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Запальні захворювання носа та навко-
лоносових пазух на сьогоднішній день є 
однією з найактуальніших проблем сучасної 
оториноларингології. За даними багатьох 
міжнаціональних епідеміологічних дослі-
джень, захворюваність на риносинуїт за 
останні десятиріччя збільшилася в декілька 
разів, а питома вага кількості госпіталізова-
них зростає щорічно в середньому на декі-
лька відсотків [1, 2, 5]. Враховуючи це, ви-
вчення закономірностей поширеності полі-
позного риносинуїту (ПРС) в популяції є 
досить важливим через постійне збільшення 
числа хворих. З літературних джерел відо-
мо, що рівень захворюваності на ПРС до-
сить високий у всіх країнах світового спів-
товариства і з року в рік невпинно зростає, 
тому динамічне спостереження за популяці-
єю щодо поширеності даної патології спри-
ятиме кращому усвідомленню певних аспе-
ктів епідеміологічного процесу при ПРС. 

Враховуючи вищевказане, метою на-
шого дослідження стало проведення статис-
тичного дослідження епідеміологічних осо-
бливостей поширеності ПРС серед доросло-
го населення м. Харкова та області і  ви-
вчення особливостей захворювання на цю 
патологію, що дозволить більш  оперативно 
планувати лікувально-профілактичні та ре-
абілітаційні заходи для хворих на ПРС. 

 
Матеріали і методи 
Для вивчення показників поширеності 

ПРС нами використано офіційну статистику 
лікувально-профілактичних закладів (ЛПЗ) 
та закладів медичної статистики. Окрім цьо-
го, досліджувались контрольні карти диспа-
нсерного спостереження (ф. 030/о); медичні 
карти стаціонарного хворого (ф. 003/о), жу-

рнали запису висновків лікарсько-
консультативної комісії (ф. 035/о) та ін. 
Групи для спостереження були  розподілені 
в залежності від віку, статі, давності захво-
рювання. 

 
Результати дослідження  
та їх обговорення 
Результати нашого дослідження міс-

тять дані щодо поширеності ПРС в залеж-
ності від вікових, статевих та інших харак-
теристик. Окремо розглянуто питання ди-
наміки цих показників за останні роки та 
інше. 

Що стосується спеціальних показни-
ків поширеності ПРС серед мешканців м. 
Харкова та області за 2004–2009 роки, то 
нами визначено, що найвищими вони були 
у 2008 р. – 9,6, найнижчими – у 2004 р. – 
7,8. При аналізі поширеності ПРС за останні 
6 років відмічена тенденція до збільшення 
показників даної патології серед населення 
м. Харкова та області з 7,8 у 2004 р. до 8,6 в 
2009 р. (рис). 

При цьому тенденція до зростання ві-
дмічається і в загальній поширеності хроні-
чних синуїтів (ХС) серед усіх захворювань, 
за даними звертань за медичною допомогою 
у ЛПЗ м. Харкова та області за останні 6 
років, з 34,3 (2004 р.) до 37,3 (2009 р.) і в 
збільшенні відсотка пацієнтів, які захворіли 
на ПРС, від загальної кількості хворих на 
ХС: 22,7% у 2004 р. та 23,1% в 2009 р. 
(рис.). Отримані результати повністю підт-
верджують зростання поширеності ХС та 
ПРС як в Україні, так і в усьому світі [3-14] 
та підтверджують необхідність покращання 
організації медико-санітарної допомоги цим 
пацієнтам. 



Журнал вушних, носових і горлових хвороб, №1, 2015  47 

 
 

 Поширеність ХС та ПРС серед мешканців м. Харкова та області за 2004-2009 рр. (на 10 тис. насе-
лення) 

 
 
Враховуючи вищезгадане, ми провели 

вивчення поширеності ПРС серед дорослих 
мешканців м. Харкова та області з ураху-
ванням їх вікового та статевого складу 
(табл. 1). Статеві відмінності показників 
поширеності ПРС важливі при вивченні 
епідеміологічних аспектів цього захворю-
вання. Як видно з табл. 1, більшість хворих 
на ПРС з високою достовірністю (р<0,001) 
виявлено в 2008 р. (18,7±0,44%). При цьому 
достовірно максимальна їх кількість за да-
ними 2004-2009 років (р<0,001) зареєстро-
вана в 2008 р. серед вікової групи 46-55 
років у осіб чоловічої статі (13,5±0,90%). На 
другому та третьому місцях знаходяться 

пацієнти з ПРС, що достовірно зареєстрова-
ні у 2005 р., також чоловічої статі у віці 36-
45 років (12,7±0,94%); р<0,001) та у віковій 
групі 46-55 років, зареєстровані у 2004 та 
2006 роках (по 12,5±0,95%,  відповідно). 

Вивчаючи в цілому тривалість захво-
рювання на ПРС у 2004 та 2009 роках, ми 
визначили, що за даними 2004 р. достовірно 
більшість осіб відносилася до вікової групи 
36-45 років (23,7±1,24%; р<0,05) і 46-55 
років (20,6±1,18%; р<0,05). При аналізі по-
казників 2009 р. виявлена достовірна пере-
вага (р<0,05) кількості хворих у віковій гру-
пі 46-55 років (24,17±1,19%) та 36-45 років 
(23,08±1,17%) (табл. 2). 
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Характеризуючи показники тривалос-
ті захворювання на ПРС у 2004 р., ми відмі-
тили значну перевагу осіб, що хворіють на 
ПРС від 2 до 4 років (30,3±1,34%). При ана-
лізі тривалості ПРС в залежності від вікових 
характеристик визначена перевага осіб ві-
кової групи 36-45 років, що хворіють на 
ПРС від 2 до 4 років (6,9±0,74%) та від 5 до 
7 років (6,3±0,71%) (табл. 2).  

Як видно з табл. 2, при аналізі трива-
лості захворювання на ПРС в залежності 
від вікових характеристик визначено, що за 
даними 2009 р. також переважають пацієн-
ти, що страждають на ПРС від 2 до 4 років 
(28,8±1,26%), на другому та третьому міс-
цях знаходяться особи з давністю ПРС 11–
20 (19,67±1,11%) та 5-7 років (16,7±1,04%). 
З урахуванням вікових характеристик 
встановлено, що перші місця за поширені-
стю займають хворі у віковій групі 56-65 
років, що страждають на ПРС від 2 до 4 
років (6,6±0,69%), друге та третє місця – у 
віковій групі 46–55 років (хворіють на ПРС 
11-20 років – 6,58±0,69%) та 36-45 років 
(страждають на ПРС 2-4 роки – 6,4±0,68%). 

Визначені особливості розкривають 
приховані механізми профілактичних мож-
ливостей у осіб вищезазначених вікових 
груп які довго хворіють на ПРС. 

Висновки 
Таким чином, на основі проведеного 

соціологічного дослідження характеристик 

поширеності захворювання на ПРС серед 
дорослого населення м. Харкова та області 
нами отримані такі дані:  

1. Визначено необхідність пошуку 
прихованих механізмів надання медико-
санітарної допомоги хворим на ПРС, пок-
ращання шляхів їх реабілітаційно-
інтегративної спрямованості у суспільстві; 
комплексного та вирішення проблеми за-
хворюваності на ПРС, включаючи профіла-
ктичні та реабілітаційні заходи серед даних 
пацієнтів. 

2. Виявлено, що найвищі показники 
поширеності поліпозного риносинуситу за 
останні 6 років реєструвалися в 2008 р 
(9,6). При цьому відмічено, що в цілому 
показник поширеності поліпозного рино-
синуситу за період з 2004 по 2009 р. серед 
населення м. Харкова та області збільши-
вся з 7,8 до 8,6 на 10000 дорослого насе-
лення.  

3. При  обстеженні хворих на поліпоз-
ний риносинусит за даними 2004 та 2009 
років доведена перевага осіб чоловічої статі 
у вікових групах 36-45 років (23,7±1,24% – 
2004 р.; 23,08±1,17% – 2009 р.; р < 0,05) і 
46-55 років (20,6±1,18% у 2004 р. та 
24,17±1,19% у 2009 р.; р < 0,05). При цьому 
виявлено, що серед цього контингенту пе-
реважають пацієнти, які страждають на 
ПРС від 2 до 4 років (30,3±1,34%  2004 р. та 
28,8±1,26% – 2009 р.). 
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ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ РАСПРОСТРАНЕННОСТИ ПОЛИПОЗНОГО  
РИНОСИНУСИТА СРЕДИ ЖИТЕЛЕЙ ХАРЬКОВСКОГО РЕГИОНА 

Лупырь А.В. (Харьков) 

Р е з ю м е  

Изучение закономерности распространения полипозного риносинусита в популяции есть достаточ-
но важным из-за постоянного роста численности больных. Поэтому целью работы стало динамическое 
наблюдение популяции, относительно распространенности, которое будет способствовать лучшему осоз-
нанию определенных аспектов эпидемиологического процесса. Для исследования учитывали показатели 
распространенности на полипозный риносинусит с помощью использования официальной статистики 
лечебно-профилактических учреждений и учреждений медицинской статистики. 

В работе доказано, что распространенность полипозного риносинусита за обследуемый период 
имеет тенденцию к увеличению данной патологии среди населения г. Харькова и области с 7,8‰0 в 2004 
году до 8,6 ‰0 в 2009. Распространенность полипозного риносинусита во взрослой популяции г. Харькова 
и области проводилась с учетом возрастно-половой структуры больных. Было доказано, что преобладаю-
щее большинство лиц имели мужской пол в возрастных группах 36-45 лет и 46-55 лет. При этом, выявле-
но, что среди этого контингента преобладают лица, страдающие на полипозный риносинусит от 2 до 4 лет. 
Подобные возрастно-половые отличия, касательно распространенности полипозного риносинусита, важны 
при изучении эпидемиологических аспектов. Так, максимальное количество по данным 2004-2009 годов 
зарегистрировано в 2008 году среди возрастной группы 46-55 лет у лиц мужского пола. 

Таким образом, устанавливая эпидемиологические аспекты распространенности полипозного рино-
синусита, возможно достичь улучшения путей реабилитационно-интегративной направленности в обще-
стве, а также комплексно рассмотреть проблему заболеваемости на полипозный риносинусит, включая 
профилактические и реабилитационные мероприятия среди данных пациентов. 

Ключевые слова: полипозный риносинусит, распространенность, длительность заболевания. 
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S u m m a r y  

State of the problem: The study of the patterns of distribution of polypous  rhinosinusitis amongst the  
population that has an importance because of the constant increase in the number of patients.  

Objective: Therefore, the aim of the work was the dynamic observation of the population, on the preva-
lence, which will contribute to a better understanding of certain aspects of the epidemiological process.  

Materials and methods: To take into account the research of the prevalence of polypous rhinosinusitis 
through the use of official statistics of health care institutions and institutions of medical statistics. 

Results: It is proved that the prevalence of polypous rhinosinusitis during the survey period tends to in-
crease this disease among the population of Kharkov and the region with about 7,8 ‰ in 2004 to 8,6 ‰ in 2009 
respectively. The prevalence of polypous rhinosinusitis in the adult population, the Kharkov and the region was 
carried out taking into account the age and sex structure of patients. It has been shown that the vast majority of 
those were male in the age groups 36-45 years and 46-55 years. In this case, it was found that among this popula-
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tion was dominated by persons suffering from polypous rhinosinusitis from 2 to 4 years. Similar age and sex dif-
ferences regarding the prevalence of polypous rhinosinusitis are important in the study of epidemiological aspects. 
Thus, the maximum amount according to the 2004-2009 reported in 2008 among the age group 46-55 years in 
males. 

Conclusions: Thus, setting the epidemiological aspects of the prevalence of polypous rhinosinusitis is pos-
sible to be achieved improved ways of rehabilitation and integrative orientation in society, as well as a compre-
hensive look at the problem of morbidity polypous rhinosinusitis, including preventive and rehabilitative measures 
among these patients. 

Keywords: polypous rhinosinusitis, prevalence, duration of the disease. 


