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Про стан ураженості педикульозом  
населення області у 2018 році

Показник ураженості населення на педикульоз в області протягом 
останніх років залишається на високому рівні і у 2018 році він перевищив 
середньо-український у 4,7 рази. Показник зареєстрованого педикульозу в 
області у 2018 році в порівнянні з показником 2017 року підвищився на 5,6 
%. У 2018р. в області зареєстровано 1710 випадків педикульозу - показник 
на 100 тис. населення 156,58, у 2017р.- 1619 випадків з показником 150,16 ( 
підвищення на 91 випадок).

На окремих територіях області показники коливаються від 21,25 до 
414,93. За статистичними даними найвищий показник ураженості населення 
педикульозом зареєстрований в обласному центрі -  414,93, на високих 
позначках показники у Глухівському районі -  221,67, С-Будському -  172,63, 
Охтирському -  170,38. Реєстрація випадків педикульозу серед населення по 
адміністративним територіям додається (додаток 1).

В структурі загальної ураженості педикульозом по області 97,7% 
складає головний педикульоз (1670 випадків), 0,9 % одежний (16 випадків) 
та 1,4% змішаний (24 випадки).

Показник ураження педикульозом дорослого населення в 2018 році 
дещо збільшився та склав 55,95 на 100 тис. відповідного населення проти 
44,68 у 2017 році.
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Майже 70% від зареєстрованого педикульозу складають діти віком до 
17 років. Показник ураженості дитячого населення залишається на високих 
позначках - 696,32 (1195 випадків) проти 704,20 (1210 випадків) у 2017р. Із 
загальної кількості зареєстрованого педикульозу серед дітей переважна 
більшість 96,6 % (1154 із 1195 випадків) виявлена в дитячих організованих 
колективах. Серед дітей організованих дитячих колективів найбільш уражені 
діти, які відвідують загальноосвітні та спеціалізовані школи, питома вага 
яких складає 88,8% (1025 вип.), 6,1% (70 вип.) -  діти дитячих дошкільних 
закладів, 3,1% (36 вип.) - учні шкіл-інтернатів, 1,9% (23 вип.) - учні середніх 
спеціальних навчальних закладів.

За 2 місяці поточного року в порівнянні з аналогічним періодом 
минулого року спостерігається зниження ураженості на педикульоз на 11,3%, 
в тому числі дитячого населення -  на 13,7%.

Враховуючи ступінь поширеності педикульозу, з метою зниження 
рівня його ураженості населення та попередження виникнення і поширення 
особливо небезпечних захворювань, переносником яких є воші, прошу 
прийняти до уваги зазначену інформацію та вжити необхідні запобіжні 
заходи, в межах компетенції, з питань профілактики і боротьби з 
педикульозом серед населення.

Додаток:

1. Захворюваність на педикульоз населення Сумської області за 2018 рік на 1 
арк.
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