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На сьогодні найгострішою проблемою в нашому суспільстві є стан здоров’я дитячого населення, оскільки саме 

здорові діти є основою для подальшого розвитку країни, визначають її економічний, науковий, культурний потенціал та 

рівень здоров’я наступних поколінь. В той же час, не дивлячись на досягнуті успіхи медичної науки у розробці нових 

методів в діагностиці і лікуванні та профілактиці хвороб, захворюваність серед населення, особливо дитячого, 

залишається високою. По данним ВООЗ України у структурі дитячої захворюваності перше місце займають хвороби 

органів дихання – близько 65%. За останні роки спостерігається зростання поширеності пневмонії серед дітей: в  Україні 

– від 8,66 до 10,34 на 10 тис. дитячого населення, за даними зарубіжних авторів – до 33,8 на 10 тис. дитячого населення 

до 5-річного віку. Важливість проблеми зумовлена вірогідністю розвитку ускладнень і несприятливого прогнозу, 

особливо у дітей раннього віку. 

Метою нашого дослідження був детальний аналіз дитячої захворюваності у місті Суми за 2011-2012 роки. 

Аналізуючи структуру захворюваності інфекційного відділення № 2 КУ «Сумської міської дитячої клінічної лікарні св. 

Зінаїди» за 2011-2012 роки питома вага гострих респіраторних вірусних інфекцій (ГРВІ) склала 62,5% і 70,3% відповідно, 
гострий простий бронхіт 20,0% і 16,8%, негоспітальна пневмонія неускладнена – 21,7% і 16,3% від всіх пролікованих 

хворих за відповідний рік. Менш часто зустрічались у дітей обструктивний бронхіт 6,4% і 7,1%, стенозуючий 

ларинготрахеїт у 4,4% і 4,7% відповідно, негоспітальна пневмонія, ускладнена токсикозом у 8,3% та 4,6% дітей у 

відповідні роки. Ще з меншою та майже однаковою частотою зустрічались такі захворювання органів дихання, як 

бронхіальна астма, рецидивуючий обструктивний бронхіт, ангіни та інші. 

Таким чином, захворюваність респіраторного тракту по даним інфекційного відділення № 2 КУ «Сумської 

міської дитячої клінічної лікарні св. Зінаїди» залишається високою, як і в Україні в цілому. Найчастіше патологія 

дихальної системи перебуває у весняно-зимову пору року, що можливо насторожує науковців на питаннях авітамінозу, 

зниженню імунній реактивності організму в ці періоди. Викликає занепокоєння зростання захворюваності та 

поширеності обструктивного бронхіту. 

Такі показники захворюваності на бронхолегеневу патологію серед дітей повинні зосереджувати практичних 
лікарів у напрямку більш ефективної профілактики ГРВІ, обґрунтованої на прогнозуванні ризику рецидиві захворювань 

респіраторного тракту, призведення до хронізації патологічного процесу в подальшому.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Актуальні питання теоретичної та клінічної медицини : збірник тез доповідей Міжнародної науково-практичної 
конференції студентів та молодих вчених, м. Суми, 10-12 квітня 2013 р. / Відп. за вип. М.В. Погорєлов. — Суми : СумДУ, 

2013. — С. 183-184. 


