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Мета роботи. Дослідити особливості та динаміку
захворюваності ГРВІ протягом 2015 року серед дітей, які
знаходилися на стаціонарному лікуванні у Київській міській
дитячій клінічній інфекційній лікарні (КМДКІЛ).
Матеріали та методи. 748 дітей віком від 3 місяців до 17
років, які перебували на стаціонарному лікуванні в КМДКІЛ
протягом 2015 року.
Результати
дослідження.
Аналізуючи
динаміку
госпіталізації хворих дітей на ГРВІ у 2015 році, найбільший
показник зареєстрований у червні - 10,8 % та у грудні- 10 %.
Найнижчий показник госпіталізації - у вересні, становив 5,7 %.
Cеред обстежуваних дітей переважали хлопчики – 57 %,
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дівчаток - 43 %. Діти перших двох років життя склали 48 %,
віком 3-6 років – 18 %, 6-9 років- 12 %, старше 9 років – 22 %.
За тяжкістю, на момент госпіталізації, стан 90 % пацієнтів
визначався, як середньої тяжкості, 5 %- середньо-тяжкий та 5 %тяжкий.
За
направленням
швидкої
допомоги
були
госпіталізовані 60 % дітей, 14 %, переведені з інших лікарень,
само звернення – 17 %, направлені з поліклініки – 6 %, та
переведені з відділення реанімації – 3 %. Серед встановлених
діагнозів провідне місце займали ринофарингіт – 30 %, гострий
лакунарний тонзиліт – 27 %, фарингіт – 12 %, лакунарна ангіна
– 5 %, інфекційний мононуклеоз – 3 %. Супутні захворювання
спостерігались у 75 хворих. Серед них у 28 % спостерігались
розлади ЦНС, алергічні прояви – 20 %, захворювання ЛОРорганів – 16 %, розлади м‘язевої системи – 16 %, функціональні
порушення ШКТ – 13 %, ендокринні розлади – 7 %.
Ускладнений перебіг спостерігався у 50 хворих. З них у 48 %
виявлявся у вигляді енцефалічної реакції, ацетонемічний
синдром - у 18 %, симптоми менінгізму - у 18%, фібрильні
судоми - у 16% пацієнтів. Середній термін перебування хворих
у стаціонарі становив 8 ліжко-днів.
Висновки. Динаміка захворюваності ГРВІ протягом 2015
року не мала сезонний характер - у червні зареєстровано 10,8%,
в грудні 10 % серед річних випадків госпіталізації хворих дітей
в КМДКІЛ. Супутні захворювання та ускладнений перебіг були
найбільше пов‘язані з розладами ЦНС.
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