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Хвороби органів дихання залишаються найбільш розповсюдженою патологією
в структурі захворюваності населення України та є глобальною проблемою охорони
здоров’я насамперед унаслідок їх значної поширеності серед працездатного населення,
постійного прогресування, частого поєднання різних патології легень та обтяжливого
впливу на супутні захворювання.
Середня тривалість лікування хворого в стаціонарі при бронхіальній астмі (в
днях) зменшилася з 11,02 у 2017 році до 10,77 у 2018 році.
Середня тривалість лікування хворого в стаціонарі при інших обструктивних
хворобах легень також зменшилася з 11,08 у 2017 році до 10,91 у 2018 році.
Середня тривалість лікування хворого в стаціонарі при пневмоніях також
зменшилася: з 12,09 у 2017 році до 11,83 у 2018 році.
Середня тривалість перебування хворого на торакальному ліжку збільшилася
з 15,48 у 2017 році до 15,61 у 2018 році.
Середня тривалість перебування хворого на алергічному ліжку зменшилася з
11,33 у 2017 році до 10,86 у 2018 році.
У 2018 році кількість пульмонологічних ліжок (для дітей та дорослих)
зменшилася на 40 (з 2736 у 2017 році до 2696 у 2018 році).
Кількість ліжок торакальної хірургії (для дітей та дорослих) також зменшилася на
20 (з 891 у 2017 році до 871 у 2018 році).
Кількість алергологічних ліжок (для дорослих) не змінилася та становить у 2017
та 2018 роках 916. Проте кількість алергологічних ліжок (для дітей 0-14 років)
зменшилася на 20 (з 586 у 2017 році до 866 у 2018 році).
Число закладів, які мають пульмонологічні кабінети, продовжує стабільно
скорочуватися і становить у 2018 році - 230 (з 333 у 2010 році до 230 у 2018 році).
Кількість алергологічних кабінетів майже трішки зросла і становить у 2018 році
147 (у 2017 році було 145 ліжок).
Показник забезпеченості лікарями-пульмонологами у 2017 та 2018 роках
залишився без змін і становить 0,12.
Показник забезпеченості лікарями-алергологами у 2017 та 2018 роках також
залишився без змін і становить 0,06.
Смертність від хвороб органів дихання зросла з 28,7 у 2017 році до 33,2 у 2018
році на 100 тис. населення.
Смертність від пневмонії також зросла з 11,7 у 2017 році до 15,3 у 2018 році на
100 тис. населення.

Смертність від хронічних хвороб нижніх дихальних шляхів незначно зросла з 14,1
у 2017 році до 14,2 у 2018 році на 100 тис. населення.
Смертність від бронхіальної астми та астматичних станів у 2018 році порівняно з
2017 роком не змінилася та становить 0,3 на 100 тис. населення.
Показник лікарняної летальності:
- при пневмонії збільшився з 1,43 у 2017 році до 1,59 - у 2018 році;
- при бронхіальній астмі збільшився з 0,03 у 2017 році до 0,06 - у 2018 році;
- при інших обструктивних хвороб легень збільшився з 1,42 у 2017 році до 1,59 у
2018 році на 100 тис. дорослого населення.
Матеріально-технічна база і кадровий потенціал пульмонологічної служби
залишаються однією із найскладніших проблем.
Проведений статистичний аналіз хвороб органів дихання в Україні за 2018
рік у порівнянні з 2017 роком вказує на підвищення якості та ефективності
діагностики захворювань органів дихання.
Пріоритетними заходами у напрямку подолання хвороб органів дихання в Україні
має бути не тільки продовження, а й суттєве збільшення фінансування наступних
заходів:
-

інформування населення з питань профілактики, виявлення та лікування
хвороб органів дихання;

-

посилення контролю за лікуванням хворих на усіх етапах лікування;

-

розвиток психосоціальної підтримки пацієнтів;

-

удосконалення системи підвищення кваліфікації медичних працівників.

Також інформуємо, що наказом Міністерства охорони здоров’я України від
04.10.2018 року № 1802 «Про затвердження Змін до наказу МОЗ України від 10 липня
2007 року № 378, зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 31 жовтня 2018 року
за №1240/32692 – форму №12 «Звіт про захворювання, що зареєстровані у районі
обстеження лікувально-профілактичного закладу» відмінено.
У зв’язку з цим статистичні дані про захворюваність та поширеність хвороб
органів дихання за 2018 рік відсутні.
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