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Серед різноманітних захворювань, які викликають раптову смерть, хвороби органів 

дихання займають друге місце після хвороб серцево-судинної системи. За даними обласного 

бюро судово-медичної експертизи було проведено аналіз випадків ненасильної смерті від 

пневмонії у 2005-2006 роках. Встановлений судово-медичним експертом при розтині трупів 

діагноз: «пневмонія», як основна причина смерті, було підтверджено при судово-

гістологічному дослідження і всіх випадках. 

  У 2005 році діагноз «пневмонія», як основна причина смерті встановлено у 58 

випадках, що у структурі ненасильницької смерті становить 3,3%. У 51 випадках смерть  від 

пневмоній у 2005 році настала поза лікарняними закладами. У 7 випадках смерть від 

пневмонії констатована у лікарняних закладах. У 2006 році група пневмоній у структурі 

ненасильної смерті становила 2,9% - 47 випадки. У 43 випадках смерть настала вдома і 4 

випадки смерті у лікарняному закладі.  

 Найбільше випадків смерті від пневмоній встановлено при дослідженні трупів по 

Сумському обласному бюро, яке обслуговує м. Суми, Сумський і Краснопільський райони та 

по Роменському міжрайонному відділенню, яке обслуговує м. Ромни, Роменський та 

Липово-Долинський райони, хоча слід відмітити, що впродовж 2006 року кількість їх значно 

зменшилася.  

 У 2006 році 76,6% смерті від пневмоній складало чоловіче населення області, тоді як у 

2005 році – 88%. У 2005 році 79% померлих від пневмоній були осіби працездатного віку. У 

2006 році цей показник становив 81%. Таке збільшення стало тому, що загальна смертність 

від пневмоній зменшилась.   

  З загальної кількості померлих від пневмоній 48% були жителями міста і  52% 

мешканців села. У 2006 році ці показники становили 53% та 47% відповідно.    

 Вищевказані дані свідчать, що кількість випадків смерті від пневмоній у структурі 

ненасильної смерті зменшилися на  0,4%. Таке позитивне зменшення смертності від 

пневмоній може відображати лише намічену тенденцію до зниження нелікованої легеневої 

патології. 

 


