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Результати проведених досліджень у Полтавській обл. показують зниження захворюваності на сифіліс у 2013 р. – 
4,5 випадку проти 8,5 випадку на 100 тис. населення в 2012 р. Для зниження захворюваності на хвороби, що пе-
редаються статевим шляхом, на наш погляд, треба підвищити ефективність методів виховної роботи (пропаганда 
здорового способу життя, моральних цінностей сім’ї, сексуального здоров’я) та заборонити порнографічні фільми. 
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Незважаючи на те, що в науковій літера-
турі велику увагу приділяють клініко-

епідеміологічним питанням сифілісу, але й до 
цього часу епідеміологія, патогенез цього захво-
рювання залишаються мало вивченими [1, 2].

З показників захворюваності на сифіліс у 
Полтавській обл. за 2011 – 2013 рр. (табл. 1)
видно, що у 2013 р. в області продовжувалося 
подальше зниження захворюваності на сифіліс. 
Станом на 31 грудня 2013 р. було зареєстровано 
67 випадків сифілісу (тобто 4,5 випадку на 100 
тис. населення), що на 48,3 % нижче захворю-
ваності за 12 місяців 2012 року – 127 випадків 
сифілісу (8,7 випадку на 100 тис. населення). 

За даними республіканського центру медич-
ної статистики, захворюваність на сифіліс в 
Україні у 2013 р. зменшилася до 13,7 % – з 11,7 
випадку на 100 тис. населення до 10,1 випадку 
на 100 тис. населення. Таким чином, зниження 
захворюваності на сифіліс у Полтавській обл. 
носить випереджаючий характер.

Найвища захворюваність на сифіліс у:
- Кобеляцькому р-ні – 34,2 випадку на 100 

тис. населення (зростання у 2,5 разу);
- Глобинському р-ні – 13,1 випадку на 100 

тис. населення (зростання на 2,3 %). 
Зареєстрована захворюваність на сифіліс у 

містах Полтава і Кременчук (відповідно 3,8 та 
2,7 випадку на 100 тис. населення) є низькою і 
знизилася у порівнянні з 2012 р. майже втричі.

На наш погляд, головними чинниками підви-
щеної захворюваності на сифіліс є [5, 6]:

- недостатнє відпрацювання осередків інфекції;
- низьке виявлення джерел зараження та кон-

тактів хворих.
У той же час, незначна захворюваність на си-

філіс зареєстрована у таких районах:
- Лохвицький – 2,2 випадку на 100 тис. на-

селення; 
- Миргородський – 2,7 випадку на 100 тис. 

населення; 
- Новосанжарський – 2,8 випадку на 100 тис. 

населення.
За останній рік збільшилася захворюваність 

серед сільських мешканців, які у 2013 р. склали 
46,2 % хворих на сифіліс (проти 37,8 % – у 2012 р.).

В Україні в останні роки відзначається стій-
ка тенденція до стабілізації захворюваності на 
венеричні хвороби [2, 6], серед яких чільне міс-
це посідає сифілітична інфекція [1, 8]. За остан-
ні 15 років (у порівнянні з 1989 р.) захворюва-
ність на сифіліс знизилась майже у 8 разів [2, 7].  
На венеричні хвороби, на відміну від інших ін-
фекцій, значною мірою впливають фактори до-
вкілля – комплекс фізичних, біологічних та соці-
альних факторів, які постійно діють як на окрему 
людину, так і на групи людей різного рівня і типу 
організації (від сім’ї до цілого народу) [2, 3, 7]. 
Так, з’явилися нові, не властиві раніше нашому 
суспільству групи ризику – повії, наркомани, 

Таблиця 1 – Показники захворюваності на сифіліс у 
Полтавській обл. за 2011 – 2013 рр.

Райони Роки
2011 2012 2013

Кобеляцький р-н 13,1 13,5 34,2
Глобинський р-н 12,2 12,8 13,1
Котелевський р-н 0,0 5,0 10,0
м. Полтава 9,3 11,1 3,8
м. Кременчук 6,2 7,5 2,7
По області 8,7 8,6 4,5
По Україні 14,1 11,7 10,1
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мігранти, біженці, бродяги, гастарбайтери та ін. 
Половина хворих на сифіліс – це особи від 20 до 
29 років [2, 9]. Таке значне розповсюдження си- [2, 9]. Таке значне розповсюдження си-[2, 9]. Таке значне розповсюдження си-
філісу створює загрозу для здоров’я нації [2, 4, 5]. 

При вивченні соціальних аспектів життя па-
цієнтів нами встановлено, що тільки 7 % з обсте-
жених мали вищу освіту та 13,4 % – працювали 
або вчилися, а переважна більшість (88,6 %) ніде 
не працювали. Крім того, 67 % пацієнтів (170 
осіб) займалися бізнесом на відстані від домівки 
або перепродажем різних товарів, а 14 % їздили 
на заробітки до країн близького та дальнього за-
рубіжжя і тривалий час були відсутніми в сім’ї.

З’ясовано, що 69 % обстежених почали жити 
статевим життям до 19 років, причому 27,8 % з 
них – ще до 16 років. Насторожує і те, що деякі 
пацієнти починають статеве життя ще в дитячо-
му (12-14 років) віці, а у 13,8 % були численні 
статеві партнери. Тільки 18,8 % з усіх обстеже-
них почали статеве життя в шлюбі. Звичайно, ми 
розуміємо, що при з’ясуванні інтимних питань 
свого життя пацієнти не завжди були відверти-
ми, однак при аналізі отриманих даних вимальо-
вується чітка тенденція до раннього і позашлюб-
ного їх статевого життя. Усе це призвело до того, 
що в минулому у таких пацієнтів, згідно анам-
незу, були як венеричні захворювання (сифіліс, 

гонорея, трихомоніаз – у 25,4 %), так і інші за-
хворювання сечостатевої системи (які пацієнти 
називали «якесь запалення») – у 27,3 %.

Вивчення питання інформованості про вене-
ричні хвороби, у тому числі і про СНІД, пока-
зало, що більшість хворих (93,9 %) були проін-
формовані про наявність венеричних хвороб та 
СНІДу, проте ці знання були поверхневими, над-
то узагальненими, а що стосується профілактики 
цих хвороб – дуже мізерними. Занепокоєння ви-
кликає те, що такі важливі джерела інформації із 
сексуальної грамотності населення, як педагоги, 
медичні працівники, санітарно-просвітня робо-
та та засоби масової інформації, разом взяті, не 
переважають рівня «вуличної» інформованості:

- від знайомих – у 38,3 % випадків;
- від випадкових осіб – у 52,5 % випадків. 
Тривожить і те, що в останні роки телепере-

дачі широко рекламують порнографічні фільми, 
часто – з елементами насилля, залишаючись, як 
правило, осторонь такої важливої проблеми, як 
пропаганда здорового способу життя, статевого 
здоров’я населення, моральних цінностей сім’ї, 
профілактики венеричних захворювань та СНІ-
Ду. А цей вид масової інформації на сьогодні є 
найбільш доступним і поширеним серед місько-
го та сільського населення.

Висновки
1. У Полтавській обл. відмічається зниження 

захворюваності на сифіліс у 2013 р. – 4,5 проти 
8,5 випадку на 100 тис. населення у 2012 р., але 
в Кобеляцькому і Глобинському р-нах відміча-
ється зростання, відповідно, у 2,5 та 2,3 разу; 
це, на наш погляд, свідчить про недостатнє від-
працювання осередків інфекції, низьке вияв-
лення джерел зараження та контактів. 

2. Вивчення соціальних аспектів життя паці-
єнтів показує, що 7 % з них мали вищу освіту, 
13,4 % працювали або вчилися, а 88,6 % ніде не 
працювали; 67 % займалися «човночним» біз-

несом, 14 % – виїжджали на заробітки до близь-
кого або дальнього зарубіжжя.

3. З’ясовано, що 69 % хворих почали стате-
ве життя до 19 років, а 27,8 % – до 16 років; 
крім того, у 13,8 % хворих були численні статеві 
партнери, і тільки у 18,8 % статеве життя поча-
лось у шлюбі.

4. Для зменшування захворюваності на вене-
ричні хвороби необхідна більш дієва санітарно-
просвітницька робота, заборона порнографічних 
фільмів, пропаганда здорового способу життя, 
статевого здоров’я, моральних цінностей сім’ї.
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КЛИНИКО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКИЕ ОСО-
БЕННОСТИ ЗПППП В ПОЛТАВСКОЙ ОБЛАСТИ 
Дудченко Н. А., Попова И. Б., Артемен-
ко А. Ф., Каменев В. И., Васильева Е. В., 
Свиридюк В. Б., Кузьменко В. А. 
Высшее государственное учебное заведение Украи-
ны «Украинская медицинская стоматологическая 
академия», Полтава. 
Полтавский областной клинический кожно-
венерологический диспансер 

Результаты проведенных исследований в Полтавской 
обл. показывают снижение заболеваемости сифили-
сом в 2013 г. – 4,5 случая против 8,5 случая на 100 тыс. 
населения в 2012 г. Для снижения заболеваемости бо-
лезнями, передаваемыми половым путем, по нашему 
мнению, следует повысить эффективность методов 
воспитательной работы (пропаганда здорового образа 
жизни, нравственных ценностей семьи, сексуального 
здоровья) и запретить порнографические фильмы,
Ключевые слова: сифилис, заболевания, передаю-
щиеся преимущественно половым путем

THE CLINICAL AND EPIDEMIOLOGICAL 
FEATURES OF STI IN POLTAVA REGION
Dudchenko M., Popova I., Artemenko A., 
Kamenev V., Vasilyeva K., Sviridyuk V., 
Kuzmenko V.
Higher state medical educational institution of Ukraine 
“Ukrainian Medical Stomatological Academy”, Poltava.
Poltava Regional Skin-and-Venereologic Clinic

The results of the survey in Poltava region marked the 
reduction in the syphilis incidence in 2013 – 4.5 vs. 8.5 
morbid evens per 100 thousand populations in 2012. For 
reducing the incidence of sexually transmitted diseases, 
in our opinion, the effectiveness of educational work 
(promotion of the healthy mode of life, sexual health and 
moral principles of the family) should be heightened and 
porno films should be banned.
Keywords: syphilis, sexually transmitted infections
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