
До Всесвітнього дня боротьби проти туберкульозу 
 

Головне управління статистики у Вінницькій області повідомляє.  
 
24 березня світ відзначає Всесвітній день боротьби проти 

туберкульозу. Саме цього дня у 1882 році лікар Роберт Кох відкрив мікобактерію 
туберкульозу, що стало початком на шляху діагностики та лікування даного 
захворювання. За даними ВООЗ чверть світового населення заражена 
туберкульозними паличками, більшість з цих людей не є хворими або 
заразними, але вони мають ризик розвитку захворювання у майбутньому. 

Більшість українців вважає, що туберкульоз – це хвороба безпритульних 
або людей із нарко- чи алкозалежністю. Натомість щороку в Україні реєструють 
понад десять тисяч нових випадків захворювання й лише 8–10% з них –                        
у соціально незахищених громадян.  

У 2022 році в Україні зареєстровано 18510 випадків захворювання на 
активний туберкульоз включно з рецидивами (45,1 випадків на 100 тис. 
населення), що на 2,5% вище показника 2021 року (44,0 на 100 тис. населення). 
Вінницька область щодо захворюваності на активний туберкульоз, включаючи 
його рецидиви, у 2022 році посіла 12 місце серед усього населення України    
(44,3 випадки на 100 тис. населення). Але, на жаль, це не є приводом для спокою. 

Так, протягом 2022 року у Вінницькій області зареєстровано 557 осіб з 
уперше в житті встановленим діагнозом активного туберкульозу (37,1 випадків 
на 100 тис. населення), що в 1,7 раза більше, ніж у 2021 році. Із загальної 
чисельності хворих з уперше в житті встановленим діагнозом активного 
туберкульозу кожний другий – це мешканець села, а кожний четвертий випадок 
туберкульозу – ще й у поєднанні зі СНІДом.  

Туберкульоз вражає практично всі органи і системи організму. Але 
найбільш частою локалізацією туберкульозу є органи дихання. Так, у 2022 році 
було зареєстровано 459 випадків активного туберкульозу легенів  (82,4% 
хворих), решта – позалегеневі форми туберкульозу (периферичних лімфовузлів, 
кісток та суглобів, нервової системи, очей  та інших органів).                                           

У 2022 році переважну більшість хворих з уперше в житті встановленим 
діагнозом  активного туберкульозу становили чоловіки – 421 особа (або 75,6%). 
Серед інфікованих туберкульозом мешканців області 75,4% знаходяться в 
найбільш продуктивному і працездатному віці, 2,3% – діти до 14 років, 11,0% – 
люди похилого віку. Всього на диспансерному обліку на кінець 2022 року 
знаходилось 863 хворих на активний  туберкульоз, у тому числі – 14 дітей. 

 
При використанні інформації обов’язковим є посилання на джерело – 

Головне управління статистики у Вінницькій області.  
 
Довідка за телефоном: (0432) 52 57 60 


