
Алгоритми виконання 

  
Діагноз: туберкульоз 

 
1.Здатність до  формування груп ризику щодо туберкульозу. 

Вкажіть основні фактори ризику розвитку туберкульозу (контактні, соціальні, медичні), що 

важливо для формування груп диспансерного нагляду. 

 

2.Здатність до складання алгоритму первинної діагностики туберкульозу. 

Вкажіть план первинної діагностики туберкульозу у закладах загальної лікувальної мережі.  

 

3.Здатність до аналізу даних алгоритму первинної діагностики туберкульозу. 

Оцініть дані скарг і анамнезу, об’єктивного обстеження, лабораторних (вкажіть, які 

лабораторні методи використовуються в  закладах загальної лікувальної мережі при підозрі 

на туберкульоз),  рентгенологічного дослідження та на їх підставі визначте подальшу 

тактику сімейного лікаря. 

 

4.Здатність до оцінювання результатів лабораторних досліджень. 

Оцініть дані загального аналізу крові, дослідження мокротиння. 

 

5.Здатність до оцінювання результатів туберкулінодіагностики. 

Реакція оцінюється за кількісними і якісними показниками. Кількісна оцінка 

характеризується величиною інфільтрату в міліметрах, якісна – кольором інфільтрату, 

наявністю везикул, лімфангоїту, некрозу, дочірніх висипів. 

 

6.Здатність до аналізу рентгенологічного дослідження легень. 

Аналіз виявлених тіней  повинен проводитися з урахуванням їх кількісних та якісних 

характеристик: 

а). Локалізація тіні: сегмент, доля, кісткові і інші анатомічні орієнтири (ребро, міжребер’я, 

над діафрагмою та інше). 

б). Число тіней: поодинока, декілька (3–5), множинні тіні. 

в). Розміри тіні (в сегментах), вогнищева – до 1 см, фокусна – більше 1 см. 

г). Форма тіні – кругла, овальна, лінійна, трикутна, невизначена; можливі порівняння з 

відомими фігурами – образами (форма обрубаного дерева, тюльпана та інше). 

д). Інтенсивність: мала, середня, висока (кісткова, металічна). 

є). Структура: 1) однорідна, гомогенна; 2) неоднорідна – ділянки різної інтенсивності, 

включення кальцію, розпад, рівень рідини. 

е). Контури: оцінюють з двох позицій: 1) форми (рівні, гладкі, фестончасті, горбисті);  2) 

різкості (чіткі, нечіткі, неясні). 

 

7.Здатність до встановлення попереднього   діагнозу. 

На підставі скарг хворого, даних анамнезу, об’єктивного обстеження, лабораторних та 

рентгенологічних  встановити попередній діагноз з указанням клінічної форми туберкульозу 

і локалізації процесу. 

 

8.Здатність до складання плану профілактичних заходів у особи, яка перебувала у контакті з 

хворим на туберкульоз. 

Вкажіть профілактичні заходи, які призначаються   особі, яка перебувала у контакті з хворим 

на туберкульоз.. 

 

9.Здатність до проведення первинної профілактики  туберкульозу  у новонароджених 

Назвіть строки вакцинації  БЦЖ згідно календарю щеплень, протипоказання до вакцинації, 

місце та шлях введення вакцини, можливі ускладнення.  

10. Здатність до призначення схеми лікування. 



Вкажить категорію лікування хворого і призначте стандартний режим хіміотерапії. 
 


