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Серед провідних педіатричних дисциплін, які висвітлюють аспекти дитячої патології, значне 

місце посідає гастроентерологія. 

Хронічні захворювання шлунково-кишкового тракту займають вагоме місце в структурі 

дитячої соматичної патології, поступаючи лише захворюванням дихальної системи. Це хвороби, 
які можуть призвести до інвалідизації та втрати працездатності дорослих, а витоки їх лежать саме 

в дитинстві.  

Метою наших досліджень було вивчення структури захворюваності шлунково-кишкового 
тракту у дітей м. Суми та області за період з 2008 року по 2013 рік. 

Проведений аналіз статистичних даних щодо поширеності та захворюваності органів травлення 

у дітей, які перебували на стаціонарному лікуванні у педіатричному відділенні СМДКЛ Св. 

Зінаїди та гастроентерологічному відділенні СОДКЛ за період з 2008 по 2013 роки. 
Кількість випадків хвороб органів травлення в Сумській області та м. Суми в 2008 р. склала 

22937, в 2009 р. – зменшилась до 21401, в 2010 р. – 21227, в 2011 р. – 20362; в 2012 р. – 20161 і в 

2013 р. вона склала 20409 випадків. 
У структурі захворювань органів травлення переважають хронічні гастрити та хронічні 

гастродуоденіти – 80 % хворих, але кількість їх порівняно з 2008–2011 роками значно знизилась (з 

8469 випадків у 2008 р. до 6688 – у 2013 р.).  
Друге місце посідають функціональні розлади шлунка і дванадцятипалої кишки, кількість яких 

навпаки зросла за рахунок ретельної диференційної діагностики з хронічними гастритами та 

гастродуоденітами з 647 випадків у 2008 р. до 945 – у 2013 р. 

Третю позицію займають виразкова хвороба шлунка та дванадцятипалої кишки – 152 випадки 
та холецистити й холангіти – 162 випадки за 2013 р. 

З 2013 року до переліку патологій шлунково-кишкового тракту додали синдром подразненого 

кишечника, поширеність якого в Сумський області склала 31 випадок, що складає 0,17 на 1000, 
целіакію – 8 випадків (0,04:1000) та неспецифічний виразковий коліт – 4 випадки (0,02:1000). 

Звертає на себе увагу зростання частоти гастро-езофагального рефлюксу у дітей, 

захворюваність якого в 2013 році складала 0,09 ‰. 
Показник захворюваності патологій підшлункової залози залишається сталим протягом 

останнього п’ятиріччя і складає 0,04 ‰ в 2008–2012 роках, та 0,03 ‰ – у 2013 році. 

Враховуючі вищезазначене, можна сказати, що рівень захворюваності та поширеності 

захворювань шлунково-кишкового тракту у дітей м. Суми та області знаходиться на більш-менш 
сталому рівні. Основне місце займають органічні ураження шлунково-кишкового тракту, які 

потребують ретельної діагностики, адекватної протирецидивної терапії та диспансерного 

спостереження.  
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