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Запрошуємо користувачів ознайомитися з  книжковою  
виставкою. 

 Оригінали документів можна переглянути у читальному залі 
відділу обслуговування ВОНМБ. У разі зацікавленості в матеріалах 
окремих статей із зазначених видань, рекомендуємо скористатися 
сервісом “Електронна доставка документів” www.vinmedlib.org.ua з 

метою одержання повного тексту.  
 

 
 Всесвітній день боротьби із 

захворюванням на туберкульоз 
відзначається за рішенням Всесвітньої 
організації охорони здоров’я в день, коли 
німецький мікробіолог Роберт Кох заявив про 
зроблене ним відкриття збудника 
туберкульозу. 

 
 
 

У 1993 році Всесвітньою організацією охорони здоров’я (ВООЗ) 
туберкульоз був оголошений глобальною небезпекою, а в 1996 році 
було проголошено 24 березня Всесвітнім днем боротьби з 
туберкульозом. 

  Мета цього дня – донести людям про глобальну епідемію 
туберкульозу в світі і зусилля, які докладають кращі фахівці для її 

ліквідації. Цифри досить страшні – туберкульозом інфікована 
приблизно третина населення Землі (близько 2 млрд людей). Щорічно 
в світі цю хворобу виявляють майже у 9 млн чоловік, з них 3 млн 
помирає від його ускладнень. 

   Саме через масштаби цієї хвороби і проводиться Всесвітній день 
боротьби з туберкульозом, щоб максимально привернути увагу 
суспільства до цієї проблеми і розповісти про способи його 
профілактики та лікування. 

drabiv-rda.gov.ua›…vsesvitnij-den…z-tuberkulozom/ 
 

   В Україні епідемія туберкульозу оголошена з 1995 року. 
   У нашій країні туберкульоз поки не здає свої позиції: щогодини він 

вбиває одного українця і у цей же час його виявляють ще у чотирьох.  

http://drabiv-rda.gov.ua/


     Хворіють і дорослі і діти. Більше того, ми посідаємо друге місце у 

Європі щодо особливо небезпечної, тяжковиліковної мультирезистентної 
форми цієї хвороби.  

grsch1.ucoz.ru›…24…vsesvitnij_den…z_tuberkulozom…9 
 

МОЗ України спільно з національними та міжнародними партнерами 
розробляє Концепцію нової програми протидії туберкульозу на 
2017-2021 роки, за основу якої взято Глобальну стратегію ВООЗ. 
“Стратегія ліквідації туберкульозу націлена на викорінення епідемії 

туберкульозу до 2030 року і передбачає позбавлення людства від цієї 

хвороби”.                                                                     

kmu.gov.ua›control/uk/publish/article?art_id…cat… 
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                           Епідеміологічно 

        небезпечний той пацієнт, 

    у якого не виявлено хворобу або 

який не розпочав терапію.                                                       
      Терлеєва Я. 
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  Перемогти туберкульоз 

остаточно не вдалося поки що 

жодній, навіть самій розвиненій 

країні. 
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