


Туберкульоз:
шляхи зараження 

і запобігання
(виставка літератури)



24 березня за рішенням Всесвітньої організації охорони здоров’я
відзначається Всесвітній день боротьби з туберкульозом. Цього
дня більше ста років тому, у 1882-му, німецький мікробіолог
Роберт Кох оголосив про відкриття збудника туберкульозу. У 1993
році ВООЗ оголосила туберкульоз глобальною проблемою. Щороку
хвороба забирає життя в майже півмільйона людей, абсолютна
більшість з них – жителі країн, що розвиваються.

Прийнята ВООЗ програма передбачає покінчити з цією
хворобою до 2035 року. Проте поки що Україна перебуває серед
світових лідерів за поширенням туберкульозу і його стійкої до ліків
форми. Захворюваність у 2016 році – і нові випадки, і рецидиви –
становила 67,6 на 100тисяч населення.



Що таке туберкульоз?
Туберкульоз – інфекційне захворювання. Без лікування може
бути смертельним. Найчастіше при туберкульозі уражені легені,
також може розвиватися патологічний процес в інших органах і
тканинах.
Як передається туберкульоз?
Туберкульоз передається через повітря, коли хвора людина
кашляє, чхає чи іншим чином виділяє збудника у повітря.
Внаслідок одного чихання у повітрі може опинитися до 40 тисяч
крапель, кожна з яких може переносити захворювання.
Перебіг більшості випадків є асимптоматичним і латентним. Та
приблизно кожна десята латентна інфекція прогресує до активної
хвороби. Зазвичай хворобу передають лише люди з активним
туберкульозом. Особи з прихованою інфекцією не вважаються
розповсюдниками. Імовірність передачі від однієї людини до
іншої залежить від: кількості інфікованих крапель, що виділяє
носій, вентиляції середовища, де перебуває ця людина,
тривалості контакту, вірулентності штаму, рівня імунітету
здорової людини.



616-002.5
А 43 

Актуальні питання фтизіатрії у практиці сімейного лікаря : навч. 
посіб. для  лікарів-інтернів і лікарів-слухачів закл.(ф-тів) 
післядипломної освіти /  Ю. В. Вороненко [та ін.]. – Київ : Вид. 
Заславський А. Ю., 2016. – 168 с.

Даний посібник присвячений викладанню найбільш актуальних питань
фтизіатрії в практиці сімейного лікаря. У посібнику наведені сучасні міжнародні та
вітчизняні підходи до протидії епідемії туберкульозу, зокрема “Стоп ТБ”-стратегія
боротьби з туберкульозом в Україні, вимоги останнього протоколу надання медичної
допомоги хворим на туберкульоз щодо виявлення та діагностики даного захворювання,
дана коротка характеристика основних клінічних форм туберкульозу легень, особливості
його перебігу при імунодефіцитних станах, коінфекції туберкульоз ВІЛ/СНІД, а також
сучасні методики лікування та профілактики цього захворювання.

Посібник буде корисним лікарям загальної практики – сімейна 
медицина та студентам вищих навчальних закладів IV рівня акредитації, 
підпорядкованих МОЗ України



616.03
А 43

Актуальні питання медико-соціальної експертизи і реабілітації 
хворих та інвалідів : зб. наук.-практ праць. – В.3 / Л. Ю Науменко, В. 
В. Чемерисов [та ін.]. – Дніпропетровськ, 2015. – 162 с.

у збірнику представлені науково-практичні матеріали статей та тез
доповідей лікарів з усіх регіонів України з питань медико-соціальної експертизи та
реабілітації хворих та інвалідів. Наукові праці в галузі експертизи висвітлюють
актуальні питання організації роботи експертних служб різних регіонів України, аналіз
діяльності медико-соціальних експертних комісій, вдосконалення стандартів
обстеження і лікування хворих та інвалідів. Матеріали присвячені питанням медико-
соціальної експертизи і реабілітації хворих та інвалідів у різних галузях медицини:
терапії, хірургії, травматології, нейрохірургії, педіатрії та ін.

Збірник розрахований на широке коло науковців, експертів та
реабілітологів, лікарів експертних установ і лікувальних закладів, викладачів вищих
медичних навчальних закладів.



616-093
Д 49

У підручнику викладено основи сучасних знань з дитячої імунології. Детально
розглянуто питання вікових особливостей імунітету, діагностики та лікування первинних
імунодефіцитів. Наведено сучасні підходи до вакцинопрофілактики інфекційних хвороб у
дітей. У розділі 10 “Імунопрофілактика інфекційних хвороб” є глава “Туберкульоз”.

До кожної теми подано перелік питань і тестів для самоконтролю засвоєних
знань. Книга буде корисна для лікарів-інтернів, лікарів-курсантів, лікарів-практиків,
студентів вищих медичних навчальних закладів IV рівна акредитації.

Дитяча імунологія : підручник / Л. І. Чернишова, А. П. Волоха [та ін.]. 
– Київ : Медицина, 2013. – 720 с.



16-093
П 14
Паліативна та хоспісна допомога : підручник / Ю. В. Вороненко [та 
ін.]. – Вінниця : Нова книга, 2017. – 392 с.

Підручник містить систематизоване викладання курсу паліативної та хоспісної
допомоги, включаючи питання організації та надання госпітальної та амбулаторної допомоги
паліативним пацієнтам у світі та в Україні. Висвітлено сучасні підходи та кращий міжнародний і
національний досвід надання паліативної та хоспісної медичної допомоги інкурабельним
хворим з онкологічними, серцево-судинними та іншими хронічними неінфекційними
захворюваннями, а також пацієнтам у термінальних стадіях ВІЛ-інфекції/ СНІД та туберкульозу.
Розглядаються особливості надання паліативної та хоспісної допомоги в спеціалізованих
стаціонарах, а також сімейними лікарями в амбулаторних умовах.

Підручник буде в нагоді сімейним лікарям, лікарям закладів ПМСД, закладів
паліативної та хоспісної допомоги, онкологів, терапевтів, педіатрів, геріатрів.



616
П 14
Паліативна та хоспісна допомога хворим на туберкульоз : навч. 
посіб. / Ю. І. Фещенко. – Київ : ВСВ Медицина, 2017. – 128с.

Навчальний посібник створено на основі типової наскрізної навчальної програми 
з питань паліативної та хоспісної допомоги за спеціальностями “Лікарська справа” та 
“Педіатрія” з метою підготовки майбутніх лікарів. У ньому акцентовано увагу на 
паліативно-хоспісній допомозі хворим на туберкульоз та розвитку необхідних знань і 
навичок у лікарів щодо підходів і методів надання  мультидисциплінарної паліативно-
хоспісної допомоги цим пацієнтам особливо в термінальний період життя.

Для студентів вищих навчальних медичних закладів та лікарів-інтернів за 
спеціальностями “Фтизіатрія”, “Загальна практика-сімейна медицина”, “Внутрішні
хвороби”, “Інфекційні хвороби”.



616-091
П 20
Патоморфологія : нац. підруч. / В. Д Марковський [та ін.]. – Київ : 
ВСВ Медицина, 2015. – 936 с.

Підручник подає актуальну сучасну інформацію у галузі загальної та спецільної
патоморфології. У першій частині описані загальнопатологічні процеси: ушкодження клітин і
тканин, їх регенерація й адаптація, порушення кровообігу, запалення, імунна патологія, основи
онкології й танатології. Друга частина висвітлює патоморфологію хвороб за нозологічним
принципом. Морфологічні прояви патологічних процесів на різних структурних рівнях організації
живої матерії – органному, клітинному, тканинному, субклітинному – описуються з використанням
новітніх методів дослідження. У розділі 40 є глава “Туберкульоз”.

Для студентів вищих медичних навчальних закладів України IV рівня акредитації за
спеціальностями “Лікувальна справа”, “Педіатрія”, “Стоматологія”, “Медико-профілактична
справа”.



616

П 30
Позалегеневий і міліарний туберкульоз у хворих на коінфекцію
ТБ/ВІЛ/ В. І. Петренко [та ін.]. – Київ : ДКС центр, 2015. – 112 с.

Навчальний посібник складено згідно з Робочою програмою з фтизіатрії для
студентів та лікарів-інтернів ВНМЗ IV рівня акредитації, лікарів сімейної медицини й
амбулаторно-поліклінічної допомоги і призначено для самостійної роботи при підготовці до
практичних занять. Посібник може також використовуватися як довідник лікарями вузьких
спеціальностей (хірургами, травматологами, гінекологами, урологами, невропатологами,
офтальмологами, дерматологами, стоматологами, інфекціоністами тощо) для розв’язування
діагностичних питань. У посібнику представлено основні клінічні прояви позалегеневого
туберкульозу у ВІЛ-позитивних і ВІЛ-негативних хворих, принципи діагностики та
диференціальної діагностики, а також специфічні підходи до лікування захворювання різної
локалізації.



•

У навчальному посібнику представлено сучасні уявлення про
фармакотерапію інфекційних захворювань. Обговорено питання клінічної фармакології
протимікробних лікарських засобів, а також їх раціонального застосування.

Видання рекомендовано студентам старших курсів та лікарям-
інтернам медичних ВНЗ, а також як додатковий навчальний матеріал для лікарів
(загальної практики, терапевтів, інфекціоністів, хірургів, акушерів-гінекологів, педіатрів,
неонатологів) та провізорів.

615.2
П 83
Протиінфекційні лікарські засоби: навч. посіб. / О. В. Крайдашенко
[та ін.]. – Вінниця : Нова Книга, 2015. – 424 с.



616/089
Р 85
Руководство по хирургии туберкулёза лёгких / Б. В. Радионов [и др.]. 
– Днепропетровск : РИА Днепр-VAL, 2012. – 334 с. 

В руководстве изложены современные представления о
хирургических методах лечения туберкулёза лёгких. Подробно освещены вопросы
морфологического обоснования применения хирургического этапа лечения, детально
описаны методика и техника фтизиохирургических операций, показания и
противопоказания хирургическому лечению. Руководство рассчитано на торкальных
хирургов, фтизиатров, пульмонологов, онкологов, врачей-интернов и студентов
медицинских вузов.



616/089
С 12
Сучасна колапсохірургія та колапсотерапія туберкульозу легень / І. 
А. Калабуха [та ін.]. – Дніпропетровськ : РВА Дніпро-VAL, 2013. –
135 с.

У монографії викладені додаткові можливості підвищення ефективності лікування
хворих на туберкульоз легень із застосуванням колапсотерапії. Наведені сучасні
модифіковані методики торакопластичних втручань, а також практичні поради до
використання штучного пневмотораксу та пневмоперитонеуму. Монографія може бути
корисною для фтизіатрів, фтизіохірургів, пульмонологів, лікарів-інтернів.



616-002.5
Ф 47
Фещенко Ю. І.
Реорганізація, реструктуризація та реформування 
протитуберкульозної служби в Україні : монографія. – Київ 
Ліра-К, 2015. – 172 с.

У монографії висвітлені стратегії контролю за туберкульозом, система
надання протитуберкульозної допомоги населенню, причини нестабільної ситуації з
туберкульозу. Обгрунтована потреба у реорганізації, реструктуризації та реформуванню
протитуберкульозної служби, викладені їх загальні засади. Висвітлена інфраструктура і функція
протитуберкульозних диспансерів, лікарень, протитуберкульозних санаторіїв, намічені шляхи
реструктуризації ліжкового фонду у протитуберкульозних закладах, в т.ч. фтизіохірургічних
відділень в них.

Автори намітили шляхи оптимізації кадрового потенціалу протитуберкульозних
закладів, вдосконалення інформаційного забезпечення щодо туберкульозу, інтенсифікації
наукових досліджень, нових підходів до фінансування протитуберкульозних закладів, а також
розроблені індикатори якості протитуберкульозної допомоги населенню. Монографія буде
корисна для організаторів фтизіатричної служби, фтизіатрів, фтизіохірургів, лікарів інших
спеціальностей.



616-002.5
Ф 47
Фещенко Ю. І., Мельник В. М.
Організація протитуберкульозної допомоги населенню. – Київ : 
Здоров’я, 2012. – 656 с.

У книзі туберкульоз розглядається як глобальна, так і національна проблема.
Автори висвітлюють сучасні підходи до організації боротьби з туберкульозом у тому
числі в пенітенціарній системі, на засадах Адаптованої ДОТС-стратегії та Адаптованої
СТОП-ТБ-стратегії, де описують виявлення, діагностику, лікування туберкульозу,
особливості позалегеневого, ВІЛ/СНІД-асоційованого, хіміорезисцентного туберкульозу, в
тому числі у дітей.

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.



Учебник создан в соответствии с требованиями Болонского процесса. В нём
приведены сведения об этиологии, патогенезе, клинической картине, диагностике,
лечении и профилактике туберкулёза. Изложены наиболее полные разработки
отечественных и зарубежных учёных, материалы ВОЗ, унифицированные рабочие
протоколы с соблюдением последовательности и объёма оказания специализированной
медицинской помощи больным туберкулёзом.

Для студентов высших медицинских учебных заведений IV уровня
аккредитации.

616
Ф 93
Фтизиатрия : нац. учебник / В. И. Петренко [и др.]. – Киев : ВСИ 
Медицина, 2016. – 440 с.


