
Практичні завдання щодо
формування оперативних даних з 
використанням дешбордів реєстру

хворих на туберкульоз



Мета сесії

відпрацювати практичні навички щодо формування
оперативних даних з використанням дешбордів
реєстру хворих на туберкульоз



Цілі навчання
наприкінці цієї сесії учасники зможуть:

• описати можливості використання дешбордів реєстру хворих
на туберкульоз

• демонструвати практичні навички використання дешбордів
реєстру для отримання оперативної інформації щодо
епідеміологічних та статистичних даних щодо ТБ, ТБ/ВІЛ, МРТБ



Вправа 1 Визначте кількість випадків ТБ (нові + рецидиви), що були зареєстровані у 2018 році 
у закладах Міністерства оборони України.



Вправа 2 Визначте  розподіл  випадків ТБ  за ВІЛ - статусом серед зареєстрованих у 2018 році у 
закладах ДУ «Центр охорони здоров'я Державної кримінально – виконавчої служби 
України» .



Вправа 3
Визначте кількість бактеріологічно підтвержених випадків ТБ (нові + рецидиви), які були

зареєстровані у 1 кварталі 2019 року у закладах, що підпорядкованих МОЗ



Вправа 4 Визначте кількість зареєстрованих нових випадків ТБ серед осіб з позитивним ВІЛ 
статусом у другому півріччі 2015 року у Херсонській області



Вправа 5 Визначте розподіл нових випадків  та рецидивів ТБ серед осіб з позитивним ВІЛ  -
статусом за статтю у 2 -3 когорті 2014 року у Харківській області



Визначте розподіл нових випадків  та рецидивів ТБ серед осіб з позитивним ВІЛ 
статусом за віком у 2 кварталі 2014 року у Харківській областіВправа 6



Визначте розподіл випадків ТБ серед громадян країни (з урахуванням  територій 
тимчасово не підконтрольних Уряду України) за віковими групами та статтю за 2014 
рік

Вправа 7



Визначте розподіл нових бактеріологічно підтверджених випадків ТБ у осіб з
позитивним ВІЛ статусом за віковими групами та статтю у когорті хворих 2018 року
у Львівській області

Вправа 8



Вправа 9 Визначте кількість  випадків МР ТБ, що були зареєстровані у 2018 році  в 
закладах Міністерства оборони України



Визначте кількість випадків МРТБ (Ріф ТБ, МРТБ, РРТБ), що розпочали лікування 
препаратами другого ряду у 2018 році у закладах ДКВС

Вправа 10





Визначте кількість випадків МРТБ, які розпочали лікування у 2 кватралі 2017 року та 
були втрачені для спостереження протягом перших шести місяців лікуванняВправа 11



Визначте результати лікування випадків ТБ, яким було розпочате лікування у  2017 
році у закладах ДКВСВправа 12



Визначте результати лікування випадків МРТБ, яким було розпочате лікування у  
2016 році у закладах Міністерства оборони УкраїниВправа 13



Визначте кількість випадків ТБ, які перебувають на лікуванні станом на 
сьогоднішній день.Вправа 14



Визначте кількість ВІЛ - інфікованих осіб, які хворі на туберкульоз та отримали 
лікування від ТБ та ВІЛ - інфекції  у регіоні в якому Ви працюєте

Вправа 15


