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Диагностика туберкулеза в Донецке соответствует европейским стандартам 

 

            Журналисты Донецкой области посетили лечебные учреждения в рамках ежегодного пресс-тура, 

приуроченного к Всемирному дню борьбы с туберкулезом, и ознакомились с новейшими и традиционными 

методиками диагностики туберкулеза.   

            Благотворительный фонд Рината Ахметова «Развитие Украины» совместно с Донецкой областной 

администрацией и местными органами власти реализует вторую пятилетнюю программу «Противодействия 

заболеванию туберкулезом в Донецкой области на 2012 – 2016 гг.». 

      «Одним из основных направлений Программы является лабораторная диагностика туберкулеза - говорит 

менеджер Фонда «Развитие Украины» Владислав Денисенко. – Мы не только оснащаем лаборатории 

необходимым высококачественным оборудованием, но и оптимизируем лабораторную сеть области до 

экономически эффективного уровня. Сегодня в лабораториях должны быстро и качественно выявлять больных 

туберкулезом при оптимальных финансовых затратах». 

            В начале этого года в г. Краматорске была оптимизирована лабораторная сеть, занимающаяся 

диагностикой туберкулеза, а также поставлено и запущено в работу новое диагностическое оборудование для 

быстрой диагностики туберкулеза.  

           «Сегодня для диагностики туберкулеза мы используем современный аппарат GenExpert, - говорит 

главный врач Краматорского городского противотуберкулезного диспансера Юрий Клименко, – который был 

приобретен  благотворительным фондом Рината Ахметова «Развитие Украины». Аппарат позволяет в течение 

нескольких часов выявить наличие палочки Коха в организме, а также определить, устойчива ли палочка к 

действию противотуберкулезных препаратов. Закрытый способ диагностики (ограничен контакт лаборанта с 

биоматериалом больного – прим.) абсолютно безопасен для медицинских работников. Тем не менее, мы 

продолжаем использовать и другие, традиционные, методы диагностики, т. к. в некоторых ситуациях работа 

нового оборудования ограничена. Мы еще полностью не отказались от исследований под микроскопом, а также 

продолжаем выполнять посевы мокроты на питательные среды». 

            Кроме того, в рамках реализации пятилетней программы «Противодействия заболеванию туберкулезом 

в Донецкой области на 2012 – 2016 гг.» на базе тренингового центра Донецкой областной клинической 

противотуберкулезной больницы проводится регулярное обучение врачей-фтизиатров, врачей-

инфекционистов, лаборантов и других медицинских работников новым методикам диагностики и лечения 

больных туберкулезом. 

            «Наша задача  обучить, а главное, убедить врачей, лаборантов использовать в повседневной практике, 

новейшие методы диагностики и лечения туберкулеза, - говорит главный врач Донецкой областной 

клинической противотуберкулезной больницы Владимир Мозговой. - Туберкулез постоянно мутирует, 

распространяются  лекарственно устойчивые формы заболевания. Поэтому нам необходимо постоянно 

повышать профессиональный уровень медицинских работников, которые в дальнейшем смогут назначить и 

осуществить правильное  лечение». 



 

 

            Кроме того, с 2013 года обучение на базе тренингового центра будут проходить врачи-фтизиатры из 6 

областей Украины: Донецкой, Днепропетровской, Херсонской, Одесской, Луганской и Кировоградской. 

            По прогнозам специалистов программы «Противодействия заболеванию туберкулезом в Донецкой 

области на 2012 – 2016 гг.», полная реализация комплекса мероприятий по диагностике и лечению 

туберкулеза позволит снизить заболеваемость на 8%, а  смертность от туберкулеза на 2%.      

 

Справка: 

Фонд Рината Ахметова «Развитие Украины» - неприбыльная  организация, основанная 15 июля 2005 

года. 

 
Миссия Фонда – работать для людей, устраняя причины актуальных общественных проблем; внедряя лучший 
опыт, накопленный в Украине и за рубежом, создавая уникальные системные решения; добиваясь 
максимального результата каждым своим проектом и действием 

Направления деятельности: современное образование и воспитание, здоровье нации, культурное наследие, 
адресная помощь. 

Учредитель Фонда  - Ринат  Ахметов 

Дополнительная информация на сайте www.fdu.org.ua  
 

Пресс-служба     
фонда Рината Ахметова                                                                                         
«Развитие Украины»                                                                                             
 
Ищите  akhmetovfdu  в социальных медиа: 
 

    
 

  

                                                                                             



 

 

 
Діагностика туберкульозу в Донецьку відповідає міжнародним стандартам 

 
Журналісти Донецької області відвідали лікувальні заклади в межах щорічного прес-туру, що 
традиційно проходить напередодні Всесвітнього дня боротьби з туберкульозом, та ознайомилися з 
новими й традиційними методами діагностики туберкульозу. 
Благодійний фонд Ріната Ахметова «Розвиток України» спільно з Донецькою обласною державної 
адміністрацією й міськими органами влади реалізує другу п’ятирічну програму «Протидії 
захворюванню на туберкульоз в Донецькій області на 2012-2016 рр». 
«Одним із головних напрямів Програми є лабораторна діагностика туберкульозу, - говорить 
менеджер Фонду «Розвиток України» Владислав Денисенко. – Ми не тільки оснащуємо лабораторії 
необхідним високоякісним обладнанням, але й оптимізуємо лабораторну мережу області до 
економічно ефективного рівня. Сьогодні в лабораторіях повинні швидко й якісно виявляти хворих на 
туберкульоз при оптимальних фінансових витратах». 
На початку цього року у м. Краматорськ була проведена оптимізація лабораторної мережі, що 
займається діагностикою туберкульозу, а також встановлено нове діагностичне обладнання для  
швидкої діагностики на туберкульоз. 
«Сьогодні для діагностики на туберкульоз ми використовуємо сучасний апарат GeneXpert, - каже 
головний лікар Краматорського міського противотуберкульозного диспансеру Юрій Кліменко, - що 
придбаний за кошти благодійного фонду Ріната Ахметова «Розвиток України». Апарат дозволяє на 
протязі кількох годин виявити наявність палички Коха в організмі людини, а також визначити її 
стійкість до противотуберкульозних препаратів. Закритий спосіб діагностики, що обмежує контакт 
лаборанта з біоматеріалом хворого, повністю нешкідливий для медичних працівників. Тим не менш, 
ми продовжуємо використовувати й інші, традиційні, методи діагностики, тому що у деяких випадках 
робота нового обладнання обмежена. Ми досі не відмовилися від досліджень під мікроскопом, а 
також продовжуємо виконувати висів мокроти на живильні середовища». 
Крім цього, у межах реалізації п’ятирічної програми «Протидії захворюванню на туберкульоз в 
Донецькій області на 2012-2016 рр.» на базі тренінгового центру Донецької обласної клінічної 
противотуберкульозної лікарні проводиться регулярне навчання лікарів-фтизіатрів, лікарів-
інфекціоністів, лаборантів та інших медичних працівників новим методам діагностики та лікування 
хворих на туберкульоз. 
«Наша мета навчити, а головне, переконати лікарів, лаборантів використовувати у щоденній практиці 
нові методи діагностики й лікування туберкульозу, - говорить головний лікар Донецької обласної 
клінічної противотуберкульозної лікарні Володимир Мозговий. – Туберкульоз постійно мутує, 
поширюються хіміорезистетні форми захворювання. Тому нам необхідно постійно підвищувати 
професійний рівень медичних працівників, які далі будуть мати змогу розробити та виконати 
правильне лікування». 
Крім того, з 2013 року навчання на базі тренінгового центру будуть проходити лікарі-фтизіатри із 6 
областей України: Донецької, Дніпропетровської, Херсонської, Одеської, Луганської та 
Кировоградської. 
За прогнозами фахівців програми «Протидії захворюваності на туберкульоз в Донецькій області на 
2012-2016 рр.», повна реалізація заходів з діагностики та лікування туберкульозу дозволить знизити 
рівень захворюваності на туберкульоз на 5%, а смертності на 2%.      



 

 

  

                                                                                             
 


