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мог, відображених у всеосяжному стандарті якос-
ті ISO 9001:2015, є впровадження до практики ме-
тодів запобігання небажаним явищам на основі
ризик-менеджменту.

Актуальність роботи зумовлена аналізом мож-
ливостей використання методів ризик-менеджмен-
ту в неонатологічній практиці.

Метою дослідження є підвищення результатив-
ності виходжування новонароджених дітей. Ме-
тодичною основою цього дослідження були оцін-
ка ризик-факторів за SWIFT-методом, прогнос-
тичний аналіз на основі шкали Апгар і методи біо-
статистики.

Був проведений ретроспективний аналіз 40 іс-
торій пологів та історій розвитку новонароджених
дітей, які перенесли реанімацію після народження.
Висувалася концепція допоміжної оцінки при оці-
нюванні оцінки наслідків реанімаційних заходів,
ступеня зрілості систем життєзабезпечення дітей.
Для коректного оцінювання стану розроблено роз-
ширену форму звітності для оцінки показників за
шкалою Апгар. Показники слід вписувати у від-
повідні комірки через визначені проміжки часу.
Комірка «Коментарі» використана для заміток
про інші фактори, зокрема, курсові дози препара-
тів, призначені матері, ступінь відповідності ста-
ндартам проведених реанімаційних заходів, стан
здоров’я дітей до закінчення неонатологічного пе-
ріоду, повноту превентивних заходів щодо нейтра-
лізації факторів ризику періоду новонародженості.

Медичним працівникам запропоновано вико-
ристання розширеної форми звітності щодо показ-
ників за шкалою Апгар, яка містить відомості про
реанімаційні втручання.

ВПЛИВ ВИСОКОЧАСТОТНОЇ ОСЦИЛЯЦІЇ
ГРУДНОЇ КЛІТКИ НА ФУНКЦІЮ
ЗОВНІШНЬОГО ДИХАННЯ В ДІТЕЙ
З ПОЗАЛІКАРНЯНОЮ ПНЕВМОНІЄЮ

ГОСТРОГО ПЕРЕБІГУ
Усенко Д. В.

Одеський національний медичний університет,
Одеса, Україна

Нові можливості покращання функції зовніш-
нього дихання (ФЗД) пов’язані з використанням
методу дренажу бронхіального дерева за допомо-
гою високочастотної осциляції грудної клітки
(ВЧОГК). (Муковісцидоз. Адаптована клінічна
настанова, заснована на доказах, МОЗ України,
2016 р.)

Метою роботи було вивчення клінічного зна-
чення методу ВЧОГК у комплексній терапії поза-
лікарняної пневмонії (ПП) з гострим перебігом у
дітей.

Клінічне спостереження та спеціальні дослі-
дження проведені у пульмонологічному відділен-
ні Одеської обласної дитячої клінічної лікарні у
56 дітей віком від 6 до 17 років з підтвердженим
діагнозом ПП. Діти були поділені на 2 групи: ос-
новну — 36 дітей, які отримували курс ВЧОГК, та
контрольну — 20 дітей, які отримували базисну те-
рапію без ВЧОГК. Усім пацієнтам проводили ком-

плексне клінічне обстеження. Оцінка вентиляцій-
ної функції легенів проводилася в усіх пацієнтів
методом спірометрії за такими показниками ФЗД:
форсована життєва ємність легенів (ФЖЄЛ), об’-
єм форсованого видиху за першу секунду (ОФВ1),
максимальна об’ємна швидкість повітря (МОШ)
на рівні видиху 25 % ФЖЄЛ (МОШ25), МОШ по-
вітря на рівні видиху 50 % ФЖЄЛ (МОШ50).

Отримані результати свідчать про сприятливий
вплив ВЧОГК на клінічні симптоми, дренажну
функцію легенів та показники бронхіальної про-
відності.

Більш позитивна клінічна динаміка патологіч-
ного процесу в основній групі супроводжувалась
покращанням показників ФЗД, у тому числі досто-
вірним приростом ФЖЄЛ за рахунок збільшення
ОФВ1.

ЭФФЕКТИВНОСТЬ КОРРЕКЦИИ
ПИЩЕВОГО РАЦИОНА У ДЕТЕЙ

С ЖЕЛЕЗОДЕФИЦИТНОЙ АНЕМИЕЙ
Григоришена А. А., Мацюк Н. Б.

Одесский национальный медицинский
университет, Одесса, Украина

Актуальность. Железодефицитные состояния
остаются актуальной проблемой здравоохранения.
По данным ВОЗ, дефицит железа в группе детей
раннего возраста превышает 80 % в связи с быст-
рыми темпами развития и повышенной потребнос-
тью в железе. В этот период запасы железа быст-
ро истощаются: у недоношенных детей к 3-му ме-
сяцу, у доношенных — к 5–6-му месяцу.

Неадекватное питание беременных, несвоевре-
менное введение прикорма часто приводят к раз-
витию анемии у детей грудного возраста.

Цель. Проанализировать особенности пищево-
го рациона и изучить его влияние на развитие же-
лезодефицитных состояний у детей раннего возрас-
та, находящихся на грудном вскармливании.

Материалы и методы. Проведено обследова-
ние 50 детей в возрасте от 6 до 9 мес. с учетом ре-
комендаций нормативных документов: Приказ
№ 149 «Клинический протокол медицинского ухо-
да за здоровым ребенком».

Результаты. В ходе работы дети были распре-
делены на 2 группы: у детей первой группы (n=25)
уровень Hb определяли на 9-м месяце жизни, а у
детей второй группы (n=25) — на 6–7-м месяце.
При этом у детей первой группы показатели Hb
варьировали в диапазоне от 115 до 100 г/л, у де-
тей второй группы уровень Hb находился в пре-
делах 120 г/л, в обеих группах отмечено снижение
эритроцитарных индексов. При анализе рациона
питания установлено, что своевременное введение
продуктов, богатых железом (гречневая, овсяная,
ячневая крупы, цветная капуста, брокколи, мясо,
желток), предотвращало развитие железодефици-
та, в то время как неадекватное питание требова-
ло уже медикаментозной коррекции анемии.

Выводы. Обогащение пищевого рациона желе-
зосодержащими продуктами прикорма предотвра-
щает развитие анемии у детей, находящихся на
грудном вскармливании.


