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Гостра пневмонія є одним з найпоширеніших захворювань у дитячому віці. Захворюваність на пневмонію 

становить від 4 до 17 випадків на 1000 дітей. За даними В.Г. Майданника (2003) частина гострої пневмонії в 

структурі причин госпіталізації немовлят становить 6,5%, а у госпіталізованих дітей віком до 1 року пневмонія 
виявляється в 25-35% випадків.  

З метою вивчення особливостей перебігу пневмонії у дітей раннього віку на сучасному етапі нами 

піддані ретельному клініко-статистичному аналізу історії хвороби 38 дітей.  

Пневмонія у всіх вікових групах дітей зустрічалась однаково часто, як у хлопчиків так і у дівчат. 

Більшість хворих (68,2±3,8 %) народилися від 1-ї вагітності. У 36,84±3,7 % матерів вагітність перебігала на 

фоні дефіцитної анемії різного ступеня важкості, у 21,05±3,5 % - перебіг вагітності ускладнився загрозою 

переривання, у 10,5±2,7 % - токсикозом 1 половини, у 13,16±2,7 % - токсикозом 2-ї половини вагітності. У 

47,37±4,7 % матерів вагітність перебігала без ускладнень.  

5,26 % дітей народилися недоношеними, 7,89 % дітей - в асфіксії.  

Серед дітей, які хворіли на пневмонію майже 1/3 (31,58 %) народилися з масою тіла нижче 3000 г. Серед 

всіх вікових груп хворих на пневмонію дітей більше половини (52,63 %) знаходилися на штучному 

вигодовуванні. До того ж, майже 1/4 (23,68±3,6 %) дітей раннього віку отримували штучні суміші з 
народження. 

Встановлено, що діти раннього віку частіше хворіли зимою (44,74 %, р<0,05). Діти першого року життя 

достовірно частіше хворіли зимою (52,6 %), ніж весною (21,0 %), літом (13,1 %), та восени (13,3 %). 

Крім того, при вивченні аналізу життя дітей раннього віку було встановлено, що більшість із них вже 

хворіли на пневмонію вдруге (52,6±4,2 %, 47,4±)4,2 %, р<0,05). 

Таким чином, з наведених вище даних можна сформулювати групи ризику дітей раннього віку по 

розвитку пневмоній: діти від матерів з ускладненим перебігом вагітності; недоношені, або діти яку народилися 

у асфіксії; діти з масою тіла менше 3000 г.; діти які знаходяться на штучному вигодовуванні. 

 


