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За останні  десятиліття проблема алергії прийняла масштаб глоба-
льної медико-соціальної проблеми. Цьому сприяють такі чинники. 

Пер-
ший. Зна-
чна  поши-
реність  
алергіч-
них  хво-
роб  (нині  
алергічні  
захворю-
вання за 
своєю по-
ширені-
стю зай-
мають 
третє місце після серцево-судинних  і  онкологічних,  а  в  деяких  еколо-
гічно  несприятливих  регіонах виходять на перше місце). 

Другий чинник – прискорене  зростання  захворюваності  (за  останні                
30  років протягом  кожного  десятиріччя показники  захворюваності  на  
алергією  в усьому світі подвоювалися). 

Третій – незважаючи  на  вражаючі  успіхи  фундаментальних  розді-
лів біології і медицини, більш поглиблене вивчення природи алергії і 
створення нових  способів  протиалергійного  лікування  і  профілактики,  
відзначається ускладнення  течії  алергічних  захворювань,  що  неминуче  
призводить  до зростання  рівня  тимчасової  непрацездатності,  інвалі-
дизації  населення,  а отже, до зниження якості життя пацієнтів. 

Алергію  називають  «хворобою  цивілізації».  Якщо  XX століття  
було століттям серцево-судинних захворювань, то XXI за прогнозами 
ВООЗ стане сторіччям алергії.  Якщо вірити прогнозам, то вже в найбли-
жчі роки  більше  половини  населення  Землі  стане  алергіками. 
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Забруднення  навколишнього   середовища   відходами   промисло-
вого   виробництва, несприятливі  соціальні  умови,  зростання  спожи-
вання  різних  лікарських препаратів,  інтенсивне  використання  засобів  
дезінфекції  в  побуті  та  на виробництві, застосування пестицидів і гер-
біцидів у сільському господарстві, зміна  якості  харчування,  викорис-
тання  генетично  змінених  продуктів – поєднаний вплив  даних  факторів  
на  організм  сучасної  людини  створює умови для високих алергенних 
навантажень. Згідно статистики, більше 40% населення мають ті чи інші 
ознаки алергії, кожна третя людина хвора на алергічний риніт. У світі бли-
зько 300 млн людей страждають на бронхіальну астму. 

Статистика реєструє в Україні (дуже частково) тільки декілька видів 
алергічних  захворювань,  за  офіційними  даними,  алергією  хворіє  бли-
зько 1,5% населення. Найбільш реальною для України в даний період є 
частота алергічних захворювань в середньому близько 25%: від 20 до 
30% залежно від екології, клімату, розвитку виробництва в певних регіо-
нах країни. Якщо населення  в  Україні  перевищує  40 млн.,  то  число  
хворих  на  алергічні  захворювання ніяк не менше 10 млн. чоловік. В 
Україні діагноз «Бронхіальна астма» має кожна сота людина.  В Дніпро-
петровській області поширеність бронхіальної астми – більш ніж 600 ви-
падків на 100 тисяч дорослого населення. 

В області існує програма, коли хворі на бронхіальну астму можуть 
безкоштовно отримати інгалятори та інші ліки згідно реалізації урядової 
програми «Доступні ліки». 

 
Існуючий показник захворюваності в дійсності набагато вищий, тому 

що захворілі часто займаються самолікуванням та не звертаються за до-
помогою до лікарів. 

Мешканці області можуть звертатися за консультативною допомо-
гою в алергологічний центр КЗ «Дніпропетровське клінічне об'єднання 
швидкої медичної допомоги», вул. Антоновича (Свердлова), 65, КЗ «Дніп-
ропетровська міська клінічна лікарня № 9», в алергологічні кабінети об-
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ласної клінічної лікарні ім. Мечнікова, Нікопольської центральної район-
ної лікарні, міської лікарні № 11 м. Кривого Рогу, а також прийом лікаря-
алерголога забезпечено в містах Ка’мянське, Павлоград.  

Дитячі алергологи ведуть прийом у Дніпрі в міських дитячих лікарнях 
№ 2, № 5, обласній дитячий клінічній лікарні, а також у містах Кривий Ріг, 
Ка’мянське, Павлоград, Нікополь. 

Економічний  збиток  від  алергічних  захворювань  досить  високий  
і визначається  не  тільки безпосередньо  витратами  на  лікування  паці-
єнтів  з алергопатологією,  а  й  тими  витратами,  які  потрібні  для  ліку-
вання ускладнених алергією вірусних та інших інфекцій. Враховуючи той 
факт, що алергією  страждає    молодий,  працездатного  віку  контингент 
населення, алергічні хвороби призводять до величезних трудовтрат, зна-
чного соціально-економічного  збитку,  вираженого  зниження  рівня  здо-
ров'я населення  і  нації в  цілому.   


