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                                           “ Хто добре діагностує – той добре лікує” 
                                                                                                                                 

Гіпократ 
                                                                                                                                                                               
 

   Туберкульоз  залишається однією з найбільших загрозли-
вих інфекцій для людства (від цієї недуги в цілому світі помирає 
більше хворих, аніж від усіх інфекційних та паразитарних хвороб 
разом узятих ). 
  Боротьба з туберкульозом має включати ефективну і своєчасну 
діагностику, лікування і заходи з профілактики інфекції. Одним із 
пріоритетних і актуальних напрямків у системі протитуберкульоз-
них заходів залишається  підвищення  рівня  знань  лікарів загаль-
ної практики та лікарів фтизіатрів з  питань діагностики  туберку-
льозу,  оскільки  дуже важливими є оперативно і правильно про-
ведені діагностичні дослідження, які допоможуть надалі проводи-
ти оптимальне специфічне лікування хворих. 
 
 Бібліографічний список розраховано на фахівців фтизіат-
ричного профілю. В тематичному  інформаційному ресурсі пред-
ставлено матеріал про методи сучасної діагностики  туберкульозу. 
При створенні  було використано публікації з періодики за 2015-
2016 р.. книги та методичні рекомендації  за 2014 – 2016 р.  Мате-
ріали  упорядковано в алфавітному порядку авторів або назв . 
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