
Опитування проводилось Київським міжнародним інститутом 
соціології в рамках проєкту «Індекс здоров’я. Україна 2020» 
(www.health-index.com.ua) на замовлення Центру громадського здоров’я 
Міністерства охорони здоров’я України за фінансової підтримки 
Глобального фонду для боротьби зі СНІДом, туберкульозом та малярією.

 ІНФОРМАЦІЯ ПРО ДОСЛІДЖЕННЯ: 
З 17 серпня по 6 жовтня 2020 року було опитано 10 229 респондентів 
віком 18 років і старших у всіх областях України та у м. Києві 
(не менше 400 інтерв’ю в кожній області) без урахування тимчасово 
окупованих територій за випадковою багатоступінчатою вибіркою. 
Результати опитування репрезентативні для дорослого населення 
України, кожної окремої області та м. Києва.

Майже всі в Україні 
(98,0% серед дорослого 
населення, 97,1% серед 
молоді віком 18-24 роки) 
будь-коли чули про 
туберкульоз

• 9,3% назвали 
лише правильні 
шляхи інфікування 
туберкульозом 
(один або обидва)

• 15,9% називали лише 
хибні відповіді

• 3,1% не змогли 
назвати, яким 
чином передається 
туберкульоз

ЗНАННЯ

ЗНАННЯ 
ШЛЯХІВ 
ПЕРЕДАЧІ

Повітряно-крапельним шляхом (під час 
тривалого перебування в закритому 

приміщенні разом з хворою людиною)

При використанні спільних насадок під час 
куріння кальяну

Через слину – поцілунки з інфікованою 
людиною, коли хворий плює, кашляє

Через використання спільного посуду 
з інфікованою людиною

Під час перебування в антисанітарних умовах 
(наприклад, брудні приміщення або вулиці і т.д.) 
Через використання деяких предметів гігієни 

(спільні леза, манікюрні ножиці) 
з інфікованою людиною

Під час переливання крові

Через поручні у громадському транспорті 

При використанні нестерильних інструментів 
під час стоматологічних процедур, проколювання 

вух, манікюру, нанесення тату тощо

При вживанні ін’єкційних наркотиків

Під час потрапляння інфікованого біологічного 
матеріалу на непошкоджені шкірні покриви 

Від матері до дитини під час 
вагітності або пологів

Під час грудного вигодовування 
(якщо породілля є інфікованою)

Під час незахищеного статевого контакту 

При вживанні наркотиків через вдихання носом

Під час купання у водоймі або басейні 

Важко сказати / Не знаю

На Вашу думку, яким чином можна інфікуватися туберкульозом? (%)

76,5
74,6

28,5
25,3

21,9
20,7
21,7
21,1
21,4

19,3
21,0

20,0
15,3
17,9

13,8
13,8

10,4
12,0

7,7
8,7

7,3
7,5
6,7
8,1

5,4
4,7

3,1
4,0

24,3
28,5

62,8
65,8

39,6
36,6

Все населення
Молодь 18-24 роки

РЕЗУЛЬТАТИ ЗАГАЛЬНОНАЦІОНАЛЬНОГО ОПИТУВАННЯ

* Пунктиром обведені 
правильні відповіді

ОБІЗНАНІСТЬ НАСЕЛЕННЯ УКРАЇНИ 
ЩОДО ДЕЯКИХ АСПЕКТІВ ТУБЕРКУЛЬОЗУ:



• 78,1% назвали лише 
правильні симптоми 
туберкульозу 
(всі або частину)

• 0,5% опитаних називали 
лише хибні відповіді

• 4,7% не змогли назвати 
жодного симптому 
туберкульозу

• 73,5% дорослих 
(73,2% молоді) знають, 
де можна зробити рентген 
або аналіз мокротиння для 
діагностики туберкульозу

• 42,6% дорослих 
(38,6% молоді) знають 
про те, що туберкульоз 
виліковний

• 9,4% населення 
(9,9% молоді) вважають, що 
всі препарати для лікування 
туберкульозу надаються 
державою безкоштовно

ЗНАННЯ 
СИМПТОМІВ

ЗНАННЯ ПРО 
ДІАГНОСТИКУ 
ТА ЛІКУВАННЯ

Кашель або покашлювання, 
що триває більше 2-х тижнів

Кашель з кров’ю (кровохаркання)

Біль у грудях

Немотивоване підвищення 
температури тіла або лихоманка 

(протягом 1 місяця або довше)
Підвищена втомлюваність та слабкість 

Немотивована втрата ваги 
(10% від маси тіла або більше)

Підвищена пітливість (особливо вночі)

Втрата апетиту

Збільшення лімфатичних вузлів

Хворий може не мати симптомів

Ломота і болі в суглобах і м’язах

Жовтяниця (пожовтіння шкіри 
та слизових оболонок)

Нудота

Потемніння сечі або світлий кал

Важко сказати / Не знаю

Які симптоми проявів туберкульозу Ви знаєте? (%)

Чи знаєте Ви, де можна 
зробити рентген або 
аналіз мокротиння 

для діагностики 
туберкульозу? (%)

Як Ви вважаєте, чи 
можна вилікувати 

туберкульоз 
повністю (незалежно 
від його форми)? (%)

Як Ви вважаєте, яким 
чином сплачується 

лікування 
туберкульозу 
в Україні? (%)

74,7
74,1

72,9
74,6

33,1
31,1

27,7
23,8
23,5

22,7
19,4

15,9
14,1

12,1
11,6

9,9
7,2
7,5

0,8
0,8

12,4
13,9

3,1
4,1

2,7
1,3

0,7
1,3

4,7
5,8

Все населення
Молодь 18-24 роки

Так

Ні

73,5
73,2

26,5
26,8

Всі препарати надаються 
державою безкоштовно
Більшість препаратів 
надається державою 
безкоштовно, але деякі 
витрати пацієнт сплачує сам
Деякі препарати надаються 
державою безкоштовно, 
але більшість витрат 
пацієнт сплачує сам
Всю вартість препаратів 
пацієнт сплачує сам
Важко сказати / Не знаю

9,4
9,9

14,1

19,4

21,0

13,7

21,5

19,3

36,1 35,6

Хвороба є невиліковною 
і неможливо навіть 
покращити якість 
життя інфікованого
Можна підтримувати 
задовільний стан 
здоров’я, але вилікувати 
повністю неможливо
Можна вилікувати 
повністю
Важко сказати / 
Не знаю

3,7
3,2

39,840,3

42,6
38,6

13,9

17,8

Все населення

Молодь 18-24 роки

* Пунктиром обведені 
правильні відповіді



Діагностику туберкульозу 
переважно проходять у 
поліклініках (75,4%) або лікарнях 
загального профілю (20,7%)

• 58,8% дорослих 
(60,5% молоді) оцінюють 
власний ризик інфікування 
туберкульозом як імовірний 
(варіанти відповідей 
«абсолютно реальний», 
«відносно реальний» або 
«п’ятдесят на п’ятдесят»)

• При цьому понад 
80% опитаних, котрі 
не проходили діагностику 
туберкульозу, не вважають 
за потрібне це робити саме 
тому, що не відносять себе 
до групи ризику

ДОСВІД 
ДІАГНОСТУВАННЯ

ПРИЧИНИ 
ВІДМОВИ ВІД 
ДІАГНОСТИКИ

ПОВЕДІНКА

Дорослі Досвід проходження 
(будь-коли у житті) Молодь (18-24 роки)

90,9% Флюорографія 88,1%

8,8% Скринінг (опитування лікарем) 8,9%

7,3% Аналіз мокротиння 7,1%

91,8% Будь-яка діагностика 88,9%

> 94% Знають свій результат > 96%

Не вважаю за потрібне, не відношу 
себе до групи ризику 

Не знаю, куди звертатися, де саме 
можна пройти діагностику

Не можу знайти вільного часу 
для діагностики

Не маю коштів (на тести, 
транспортні витрати і т.д.) 

Не маю поблизу такої установи / 
пункту / центру, де в населеному 
пункті можна пройти діагностику

Думаю, що така діагностика є 
платною / коштує дорого

Не знаю, де знаходиться 
установа / пункт / центр, 

де можна пройти тестування

Боюся, що результат стане 
відомим комусь іншому

Розташування місця, де можна 
пройти діагностику, є незручним

Робочий графік цієї установи / 
пункту / центру не влаштовує

Боюся дізнатися свій результат

Інше

Чому Ви не проходили діагностику на туберкульоз? (%)

Все населення
Молодь 18-24 роки

83,4
84,1

12,5
14,0

10,1
9,4

7,6
2,9

6,2
2,7

6,0
6,9

3,2
1,5

2,8
5,2

2,8
4,7

2,2
3,8

1,9
4,4

1,3
2,6



• 96,6% дорослих 
(97,4% молоді) проти 
того, щоб їхня дитина 
відвідувала дитячий садок, 
школу або гуртки разом 
з дітьми, інфікованими 
туберкульозом

• 96,3% дорослих 
(96,2% молоді) проти того, 
щоб шкільній вчительці, 
яка є носієм туберкульозу, 
дозволяти продовжувати 
викладання

• 94,4% дорослих 
(94,0% молоді) не купили 
б свіжі овочі у продавця, 
якби знали, що у цієї 
людини туберкульоз

• 69,7% дорослих 
(69,2% молоді) вважають, 
що туберкульозом можна 
інфікуватися через 
вживання їжі, приготованої 
інфікованою людиною

СТАВЛЕННЯ

Чи можна інфікуватися 
туберкульозом, якщо споживати 
їжу, яку приготував або подавав 

інфікований туберкульозом?

Якби Ви дізналися, що член Вашої 
родини захворів на туберкульоз, чи 
були б Ви готові доглядати за ним / 

нею у себе вдома?

Якби член Вашої родини 
інфікувався туберкульозом, 
чи намагалися б Ви тримати 

це в таємниці?

Чи купили б Ви свіжі овочі 
у власника магазина або продавця, 

якби знали, що у цієї людини 
туберкульоз?

Якщо шкільна вчителька 
є носієм туберкульозу, чи варто 

їй дозволити продовжувати 
викладання в школі?

Чи дозволили б Ви, щоб Ваша 
дитина відвідувала дитячий садок, 
школу або гуртки разом з дітьми, 

інфікованими туберкульозом?

Сприйняття та ставлення до людей, хворих на туберкульоз 
(% відповідей «так»)

Все населення
Молодь 18-24 роки

69,7
69,2

67,1
65,8

60,0
61,5

5,6
6,0

3,7
3,8

3,4
2,6
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