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дисметаболічних порушень. В свідомості. Млява, сонлива, анорексія. Шкіра  засмагла, суха, 

гіперпігментована. Склери ін’єцировані. Катаральні явища в носоглотці відсутні. Видимі 

слизові оболонки рожеві, вологі. Язик чистий, вологий. Периферійні лімфовузли не 

збільшені. Щитоподібна залоза не збільшена. Статева формула: Ах1, Р1, Ма1, Ме1. 

Аускультативно – дихання везикулярне. Тони серця ритмічні, гучні. Живіт м’який, 

безболісний при пальпації. Печінка +2 см, нижче краю реберної дуги. Селезінка не 

збільшена. Симптом Пастернацького негативний з обох сторін. Стілець- схильність до 

закрепів, сечовипускання- не порушені. креатинін  крові (від 26.08.20) – 0,238 мкмоль/л ( 

норма 62-123 мкмоль/л), (від 27.08.20)- 0,142 мкмоль/л, (від 01.09.20) -0,060 мкмоль/л.  

Кортизол (від 15.07.20)- 36,1(норма 138-690 нмоль/л); аналіз крові на мікроелементи : Na-

118,1 ммоль/л ; К-4,79 ммоль/л; Са-1,36 ммоль/л. Дитина консультована генетиком : 

Рекомендовано виключити маніфестацію спадкового захворювання: недостатність 

гліцеролкінази, Х-сцепленної адренолейкодистрофії (з ефектом лавонізації). 

Дитині призначено : Дієта – лікувальне харчування. 

В/в преднізолон, 10 % розчин хлорида натрія, 0,9 % розчин хлорида натрія ,10% 

розчин глюкози + Актрапід, гепарин, квадроцеф, ацикловір 

Per os:  преднізолон, ентерожерміна. На тлі проведеної терапії, стан дівчинки значно 

покращився.  На момент виписки вага- 35,5 кг. Площа поверхні тіла-1,11м2. 

В масі додала 5,5 кг). Самопочуття не порушено. Апетит нормалізувався. В 

неврологічному стані без патології. Стан при виписці – задовільний.  

Висновок: Особливістю даного спостереження є те, що діагностика захворювань, 

якi супроводжуються гіперфункцією наднирникiв, може бути вкрай утруднена та потребує 

диференціювання з чисельною кількістю інших захворювань.  

 

СТРУКТУРА ДИТЯЧОЇ ІНВАЛІДНОСТІ ПЕРЕДЧАСНО НАРОДЖЕНИХ ДІТЕЙ 

В.К. Козакевич 1, О.Б. Козакевич 2, М.Є. Фесенко 1, Л.С. Зюзіна 1,  О.І. Мелащенко 1 

Полтавський державний медичний університет 

1Кафедра педіатрії № 1 з пропедевтикою та неонатологією 

2Кафедра пропедевтики внутрішньої медицини з доглядом за хворими, загальної практики 

(сімейної медицини) 

Вступ. На сьогодні кількість передчасно народжених дітей зростає в усьому світі. У 

всьому світі недоношеність є провідною причиною смерті дітей віком до 3 років. Водночас 

багато дітей стикається з розвитком хронічної патології, інвалідністю, проблемами зору, 

слуху, мовного розвитку, а в подальшому – з труднощами у навчанні, синдромом шкільної 

дизадаптації, розладами емоційної сфери, регуляторними порушеннями. Тому, з’ясування 
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причин такої ситуації потребує подальших наукових досліджень щодо вивчення частоти, 

структури інвалідизуючої патології передчасно народжених дітей з дуже малою та 

екстремально малою масою при народженні. 

Мета. Вивчити частоту розвитку хронічних, у т.ч. інвалідизуючих, захворювань 

новонароджених які народились з масою тіла менше за 1500 г упродовж перших років 

життя. 

Матеріали та методи. Проведено когортне проспективне дослідження, до якого 

залучено 155 дітей з дуже малою та екстремально малою масою тіла, які спостерігалися в 

Центрі розвитку дітей Полтавської обласної дитячої клінічної лікарні. 

Результати та їх обговорення. Передчасно народжені діти, які народились з масою 

тіла менше за 1500 г, відносяться до групи високого ризику формування важкої патології, в 

тому числі неврологічної, що призводить до інвалідності. У значної частини цих дітей 

відмічаються різні неврологічні, сенсорні та соматичні порушення. Велике значення при 

цьому має рання діагностика неврологічної патології і порушень психомоторного розвитку 

з метою розроблення адекватної тактики терапії та реабілітації. Результати проведеного 

дослідження показали, що 38,6 % обстежених немовлят мали різні форми важкості 

бронхолегеневої дисплазії, 26,8 % дітей – ретинопатію новонароджених, у тому числі у 7,7 

% дітей важка форма, 10,1 % дітей – ДЦП, 6,6 % дітей – вроджену гідроцефалію, 10,12 % 

дітей – захворювання сечовидільної та 8,5 % дітей – захворювання серцево-судинної 

системи. 

В структурі дитячої інвалідності серед обстежених дітей, які народилися з дуже 

малою масою тіла переважає ДЦП (51,6%), що становить 10,12 % серед загальної кількості 

дітей, що перебували під спостереженням. Гідроцефалія займає друге місце серед причин 

інвалідності – 22,6 %. Проведений аналіз показав, що вроджені аномалії розвитку нервової 

системи та зорового аналізатору знаходяться на третьому місці в структурі інвалідності, що 

складає 12,9%. Білатеральна сліпота, як наслідок ретинопатії недоношених – на четвертому 

місці. Її мають 9,7% дітей. Сенсоневральна глухота має місце у 3,2 % дітей інвалідів.  

Висновки. В нозологічній структурі залишається високим рівень інвалідності дітей 

від вроджених вад розвитку, що потребує вдосконалення пренатальної діагностики, 

впровадження перинатального аудиту плода, що дасть змогу зменшити ймовірність 

народження дітей з вродженими вадами розвитку.  

Подальші дослідження варто спрямувати на більш детальне вивчення віддаленого 

катамнезу новонароджених, особливо передчасно народжених, які перебували на лікуванні 

у відділенні інтенсивної терапії новонароджених. Крім того, факторна детермінація 

основних причин дитячої інвалідності зумовлює доцільність формування основних 
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напрямків та програм зі зниження інвалідності дітей. Це, насамперед, подальший розвиток 

служб медико-генетичного консультування, планування сім’ї, поліпшення якості 

медичного догляду новонароджених із дуже малою масою тіла при народженні на дільниці 

та організація служби медико-соціального патронажу в сім’ях високого соціального ризику. 

З метою підвищення батьківської компетенції необхідно тактовно й обережно формувати 

об’єктивне уявлення про наявний у дитини дефект і його  можливі наслідки. 

 

 

 

НЕВРОЛОГІЧНІ СИМПТОМИ У ДІТЕЙ З COVID-19 

Крамарьов С.О., Євтушенко В.В., Серякова І.Ю. 

Національний медичний університет імені О.О. Богомольця, м. Київ 

Актуальність даної роботи обумовлена підвищенням частоти ускладнених випадків 

коронавірусної інфекції серед дитячого населення. За час епідемії COVID-19 

спостерігається стрімке збільшення частоти уражень неврологічного характеру. Структура 

неврологічних проявів при коронавірусній хворобі серед дорослих пацієнтів  становить до 

82%. Клінічна симптоматика цих ускладнень варіює від цефалгій до тяжких енцефалітів та 

менінгоенцефалітів. Серед дитячого населення даний аспект COVID-19 залишається 

недостатньо вивченим. 

Мета. Дослідити особливості неврологічної симптоматики у пацієнтів дитячого 

віку, що перебували на стаціонарному лікуванні впродовж першої та другої хвилі COVID-

19 у 2020-2021 роках. 

Матеріали та методи. Було проведено одноцентрове, ретроспективне, когортне 

дослідження, в якому проаналізували 532 історії хвороб дітей віком від народження до 18 

років. Пацієнти перебували на стаціонарному лікуванні у КНП «КМДКІЛ» (місто Київ, 

Україна), з приводу підтверджених випадків коронавірусної хвороби в період з червня 2020 

року до травня 2021 року. 

Результати дослідження. Медіана віку в даній когорті становила 3 роки, 

міжквартильний інтервал (МКІ) 10 місяців – 9 років. Тривалість стаціонарного лікування – 

3дні, МКІ 2 – 5 днів. Летальних випадків серед даної когорти пацієнтів не було. 

Неврологічна симптоматика (наявність принаймні одного неврологічного симптому) 

відмічалась у 109 (20,5%) пацієнтів. В усіх випадках спостерігалось відновлення 

неврологічної дисфункції з повним клінічним одужанням на момент виписки. Серед 

симптомів найбільш часто спостерігався головний біль, він був відмічений у 59 (11,1%) 

пацієнтів. Тривалість  скарг на головний біль становила від 1 до 14 днів (медіана – 2 дні). 


