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жених відзначалися надмірною збудливістю та дратівливістю, нервозністю та 
короткочасними ситуаційно обумовленими реакціями гніву, образи, агресії, що 
супроводжувалися непродуктивною метушливістю, недоцільною активністю та 
конфліктною поведінкою Характерними симптомами для даних пацієнтів були: 
нетерпимість, роздратування, звинувачування оточуючих у всіх негараздах. По
дібне порушення поведінки не було постійним та глибоко вкоріненими стерео
типом, носило хвилеподібний характер. Подібні поведінкові реакції не були при
таманні пацієнтам до факту психотравми і переважно проявлялися локально, у 
одній чи декількох сферах життя.

За результатами проведеного дослідження можна встановити, що ос
новним предиктором формування розладів адаптації на сучасному етапі є внут
рішнє переміщення осіб, що зазнали стресового впливу. З'ясовано, що провідні 
клініко-психопатологічні відмінності у пацієнтів з розладами адаптації полягають 
у переважанні змішаної тривожної і депресивної реакції (Р43.22) у 21 осо- 
би(37%) та розладу адаптації зі змішаними розладами поведінки (Р43.24) у 17 
осіб(31%) відповідно Відмінності клінічної картини у переважної більшості па
цієнтів 54(97%) пов’язана з вимушеним переселенням, а тяжкість перебігу РА з 
повторним стресовим навантаженням у 43 осіб(76%).

УДК: 616. 98-071 (COVID-19)
Ваценко А .І., Марченко О.Г.
COVID-19: КЛІНІКО-ЛАБОРАТОРНА ХАРАКТЕРИСТИКА 
ТА ОСНОВНІ ФАКТОРИ РИЗИКУ У ГОСПІТАЛІЗОВАНИХ 
ПАЦІЄНТІВ
Полтавський державний медичний університет

Актуальність. Останні 3 роки увесь світ активно продовжує свою боротьбу 
із новою коронавірусною інфекцією, що виникла у 2019 році. Стрімке поширення 
COVID-19, постійна мутація вірусу, що призводить до нових спалахів, недостат
ній рівень вакцинації населення потребують постійного вивчення факторів, які 
здатні впливати на тяжкість перебігу захворювання та його висхід.

Наукова новизна роботи. Полягає у визначенні нових факторів ризику тяж
кого перебігу гострої респіраторної хвороби COVID-19.

Мета. Проаналізувати основні клініко-лабораторні характеристики та дослі
дити фактори ризику тяжкого перебігу COVID-19 у госпіталізованих пацієнтів.

Методи дослідження та результати. Нами було проведено когортне рет
роспективне дослідження на підставі детального аналізу 150 історії хвороб па
цієнтів з діагнозом «Гостра респіраторна хвороба COVID-19», які перебували на 
лікуванні в комунальному підприємстві «Полтавська обласна клінічна інфекцій
на лікарня Полтавської обласної ради» з квітня по жовтень 2020 року. Діагноз 
верифікували методом використання полімеразної ланцюгової реакції (ПЛР) із 
виявленням РНК вірусу SARS-CoV-2 у матеріалі назофарингеального мазку. 
Критеріями виключення стали пацієнти з негативним результатом ПЛР на вияв
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лення РНК SARS-CoV-2 при госпіталізації, віком молодше 18 років, із супутньою 
ВІЛ-інфекцією та активними хронічними вірусними гепатитами В і С.

У переважної більшості госпіталізованих пацієнтів (94,7%) пацієнтів мала мі
сце супутня хронічна патологія, зокрема захворювання серцево-судинної сис
теми (ССС) -  у 100 (66,7 %), шлунково-кишкового тракту (ШКТ) -  у 95 (63,3%), 
ожиріння різного ступеню -  у 80 (53,3%) та цукровий діабет -  у 30 (20,0%) осіб. 
Середній вік пацієнтів склав 58,75±1,074 років. Переважав перебіг захворюван
ня середньої тяжкості -  у 67,3% пацієнтів, тяжкий діагностовано у 22,0%, легкий 
та критичний -  по 5,3%. У пацієнтів старше 60 років перебіг захворювання до
стовірно частіше був тяжкий та критичний (38,2%), у порівнянні з пацієнтами 
молодшого віку (від 18 до 59 років) (16,2%, р=0,003). У більшості обстежених -  
96 (64,0%) визначалася лімфопенія, у 36 (24,0%) анемія, у 31 (20,7%) лейкопе
нія та у 11 (7,3%) лейкоцитоз.

Ризик розвитку тяжкого перебігу COVID-19 у пацієнтів із супутньою патологі
єю серцево-судинної системи і цукровим діабетом виявився вищим у 2,5 разу 
(р=0,048, OR=2,57 та р=0,028, OR=2,51 відповідно), в порівнянні з пацієнтами 
без патології. Наявність серцево-судинних захворювань у пацієнтів з COVID-19 
підвищує ризик госпіталізації в відділення реанімації та інтенсивної терапії 
(ВРІТ) в 7,9 (р=0,021, OR=7,97), а з ожирінням III ст. (ІМТ>40) у 6,4 (р=0,045, 
OR=6,40) разів. У пацієнтів, які мають поєднання 2-х і більше коморбідних ста
нів ризик тяжкого перебігу захворювання зростає в 4,3 (р=0,023, OR 4,364), ри
зик госпіталізації до ВРІТ у 4,5 (р=0,005, OR=4,494) та летального висходу в 6.2 
(р=0,026, OR=6,293) разу.

Висновки. У більшості пацієнтів в анамнезі мала місце супутня хронічна па
тологія: серцево-судинна патологія, розлади шлунково-кишкового тракту, ожи
ріння та цукровий діабет. Перебіг COVID-19 у госпіталізованих був частіше се
редньої тяжкості та тяжкий. Встановлено, що факторами ризику тяжкого перебі
гу COVID-19 є вік старше 60 років, наявність супутньої серцево-судинної пато
логії, цукрового діабету та ожиріння. У пацієнтів, які мають в анамнезі поєднан
ня 2-х і більше коморбідних станів, ризик тяжкого перебігу захворювання зрос
тає у 4,3, а летального наслідку в 6,2 разу.

УДК:616-022.4:578.834.1 ]-036.21: 316:61 
Діхтяренко В.А., МіжедД.О.
ВПЛИВ ПАНДЕМІЇ СОУВД-19 НА МЕДИКО-СОЦІАЛЬНИЙ 
СТАН СУСПІЛЬСТВА
Національний медичний університет ім. О.О. Богомольця, м. Київ

Світова пандемія СО\/Ю-19 вплинула на багато сфер життя суспільства, а 
особливо на медико-соціально-економічну сферу. Тема пандемії Соуісі-19 та її 
наслідків, завдяки величезному розповсюдженню хвороби серед широких 
верств населення, є дуже поширеною в суспільстві, а відтак вбачається дуже 
перспективною для подальших наукових досліджень Проте, недостатня систе-
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