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Одним із першочергових завдань сучасної медицини є охорона здоров’я дівчаток та

дівчат – майбутніх матерів.
Занепокоєння викликає гінекологічна захворюваність у підлітковому віці. Зокрема,

зростання захворюваності на запальні хвороби сечостатевої системи, яка протягом останніх
років має невпинну тенденцію до росту і наближається до показників у жінок
репродуктивного віку. Тобто, у дівчат-підлітків чітко прослідковується тенденція до
досягнення рівнів захворюваності на сальпінгоофорити жінок репродуктивного віку – кожна
10 жінка страждає на запальні захворювання внутрішніх геніталій, з неблагоприємним
прогнозом щодо його рівня при переході від пубертатного віку до репродуктивного і робить
дану вікову групу об‘єктом особливої уваги.

Мета дослідження було встановити статистичні показники гінекологічної
захворюваності серед дівчат-підлітків Чернівецької області. Для цього статистичну звітність
дитячих гінекологів Чернівецької області за 2014-2019 роки.

Встановлено, що в Чернівецькій області чисельність жіночого населення, станом на
01.01.2020 р., складала 90248 осіб, з них 72912 віком до 14 років, та 17336 – підлітки 15-17
років. Серед них всього зареєстровано різноманітних гінекологічних захворювань у 2529
дівчаток 0-14 років та у 2705 дівчат-підлітків 15-17 років. За останні 6 років рівень
гінекологічної патології у дівчаток і дівчат різного віку в Чернівецькій області має тенденцію
до зниження, зокрема у дівчаток від 0 до 14 років знизився в 1,37 раза, а у дівчат-підлітків – у
1,73 раза. Найбільшу диспансерну групу складають підлітки 15-17 років протягом усіх років,
це пояснюється найбільш частим зверненням до дитячого гінеколога саме підлітків.

Аналізуючи дані за останні 6 років нами відмічено, що в Чернівецькій області,
спостерігається зменшення абсолютної кількості гінекологічної патології у дівчат, що
відображається зменшенням гінекологічної диспансерної групи від 0 до 17 років та
прослідковується профілактична направленість в роботі дитячих гінекологів. Кількість
запальних захворювань протягом 2014-2019 років зменшується у всіх вікових категоріях,
зокрема у дівчат до 15 років їх кількість зменшилась у 1,61 раз, а у дівчат-підлітків – у 2,32
раза, що пояснюється збільшенням уваги та дотриманням правил особистої гігієни, частішим
зверненням до дитячих гінекологів з метою попередження гінекологічних захворювань.

У 2018 році показник захворюваності на сальпінгоофорити дівчат Буковини
перевищив загальнодержавний в 1,96 раза, а поширеності – в 1,68 раза, ще можна пояснити
оптимізацією роботи дитячих гінекологів щодо виявлення цієї патології у дівчат і вже у 2019
році захворюваність на сальпінгоофорити у дівчат області становила 10,72, а поширеність –
23,25 на 1000 відповідного населення. Детальний аналіз захворюваності (на 1000
відповідного віку) дівчат-підлітків на сальпінгоофорити за місцем проживання показав, що
найвищий цей показник в районі Придністров’я – Сокирянський район (12,41) та в районі,
який зазнав радіаційного впливу внаслідок аварії на Чорнобильській АЕС – Кіцманському
(12,24). На нашу думку можна пояснити нестабільною екологічною ситуацією в зазначених
місцевостях.

Отже, саме категорія пацієнток ювенільного віку нараховує найбільшу диспансерну
групу з гінекологічною патологією, зокрема із запальними процесами внутрішніх статевих
органів.


