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Метою роботи була оцінка стану пульмонологічної допомоги населенню Сумської області. 
Матеріал та методи дослідження. Задля адекватної оцінки роботи пульмонологічної служби використано 

показники стаціонарної допомоги та консультативної за два поточні роки й для порівняння - загальнодержавні 

показники.  

Результати дослідження. Розповсюдженість хвороб органів дихання по Сумській області  за даними 2007 

року становить 24673,2 на 100 тисяч дорослого населення, з них: хронічний бронхіт - 3278,4 проти 3470,3 – по 

Україні, бронхіальна астма – 359,2 проти 504,2 по Україні. Захворюваність на хвороби органів дихання 

становить 12605,8 (по Україні – 18292,5). Захворюваність на хронічний бронхіт становить 228,2, (236,6 у 2006) 

проти 245,9 по Україні; на бронхіальну астму - зросла до 20,4 у порівнянні із 2006 роком (18,4) і є нижчою, ніж 

по Україні (26). Показник захворюваності на пневмонії зріс до 358,5 (у 2006 році – 320,8), але нижчий від 

державного (384,3). 

Показник первинного виходу на інвалідність від хвороб органів дихання вірогідно не змінився і 

зберігався на рівні 2006 року та є нижчим у порівнянні з державним показником (1,0 проти 1,7). Смертність 
населення області від хвороб органів дихання знизилась з 89,8 до 85,9, хоча значно перевищує державний 

показник (52,9 на 100 тисяч населення). Зокрема показник смертності від пневмонії зріс з 3,07 до 6,07, але 

залишається при цьому удвічі нижчим за такий загальнодержавний показник. Смертність від брохіальної астми 

та від хронічного бронхіту також знизилась. 

Показник забезпеченості лікарями-пульмонологами становить 0,11 проти 0,15 по Україні, а  

забеспеченість пульмонологічними ліжками – 0,91 проти 1,08 по Укараїні. 

З метою покращання роботи пульмонологічної служби виконано 26 планових виїздів, проведено 2 

обласних конференції за участю провідних фахівців Інституту фтизіатрії та пульмонології ім. Ф.Г. Яновського, 

видано 2 інформаційних листи. Протягом 2007 року впроваджено 6 нових методик лікування. На базі 

пульмонологічного відділення СОКЛ проводяться наукові дослідження, які підсумовані у 16 наукових працях, з 

них: 4 журнальних статті, 10 тез та 2 студентські наукові роботи. 
Одним із шляхів поліпшення пульмонологічної допомоги населенню є підвищення  забеспеченості 

лікарями-пульмонологами та пульмонологічними ліжками, а також збільшення кількості впроваджень нових 

методик лікування.  

 


