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Передмова
Бронхіт є неспецифічним запаленням нижніх відділів дихальних
шляхів, що протікає з поразкою бронхів різного калібру. Захворювання
проявляється кашлем (сухим або з мокротою різного характеру),
підвищенням температури тіла, болем за грудиною, бронхіальною
обструкцією, хрипами. Бронхіт в дитини діагностується на підставі
аускультативної картини, даних рентгенографії легенів, загального аналізу
крові, дослідження мокротиння, бронхоскопії, бронхографії. Фармакотерапія
бронхіту проводиться антибактеріальними препаратами, муколітиками,
протикашльовими засобами; фізіотерапевтичним лікуванням, інгаляціями,
УФО, електрофорезом, баночним та вібраційним масажем.
Бронхіт в дитини – це запалення слизової бронхіального дерева різної
етіології.На кожну тисячу дітей щорічно припадає від 100 до 200 випадків
захворювання бронхітом. Гострий бронхіт становить 50% всіх уражень
респіраторного тракту дітей раннього віку. Особливо часто захворювання
розвивається в малюків протягом перших 3-х років життя, а найбільш важко
захворювання протікає в грудних дітей. Через розмаїття причин виникнення
бронхіт є предметом вивчення педіатрії, дитячої пульмонології та
алергології-імунології.
В період загострення дітям призначається постільний режим, спокій,
багато напоїв та повноцінне вітамінізоване харчування.
Специфічна терапія призначається з урахуванням етіології бронхіту в
дитини. Вона може включати противірусні препарати (арбідол, анаферон,
альгирем та ін.), антибіотики (пеніциліни, цефалоспорини, макроліди),
протигрибкові засоби. Обов’язковим компонентом лікування бронхіту є
муколітики та відхаркувальні препарати, що підсилюють розрідження
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мокротиння і стимулюють активність миготливого епітелію бронхів
(амброксол, лазолван, бромгексин, мукалтин, грудні збори). При сухому
виснажливому кашлі призначаються протикашльові препарати (тусупрекс,
лібексин), а при бронхообструкції – аерозольні бронхолітики. Дітям з
алергічним бронхітом дають антигістамінні препарати, а при бронхіоліті
проводяться інгаляції та призначають кортикостероїдні препарати.
З методів фізіотерапії для лікування бронхіту використовуються
лікарські, масляні та лужні інгаляції, небулайзерна терапія, УФО, УВЧ та
електрофорез на грудну клітку, мікрохвильова терапія та інші процедури. В
якості додаткової терапії корисними будуть гірчичники і банки. При важкому
відходженні мокротиння призначається масаж грудної клітки, вібраційний
масаж, санаційні бронхоскопії, ЛФК.
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