

сприятимуть якісній теоретичній

підготовці майбутніх лікарів-фтизіатрів.

Для студентів вищих медичних навчальних

закладів IV рівня акредитації.

Крім людей, на туберкульоз хворіють практично всі хребетні

тварини, у тому числі велика рогата худоба, кози, свині, коти, собаки,

коні.



616.995(02)

P51

Petrenko, V. I.

Phthisiology [Текст] : textbook for students of institutions of higher medical 

education of the 4 level of accred. (рек. МОЗУ) / V. I. Petrenko. - К. : Medicine, 

2008. - 288р. Всього:  16 прим.

У підручнику викладено історичні

відомості вчення про туберкульоз,

епідеміологія, етіологія патогенез й

імунологія цієї хвороби. Подано загальні

принципи діагностики й лікування

туберкульозу органів дихання і

позалегеневої локалізації. Висвітлено

питання організації протитуберкульозних

заходів в Україні і заходи,рекомендовані

Всесвітньою організацією охорони здоров’я.

Для студентів вищих медичних навчальних

закладів.

У восьми з десяти хворих на туберкульоз, хвороба дуже довгий

час буде протікати абсолютно таємно, без будь-яких симптомів або

проявів.



616.995(02)

T81

Тuberculosis [Текст] : textbook for students of the medical higher educational 

establisments of ІІІ-ІV accreditation levels / general еditorship Pyatnochka I.T. -

Ternopil : "Ukrmedknyha", 2005. - 248 p. Всього:  36 прим.

У підручнику викладено

історичні відомості вчення про

туберкульоз, епідеміологія, етіологія

патогенез й імунологія цієї хвороби.

Подано загальні принципи діагностики й

лікування туберкульозу. Детально

викладені заходи щодо профілактики

туберкульозу. Видання розраховане на

викладачів, лікарів-інтернів та іноземних

студентів вищих медичних навчальних

закладів.

Регулярне куріння збільшує ризик захворювання на

туберкульоз в чотири рази.



616.995(02)

П30

Петренко, В. І.

Позалегеневий і міліарний туберкульоз у хворих на коінфекцію туберкульоз / ВІЛ 

[Текст] : навч. посібник для студ. вищ. навч. закл. МОЗУ (протокол МОЗУ від

16.06.2015, №2) / В. І. Петренко, М. Г. Долинська, О. М. Разнатовська. - К. : "ДКС 

центр", 2015. - 112 с. Всього:  8 прим.

Навчальний посібник з фтизіатрії

для студентів та лікарів ВНМЗ IV рівня

акредитації, лікарів сімейної медицини й

амбулаторно-поліклінічної допомоги. У

посібнику представлені основні клінічні

прояви позалегенового туберкульозу у

ВІЛ-позитивних і ВіЛ-негативних хворих,

принципи діагностики та диференціальної

діагностики, а також специфічні підходи

до лікування захворювання різної

локалізації.

У країнах зі зростаючим числом ВІЛ-інфікованих

збільшується і кількість хворих на туберкульоз. Третина ВІЛ-

інфікованих заражені туберкульозом.



Профілактика туберкульозу

 Зміцнення імунітету

 Вакцинація

 Гігієна приміщення

 Гігієна одягу, посуду

 Гігієна тіла

 Якісне харчування

 Уникнення стресів, перевтоми

 Регулярні медичні обстеження

 Ізоляція хворих на туберкульоз

 Дезінфекція приміщення, де перебувають хворі

 Лікування хворих під наглядом лікаря


