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Верховна Рада України

Комітет Верховної Ради України з питань охорони здоров’я на своєму 
засіданні 17 квітня 2018 року (протокол № 84) розглянув проект Постанови 
про парламентські слухання на тему: «Шляхи подолання епідемії 
туберкульозу в Україні» (жовтень 2018 року), реєстр. № 8141, поданий 
народними депутатами України Кіралем С.І., Кириченком О.М.

13 березня 2018 року на засіданні Комітету Верховної Ради України з 
питань охорони здоров’я народні депутати України - члени Комітету 
розглянули та підтримали ініціативу авторів законопроекту стосовно 
проведення парламентських слухань з питань протидії захворюваності 
населення України на туберкульоз.

Не дивлячись на успіхи, досягнуті у боротьбі з туберкульозом, 
стабілізацією захворюваності населення та зменшенням смертності від цієї 
соціально небезпечної інфекційної хвороби, проблема подолання 
туберкульозу в Україні залишається на часі, та є однією з найактуальніших 
проблем вітчизняної системи охорони здоров’я. За час епідемії туберкульозу 
в Україні (з 1995 року) ми втратили близько 150 тис. наших громадян. 
Щорічно в середньому у 30 тисячі українців реєструється туберкульоз, 
близько 6 тисяч - вмирають від нього і стільки ж стає інвалідами внаслідок 
цієї хвороби.

Зростання захворюваності на туберкульоз, що спостерігалося в країні з 
1998 року, призупинено у 2004 році і, починаючи з 2007 року намітилась 
тенденція до зниження захворюваності. Однак набуває надзвичайної 
актуальності нова загроза - розповсюдження серед населення 
резистентного/стійкого до ліків туберкульозу. Туберкульоз з множинною 
резистентністю до ліків (МРТ-ТБ) ВООЗ визнає кризою в сфері громадського 
здоров’я. Україна входить в п’ятірку країн Східної Європи та Центральній 
Азії з найвищим рівнем захворюваності на мультирезистентний туберкульоз. 
Зростає кількість випадків майже невиліковного туберкульозу з розширеною 
резистентністю до протитуберкульозних препаратів, частка яких становить 
майже 15% від загальної кількості хворих на мультирезистентний 
туберкульоз.

У 2016 році звершила свою дію Загальнодержавна цільова соціальна 
програма протидії захворюванню на туберкульоз на 2012-2016 роки, яка була 
затверджена Законом України від 16 жовтня 2012 р. № 5451-VI. Як свідчать 
результати виконання цієї програми, рівень захворюваності на туберкульоз
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серед населення України знизився на 9%, рівень поширеності всіх форм 
активного туберкульозу у поєднанні з ВІЛ-інфекцією/СШДом - на 11,6%, а 
рівень смертності від туберкульозу - на 19%.

22 березня 2017 року Урядом схвалено Стратегію забезпечення сталої 
відповіді на епідемії туберкульозу, в тому числі хіміорезистентного, та ВІЛ- 
інфекції/СШДу на період до 2020 року (Розпорядження Кабінету Міністрів 
України № 248-р), метою якої є досягнення цільових орієнтирів 
Комплексного плану дій щодо боротьби з туберкульозом в Європейському 
регіоні ВООЗ на 2016-2021 роки, а саме: знизити захворюваність на 25%, 
смертність - на 35%; показник ефективного лікування хворих на 
мультирезистентний туберкульоз забезпечити на рівні не нижче 75%. 
Головним завданням Глобальної стратегії В ООЗ з протидії туберкульозу є 
його ліквідація до 2035 року з досягненням нульового рівня захворюваності, 
смертності та страждань від цієї хвороби.

27 грудня 2017 року Урядом схвалено Концепцію Загальнодержавної 
цільової соціальної програми протидії захворюванню на туберкульоз на 
2018-2021 роки (Розпорядження Кабінету Міністрів України № 1011-р).

Наступним кроком має бути затвердження парламентом 
Загальнодержавної цільової соціальної програми протидії захворюванню на 
туберкульоз на 2018-2021 роки. Тому проведення парламентських слухань на 
тему: «Шляхи подолання епідемії туберкульозу в Україні» сприятиме 
всебічному публічному обговоренню заходів майбутньої програми та 
напрацюванню шляхів вирішення наявних в Україні проблем у цій сфері.

Враховуючи викладене, Комітет ухвалив рішення рекомендувати 
Верховній Раді України проект Постанови про парламентські слухання на 
тему: «Шляхи подолання епідемії туберкульозу в Україні» (жовтень 2018 
року), реєстр. № 8141, поданий народними депутатами України Кіралем С.І., 
Кириченком О.М. за результатами розгляду у першому читанні прийняти за 
основу і в цілому.

Співдоповідачем із зазначеного питання при розгляді його на 
пленарному засіданні Верховної Ради України пропонується визначити 
Голову Комітету Богомолець О.В.
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