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Дослідження останніх десятиліть вказують на наявність певних змін соматичного стану у дітей, 

народжених в late-preterm терміні, 34–36 тижнів гестації. Особливої уваги потребують діти, що 
досягли шкільного віку, у зв'язку із віковими фізіологічними змінами та значнішими 

навантаженнями цього періоду, які відбуваються на тлі віддалених наслідків передчасного 

народження. Вже доведено, що наслідки впливу народження до строку можуть торкатися як рівня 
ментального здоров'я так і функціонального статусу органів і систем. 

Метою дослідження було вивчення анамнестичних даних школярів, народжених в late-preterm 

терміні, що можуть впливати на стан їх здоров’я. 

Нами проаналізовано анамнестичні дані 93 школярів, народжених в late-preterm терміні, віком 
від 10 до 12 років. Групою контролю стали 42 школярі, народжені в строк. Статистична обробка 

отриманих результатів проведена з урахуванням середньої арифметичної (М), її похибки (m) та 

критерію Ст’юдента (t).  
Встановлено, що серед школярів основної групи захворюваність на гострі респіраторні 

захворювання та бронхіти була більш частою у порівнянні з контрольною групою. Це може бути 

відображенням порушень становлення імунної системи. Пасивне куріння, показник якого був 
вищим у групі передчасно народжених, можливо також впливало на процес. Виявлено, що 

школярі, народжені в late-preterm терміні, протягом дня більше проводять часу за кількістю годин 

перед телевізором та комп’ютером і менше – у спортивних секціях. 

Таким чином, для школярів, що народилися в термін 34–36 тижнів гестації, є характерним вищі 
рівень захворюваності на гострі респіраторні інфекції і бронхіти та показник пасивного куріння, 

довший час перебування протягом доби перед телевізором і комп’ютером, а також низька 

занятість у спортивних секціях. 
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