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Актуальним питанням педіатрії на сьогодні є проблема гострих респіраторних вірусних 

інфекцій (ГРВІ) у дітей. ГРВІ за даними ВООЗ та МОЗ України посідають перше місце у структурі 

дитячої захворюваності. Так, у світі щороку реєструється близько 1,5 млрд. випадків ГРВІ: дорослі 

переносять їх в середньому двічі на рік, діти – в два рази частіше. В Україні щорічно на ГРЗ 

хворіють 10–14 млн. осіб, що становить 25–30 % усієї та близько 75–90 % інфекційної 

захворюваності у країні. У 2012 р. серед дітей 15–17 років вперше зареєстровано 20929 випадків 

захворювань органів дихання в Сумській області, це переважно вперше зареєстровані випадки 

ГРВІ, показник на 10000 відповідного населення – 5927,7.  

Повторні ГРВІ у дітей призводять до порушення загальної імунологічної реактивності дитячого 

організму, формування хронічних захворювань ЛОР-органів, частої необхідності у госпіталізації 

та зниження працездатності пацієнтів. Це визначає як економічний, так і медико-соціальний 

аспект даної проблеми.  

Метою нашого дослідження було вивчення захворюваності на ГРВІ серед дітей м. Суми.  

Проведений аналіз статистичних даних щодо захворюваності на ГРВІ у дітей м. Суми за 2011–

2013 рр. Було встановлено, що кількість ГРВІ у дітей м. Суми за останні 3 роки зростає. Так, у 

2011 р. показник захворюваності на ГРВІ складав 13,90 на 1000 дитячого населення за рік; у 2012 

р. – 24,78 ‰, у 2013 р. – 26,49 ‰.  

Таким чином, у результаті проведеного дослідження виявлено підвищення показників 

абсолютної кількості захворювань на ГРВІ серед дитячого населення м. Суми протягом 2011–2013 

рр. Це можна пов`язати із зростанням вірулентності збудників ГРВІ та зниженням резистентності 

дитячого організму. 
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