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Актуальність. Гострі респіраторні вірусні інфекції (ГРВІ) в 

Україні складають 70 % від усієї інфекційної патології у дітей, 

що зумовлює актуальність пошуку, розробки та впровадження 

нових засобів терапії і профілактики ГРВІ. 

 Метою роботи було вивчення ефективності β-лактамних 

антибіотиків (АБ) при лікуванні дітей, хворих на ГРВІ, на тлі 

стафілококоносійства ротоглотки на сучасному етапі.  

Матеріали і методи. Було обстежено 15 дітей, хворих на 

ГРВІ на тлі стафілококоносійства ротоглотки, віком від 3 до 17 

років. β-лактамні антибіотики призначалися дітям, хворим на 

ГРВІ,  за показаннями, згідно наказу № 354 від 09.07.2004. 

Дослідження проводилося на базі 1-го поліклінічного відділення 

СМДКЛ Святої Зінаїди. Бактеріологічне дослідження 

ротоглотки проводилося перед початком лікування та через 14 

днів після проведення антибактеріальної терапії. 
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Результати дослідження. У результаті бактеріологічного 

дослідження мікрофлори ротоглотки в усіх пацієнтів був 

виявлений St. аureus. Для курсу антибіотикотерапії були 

використані амоксицилін, амоксициліну клавуланат, цефіксим, 

цефтриаксон у вікових дозировках. Курс антибіотиків складав 5 

днів. Амоксицилін призначався 53,3 % хворим, амоксициліну 

клавуланат  – 26,7 %, цефіксим – 13,3%, цефтриаксон в/м  –  6,7 

%. Після повторних бактеріологічних досліджень слизової рото 

глотки (на 14-й день після лікування) у 100 % хворих 

золотистий стафілокок не виявлявся.  

Висновки. Таким чином, у результаті проведених досліджень 

з’ясовано, що у лікуванні дітей, хворих на ГРВІ на тлі носійства 

St. аureus, доцільно застосовувати β-лактамні антибіотики, які 

сприяють ефективній ерадикації патогенної стафілококової 

флори. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


