
Пневмония

• острое инфекционное заболевание, вызванное 
микроорганизмами различной, преимущественно 

бактериальной этиологии, 

• характеризуется очаговым поражением 
респираторных отделов лёгких, 

• наличием внутриальвеолярной экссудации, 
выявляемой при физикальном или 
инструментальном исследовании, 

• различной степени выраженности симптомами 
системного воспаления

• возникает как самостоятельная болезнь или как 
осложнение какого-либо заболевания,



За часом виникнення пневмонії 

можуть бути

• природжені пневмонії (ПП)

• постнатальні:

– нозокоміальні, 

– „домашні”, 

– вентилятор-асоційовані, 

– як ускладнення іншіх захворювань - вторинні 

пневмонії – це прояв або ускладнення таких захворювань як 

сепсис, аспірація тощо.



Розрізняють ранні і пізні ПП

• Ранні ПП проявляються в перші 3 доби

після народження. 

– дитина може народитися в задовільному стані, і 

лише через 3-4 години починають з'являтися 

перші ознаки дихальних розладів, 

– у деяких дітей вони можуть бути клінічно 

виявлені лише через 24 - 36 годин. 

• Пізні ПП (переважно хламідійні, уро-мікоплазмені)

вперше можуть клінічно проявитись лише 

після 7-14-го дня життя дитини.



Нозокоміальна пневмонія (НП)

• – це інфекційне (різної етіології) запалення легеневої 
тканини, яке характеризується появою на 
рентгенограмі нових вогнещево-інфільтративних змін 
в легенях через 48 годин і більше після госпіталізації 
(або не раніше 72 часів після народження)

• Збудники – госпітальна мікрофлора –

– метицилін - резістентні штами стафілококу, 

– клебсієла, 

– синєгнійна паличка, 

– ентеробактери, гриби та інша флора. 

– Часто процес розвивається внаслідок дії 
одночасно декількох збудників.



Інтранатальні пневмонії

• причиною розвитку є інфікування під час 

проходження дитини через родові 

шляхи, найчастіше зумовлені 

стрептококами, ентерококами, 

гемофільною паличкою, мікоплазмою, 

хламідіями, генітальним герпесом ІІ 

типу, цитомегаловірусом, грибами роду 

Кандида.



• Вентилятор-асоційована пневмонія –

це пневмонія, яка виникла через 48 

годин від початку проведення штучної 

вентиляції легень за відсутності ознак 

легеневої інфекції на момент початку 

штучної вентиляції легень.



• Домашні пневмонії розвиваються на 
фоні гострих респіраторних 
захворювань (аденовіруси, 
респіраторно-синцитіальні віруси, віруси 
грипу, парагрипу та інші). 

• бактеріальна флора - стафілокок, 
пневмокок, гемофільна палочка та інші, 
які ускладнюють перебіг респіраторної 
інфекції.



ЭПИДЕМИОЛОГИЯ

• Заболеваемость среди доношенных -1%, 

• Заболеваемость среди недоношенных 10%. 

• Заболеваемость  нозокомиальной пневмонией у 

новорождённых, находящихся в отделении 

реанимации на ИВЛ, - до 40%.



врождённая пневмония

• Летальность  5-10%. 

• При выздоровлении доношенных детей отдаленный 
прогноз, как правило, благоприятный. 

• У глубоко недоношенных детей бактериальная и 
микоплазменная пневмония повышают риск развития 
бронхолёгочной дисплазии. 

• Летальность при нозокомиальной пневмонии зависит 
от преморбидного фона и степени морфо-
функциональной зрелости ребёнка. 

• Развитие госпитальной инфекции в условиях 
отделения интенсивной терапии ухудшает исход и 
прогноз основного заболевания.



Этиология  неонатальных пневмоний 

• трансплацентарный 

путь инфицирования

• СМВ 

• герпетическая инфекция, 

• краснуха, 

• туберкулез, 

• сифилис. 

• перинатальное 

инфицирование

• стрептококки группы В,

• кишечная палочка, 

• анаэробные бактерии, 

• хламидии, 

• микоплазмы, 

• СМВ, 

• Haemophilus influenzae, 

• Listeria monocytogenes.



Постнатальный путь инфицирования

• коагулазонегативные стафилококки,

• золотистый стафилококк, 

• синегнойная палочка, 

• аденовирусами, 

• энтеровирусами,

• цитомегаловирусами, 

• вирусами гриппа А, В, 

• парагриппа, РС-вирусами, 

• кандидами, 

• кишечной палочкой, 

• микобактериями туберкулеза и др.



НЕОНАТАЛЬНЫЕ  ИНФЕКЦИИ У НЕДОНОШЕННЫХ 

ДЕТЕЙ

• Ранние НИ: бактериемия, 
пневмония, менингит, инфекция 
мочевой системы

• характеризуются тяжелым 
течением,

• смертность  достигает 40%, что 
в 3 раза превышает таковую у 
недоношенных новорожденных 
при отсутствии инфекции. 

• Основными их возбудителями 
являются стрептококки группы В 
и Escherichia coli (W. McGuire, L. 
Clerihew, P.W. Fowlie, 2004).

• Поздние неонатальные инфекции 
вызываются нозокомиальной 
флорой. 

• Основные возбудители –

• коагулазонегативные стафилококки 
(около 50% инфекций), 

• Staphylococcus aureus, 

• энтерококки, 

• E. coli, Klebsiella spp.,

• Pseudomonas spp., грибы.

•

• Риск развития инфекции обратно 
пропорционален гестационному 
возрасту и массе тела при рождении и 
прямо пропорционален степени 
тяжести состояния новорожденного 
(W. McGuire, L. Clerihew, P.W. Fowlie, 
2004).



Факторы риска

• инфекционно-воспалительные 

заболевания у матери;

• длительный безводный промежуток;

• недоношенность и ЗВУР плода;

• осложнённое течение беременности, 

приводящее к хронической гипоксии 

плода;

• тяжёлая асфиксия в родах.



Путь попадания инфекционного агента

• гематогенным путём (трансплацентарно) 

• при аспирации инфицированных 

околоплодных вод.

• воздушно-капельным (бронхогенным) 

путём (в постнатальном периоде)



несовершенство центральной регуляции дыхания, 

незрелость лёгочной ткани, 

недостаточная бактерицидная активность сурфактанта. 

повышенная восприимчивость 

недоношенных детей к развитию пневмонии.

альвеолярная мембрана 

интерстициальное пространство лёгких

формирование гиалиновых мембран (стрептококки группы В), 

гнойное воспаление и интерстициальный отёк 

инфекционный токсикоз 

метаболические нарушения 

Полиорганная недостаточность, неонатальный сепсис

Инфекционные (преимущественно бактериальные) агенты

гипоксемия, гиперкапния, ацидоз

дыхательная недостаточность,  



КЛИНИЧЕСКАЯ КАРТИНА (1)

• клиническая картина врождённой пневмонии в 
первые сутки жизни трудноотличима от таковой при 
РДС. 

• кашель и лихорадка не характерны для 
новорождённых.

• ранний косвенный признак неонатальной 
пневмонии:

– выраженная дисфункция ЖКТ, значительное возрастание 

остаточного содержимого желудка  с примесью желчи. 

– У доношенных детей- плохое сосание и срыгивания. 

– клинические признаки интоксикации: нарушение 

микроциркуляции, бледность или серость кожных покровов,

– снижение рефлексов и мышечного тонуса.

– увеличениея размеров печении и селезёнки, 

– патологическая желтуха. 



• При аускультации выслушиваются ослабление дыхания, 
разнокалиберные хрипы в лёгких; тахикардия и глухость 
тонов сердца. 

• У   новорожденных труднее, чем у более старших детей, 
выявить те типичные физикальные проявления, которые 
хорошо известны педиатрам (изменения перкуторного 
тона, хрипы, крепитация). 

• В диагностике важное значение имеет рентгенологическое 
обследование (возможны участки затемнения, 
инфильтративные тени, абсцедирование).

• При приобретённой пневмонии симптомы возникают 
отсроченно.

• У  тяжелобольных и глубоко недоношенных детей 
пневмония скрывается под маской фоновых заболеваний 
(тяжёлая асфиксия, РДС и др.), служащих основанием 
для раннего начала интенсивной терапии 

КЛИНИЧЕСКАЯ КАРТИНА (2)



– ослаблення дихання, задишка, апное, 

тахіпное

– дрібнопухирчасті, крепітуючі хрипи

– тахікардія

– блідно-сірий колір шкіри.

КЛИНИЧЕСКАЯ КАРТИНА (3)



• Диагноз врождённой пневмонии может 

быть подтверждён, если выявлен хотя 

бы один основной или три (и более) 

вспомогательных диагностических 

признака. 



Основные критерии:

• очаговые и/или инфильтративные тени 
на рентгенограмме;

• высев из родовых путей матери и 
дыхательных путей или крови ребёнка 
идентичной флоры;

• наличие пневмонии по данным 
патологоанатомического исследования, в случае 

смерти ребёнка до конца 3-х суток жизни.



• Нарушение внешнего дыхания у 

новорожденного > 2000г или сроком 

гестации>35 нед.

• Замедлнно время заполнения 

капиляров

• Лейкопения ( менее 5/нл) !!!  



Общее состояние

• «Ребенок выглядит больным»

• «Ребенок мне сегодня совсем не 
нравится» 

• Слабо сосет

• Гипотермия или лихорадка

• Температурный градиент > 2º между 
температурой ядра (определяете в 
межлопаточной области при положении 
ребенка на спине) и стопы

• Повышенная чувствительность к 
прикосновению



Сердечно-сосудистая система

• Тахикардия > 180 уд/мин (в том числе 

и до рождения)

• Бледность 

• Централизация кровообращения с 

плохой кожной перфузией

• Время капиллярного заполнения > 3 с 

• Артериальная гипотензия



Дыхание

• Апноэ, стонущее дыхание, диспноэ, 

тахипноэ, ретракции грудной клетки

• Повышенная потребность в 

кислороде у доношенного 

новорожденно ребенка



Кожные покровы, мягкие ткани

• Бледность, цианоз, 

• петехии, 

• желтуха, 

• отеки

• Гнойничковые высыпания, 

абсцессы, омфалит, паронихии

• Гиперемия кожи в местах уколов или 

по ходу стояния катетера



Желудочно-кишечный тракт

• Отказ  от пищи 

• Вздутый живот, рвота, замедленный 

пассаж по ЖКТ

• Запор, диарея, 

• Отсутствие кишечного шума при 

аускультации



ЦНС

• Летаргия или повышенная 

возбудимость, 

• мышечная гипо- или гипертония

• Повышенная чувствительность к 

прикосновению

• Судороги, напряженные роднички



Обмен вещств

• Гипо- или гипергликемия, 

• метаболический и респираторный 

ацидоз

• повышение уровня лактата, 

• желтуха, 

• холестаз



Поздие симптомы

• Желтуха, 

• Увеличенная печень

• Петехии, 

• Тромбоцитопения, 

• Коагулолатия  потребления, 

• Шок, гипотензия



Вспомогательные:
• усиление бронхо-сосудистого рисунка 

и/или локальное понижение 
прозрачности на рентгенограмме; ё

• наличие других гнойно-воспалительных 
заболеваний в первые трое суток 
жизни;

• жидкость в плевральных полостях, по 
данным УЗИ или рентгенографического 
исследования, с 1-х суток жизни (при 
отсутствии ГБН);

• увеличение печени в 1-е сутки жизни 
больше 2,5 см по правой 
среднеключичной линии (>2 см у детей 
с массой тела менее 1500 г) или 
пальпируемая селезенка (при 
отсутствии ГБН);

• наличие гнойной мокроты при первой 
интубации ребёнка в 1-3-и сутки жизни 
(должно быть подтверждено 
результатом микроскопии мазка);

• лейкоцитоз выше 21х109/л, 
палочкоядерные - более 11% (анализ 
крови взят в 1 сутки жизни);

• отрицательная динамика в анализе 
крови на 2-е сутки жизни;

• тромбоцитопения <170х109/л 

• положительный прокальцитониновый 
тест в первые 48 ч жизни и/или 
повышение уровня С-реактивного 
белка в сыворотке крови в первые 72 ч 
жизни;

• воспалительные изменения в 
плаценте, обнаруженные при 
гистологическом исследовании 



Анамнез  матери
• Острые респираторные вирусные инфекции во время 

беременности, 

• хронические воспалительные гинекологические заболевания, 

• хронические воспалительные заболевания почек. 

• длительно сохраняющуюся угрозу прерывания, 

• истмико-цервикальная недостаточность с наложением швов на 
шейку матки, 

• Гиперандрогения, антифосфолипидный синдром, длительная 
гормональная терапия в связи с этими заболеваниями. 

• преждевременное излитие околоплодных вод с длительным 
(более 18 ч) безводным промежутком.

• Хориоамнионит:СРБ>20 мг/л, лейкоцитоз >15/нл, Т 38 и более, 
зеленые зловонные околоплодные воды, родовая 
деятельность, несмотря на токолитическую терапию.

• Тахикардия плода 180 уд/мин или наличие децелераций



• Для уточнения характера воспалительного процесса в ранней 
стадии необходимо выполнение серии из 2-3 снимков с 
интервалом в 24-72 ч до момента стабилизации состояния. 

• Для пневмонии характерны инфильтративные тени, они могут 
быть сливными или мелкими рассеянными; как правило, видно 
перибронхиальную инфильтрацию и усиление бронхо-
сосудистого рисунка. 

• При некоторых видах пневмонии (например, врождённая 
пневмония, вызванная стрептокококком группы В) можно 
рассмотреть ретикулогранулярную или нодулярную сеть. 

• в 20-30% случаев на рентгенограмме лёгких, 
выполненной до конца 1-х суток жизни, может не 
выявляться характерных изменений.



Рентгенологічне обстеження

• Зниження прозорості легеневої тканини з рентгенологічними 

зонами, утвореними повітрям в головних дихальних шляхах 

(„повітряні бронхограми”).

• Об’єм легень новонародженого в нормі; можливий плевральний 

випіт.

• Ушкодження легень переважно асиметричні і локальні.

• Можливі легеневі кісти, так звана „деструктивна пневмонія”, 

характерна для стафілококової пневмонії

• При деяких видах пневмонії (стрептококові) спостерігається 

ретикулогранулярна або нодулярна сітка.

• Відсутність характерних змін на однократно зробленій РТГ 

не виключає пневмонії







• Respiratory Distress Syndrome

• Маленький объем легкого

• Гомогенная непрозрачность "матовое стекло"

• Воздушная бронхограмма 



Transient Tachypnoea of the NewbornIncreased central vascular markings 

• ("star-burst" appearance)

• гипервентиляция

• Evidence of interstitial and pleural fluid

• Prominent interlobar fissures

• Cardiomegaly



• Выявление в течение первых 72 ч очаговых или 
инфильтративных теней на рентгенограмме лёгких в 
случаях подтверждённой путём ларингоскопии 
аспирации мекония, крови или молока служит 
основанием для постановки диагноза аспирационной 
пневмонии.

• Отсроченное (более 72 ч после рождения или от 
момента постнатальной аспирации молока или 
крови) выявление очаговых и/или инфильтративных 
теней на рентгенограмме лёгких с высокой 
вероятностью свидетельствует о развитии 
нозокомиальной пневмонии. 



Лабораторная диагностика

• анализ крови (лейкопения или лейкоцитоз, 
увеличение абсолютногколичества палочкоядерных 
нейтрофильных гранулоцитов, повышение 
лейкоцитарного индекса), 

• микроскопическое (окраска по Граму) и 
бактериологическое исследования трахеального 
аспирата, полученного с помощью прямой 
ларингоскопии, 

• исследование крови на стерильность, 

• определение газов крови, 

• кислотно-основного состояния,

• глюкоза крови, 

• мониторинг пульсоксиметрии, 

• по показаниям проводится спинномозговая пункция и 
исследование ликвора (Е.Г. Сулима, Д.А. 
Добрянский, Н.М. Пясецкая, В.В. Брынь, 2004).



С реактивный белок

• Увеличивается  в первые 6-8 ч и достигает максимума 
на 2-е сутки от начала заболевания, часто превышая 
исходный уровень в 20-100 раз. 

• При эффективном лечении бактериальной инфекции 
снижение уровня С-реактивного протеина начинается с 
3 сут, а на 6-10-й день он возвращается к норме (В.В. 
Долгов и соавт., 1997).

• Повышение  уровня С-реактивного белка более 10 мг/л 
является ранним признаком бактериальной инфекции у 
доношенных детей, 

• не установлено какой-либо закономерности между его 
концентрацией в крови у недоношенных детей и 
наличием у них инфекционной патологии.



• Моніторинг СРБ може бути використаний для  оцінки 

ефективності антибактеріальної терапії, а  також для 

вирішення питання про її припинення у  випадках 

підозрюваної, але не підтвердженої  інфекції [C].   

• При відсутності клінічних або бактеріологічних  даних 

незначне підвищення рівня СРБ не є  достатньою 

підставою для початку  антибактеріальної терапії [C]. 

• Однак за станом  такої дитини слід уважно 

спостерігати протягом  доби. 



Загальний аналіз крові (ЗАК)
У разі підозри на інфекцію у дитини аналіз призначають 
двічі, з інтервалом в 12-24 години. Результати мають 
найбільшу діагностичну цінність після 8 год життя. Зміни у 
ЗАК, які свідчать про можливу інфекцію:

– Кількість лейкоцитів <4 чи >31 х 109/л в перші 3-4 доби життя 
дитини або > 20 х 109/л з 4 доби 

– Співвідношення між кількістю незрілих нейтрофілів і загальною 
кількістю нейтрофілів (І:Т) > 0,2-0,3 може бути додатковою 
прогностичною ознакою септичного процесу (найбільш чутливий 
показник).

– Абсолютна кількість незрілих нейтрофілів (АКНН) > 1,5 х 109 в 
мм3 є підозрілою, а  > 2,0х109/л може бути свідченням септичного 
процесу. Після 4 дня АКНН > 1,0х109/л може мати діагностичне 
значення щодо сепсису (залежно від гестаційного віку і тривалості 
життя дитини).

– Абсолютна кількість нейтрофілів (АКН) менше 1 750 в мм3
найбільш специфічний показник 

– Кількість тромбоцитів менше <150 000 чи з тенденцією до 
зниження є пізньою ознакою, що з`являється наступного дня після 
появи клінічних симптомів сепсису. 

– У капілярній крові зазвичай визначають вищі показники, ніж у 
венозній.



Збільшення абсолютної кількості нейтрофілів 

спостерігається у новонароджених в таких ситуаціях:

• температура матері в  пологах (здорові новонароджені)

• застосування окситоцину в пологах (протягом 6 годин 
або більше)

• ускладнені пологи 

• асфіксія в пологах

• синдром меконіальної аспірації

• пневмоторакс

• судоми

• тривалий крик (понад 4 хвилини)

• гіпоглікемія

• гемолітична хвороба новонароджених

• хірургічні втручання

• Зменшення абсолютної кількості нейтрофілів 
спостерігається у новонароджених з 
перивентрикулярними крововиливами і гемолітичною 
хворобою, або матері яких мають гіпертензію



Підрахунок загальної кількості лейкоцитів приносить 

найменше користі в діагностиці неонатальних інфекцій і в 

даний час вважається неінформативним [A].

Більшість обстежень має проводитися протягом перших 24 годин життя.

• В першу добу життя такі значення лейкоцитозу можуть викликати 
занепокоєння (12 годин життя):

• нейтропенія
– <7 200 у доношених чи недоношених новонароджених  >1 500 грамів, 

– <2 200 у передчасно народжених  <1500 грамів. 

• I : T співвідношення > 0.16-0.20 (для доношених та недоношених 
водночас). 

• У недоношених новонароджених з терміном гестації менше 32 тижнів, 
протягом перших 5 днів життя співвідношення I:T <0.2 має зв'язок з 
інфекцією у 96%.

• І:Т менше ніж 0,16 може бути однією з ознак відсутності інфекції [А]

• Незрілі нейтрофіли >1400 (для доношених та недоношених 
водночас).

• Підвищення кількості нейтрофілів є набагато менш чутливими 
параметрами ніж ті, що наведені вище.

– у доношених новонароджених >14.400 

– у недоношених >12.600, 

– лейкоцитоз >31.000 у доношених та >21.000  у передчасно народжених немовлят



Чутливість аналізу (ймовірність того, що він 

буде позитивним при наявності захворювання) 

• для нейтропенії складає 87%, 

• для збільшення абсолютної кількості 
лейкоцитів – 42%, 

• для співвідношення I:T>0.3 – 91%.



За потреби уточнити діагноз визначають вміст 

ІЛ-6 і прокальцитонін у сироватці крові 

новонародженого

• У перші 12 годин життя дитини найбільш 
важливе діагностичне значення має 
визначення рівня інтерлейкіну-6 (ІЛ-6). 

• Цей показник вважається найбільш 
чутливим раннім маркером обох клінічних 
форм сепсису у новонароджених. Важливе 
діагностичне значення може мати 
комбінація цього тесту з дослідженням СРБ 
[B].



• Загальний аналіз сечі – всім новонародженим з підозрою на 
сепсис. 

• Бактеріологічне дослідження сечі (інформативне при пізньому 
сепсисі) – проводиться при наявності лабораторних і 
мікроскопічних змін в сечі.

• Визначення кислотно-лужного стану, електролітів (натрій, калій, 
кальцій) крові, газового складу крові, якщо дитині проводиться 
ШВЛ щоденно;

• Глюкоза крові: у новонароджених з сепсисом може виявлятись 
гіперглікемія.

• Біохімічні дослідження: білірубін крові, АСТ, АЛТ, креатинін і 
сечовина  при олігоанурії (діурез менше 1 мл/кг/год).

• Нейросонографія

• УЗД органів черевної порожнини

• Посіви матеріалу зі слизових оболонок, шкіри, шлункового 
вмісту не дозволяють диференціювати інфекцію від 
колонізації [В] тому рутинно не проводяться



Респираторная терапия

• В большинстве случаев достаточно ингаляции увлажненной воздушно-
кислородной смеси под контролем Sр02. 

• Использование метода СРАР при пневмониях патогенетически 
необоснованно. 

• При прогрессировании дыхательных нарушений у детей с 
подтвержденным диагнозом пневмонии целесообразен перевод на 
ИВЛ.

• Для проведения высокочастотной осцилляторной ИВЛ при пневмонии 
используют МАР более низких значений из-за неоднородности 
изменений лёгочной ткани и опасности возникновения синдрома утечки 
воздуха.

• В фазу экссудации (при разрешении пневмонии) и потребности в 
частом размыкании контура для санации верхних дыхательных путей 
возможен ранний перевод на традиционную ИВ Л при достижении МАР 
менее 11 см вод.ст.



Инфузионная терапия

• Задачи: 

• стабилизация гемодинамики; 

• коррекция волемических нарушений; 

• нормализация жидкостного гомеостаза в разных 
секторах (внутрисосудистом, внутриклеточном); 

• дезинтоксикация; 

• коррекция реологических свойств крови; 

• устранение электролитных нарушений; 

• обеспечение организма ребенка энергетическими и 
пластическими субстратами; 

• нормализация кислотно-основного состояния; 

• иммунотерапия.



• Забезпечити кисневу терапію, використовуючи маску, носові канюлі 
або носовий катетер відповідно до наявних показань і коригувати її 
залежно від динаміки стану новонародженого.

• Антибіотикотерапія:

– Антибіотикотерапія повинна починатися при появі перших симптомів 

захворювання, але після забору крові для посіву і визначення збудника.

– В якості стартової антибіотикотерапії рекомендується комбінація 

ампіциліну з гентаміцином у відповідній до віку та вазі дитини дозі 

внутрішньовенно [A].

– Оцініть стан дитини через 48 годин від початку антибіотикотерапії. Якщо 

стан дитини покращився, лікування слід продовжувати протягом 10-14 

днів.

– При отриманні результатів бактеріологічного дослідження оптимізують 

антибактеріальну терапію.

– У разі хламідійної інфекції призначається макроліди (еритроміцин, 

азітроміцин) протягом 10-14 днів [A]. 



• Стартовой эмпирической антибиотикотерапией ранней 

бактериальной инфекции остается ампициллин в комбинации с 

гентамицином. 

• При нозокомиальной инфекции предпочтение следует отдавать 

другим аминогликозидам (амикацину), антистафилококковым 

препаратам (ванкомицину и др.) 

• При грамотрицательных кишечных бактериях рекомендуют 

ампициллин и аминогликозиды или цефалоспорины 3-й 

генерации (цефотаксим или цефтазидим). 

• При анаэробной инфекции – метронидазол или клиндамицин. 

• При Pseudomonas рекомендуют аминогликозиды с 

цефтазидимом или тикарциллином. При Chlamydia trachomatis –

макролиды 

• По показаниям – противогрибковые препараты (флуконазол, 

амфотерицин В и др.)



• При пневмонии, вызванной метициллин-резистентными штаммами 

грампо-ложительных кокков, назначают ванкомицин внутривенно 15 

мг/кг однократно, затем по 10 мг/кг (разовая доза) каждые 12 ч в 

первые 7 дней жизни и каждые 8 ч в возрасте старше 1 нед. 

Вводится в растворе глюкозы в течение 1 ч.

• В качестве альтернативы можно использовать линезолид

внутривенно в течение 30-120 мин, разовая доза - 10 мг/кг. 

Недоношенным детям в первые 7 дней жизни назначают каждые 12 

ч, недоношенным старше 1 нед и доношенным, независимо от 

возраста, - каждые 8 ч.

• При критическом ухудшении состояния вследствие развития 

нозокомиальной пневмонии неустановленной этиологии на фоне 

предшествующей эмпирической антибактериальной терапии в 

исключительных случаях по жизненным показаниям (!) используют 

имипенем+циластатин внутривенно в течение 30 мин в разовой дозе 

20-25 мг/кг каждые 12 ч или меропенем внутривенно в течение 30 

мин в разовой дозе 20 мг/кг каждые 12 ч, 7 суток или в комбинации с 

ванкомицином.



• Інфузійна терапія Підтримання гемокардіодинаміки 
при пневмоніях з тяжкими дихальними розладами 
забезпечується проведенням інфузійної терапії, 
використанням симптоматичних амінів – допаміну, 
добутрексу. Особливостями інфузійної терапії при 
пневмонії є введення мінімально необхідних об'ємів 
рідини, з максимально малою швидкістю, рівномірно 
на протязі доби, з переважним використанням 
нормоосмолярних розчинів.

• 3.4. Корекція метаболічних порушень проводится у 
відповідності віку та масі тіла.



Спостереження. Контролюється стан наступних

життєвих функцій при системних та генералізованих

інфекціях

– Дихання: частота, апное, ретракції, стогін на  видиху, сатурація

– Серцебиття та кровообіг: частота та  характер серцебиття, 

симптом «білої плями», артеріальний тиск

– Температура тіла

– Колір шкіри та слизових оболонок

– Активність та м’язовий тонус  

– Засвоювання їжі

– Випорожнення та сечовипускання

Стан контролюється
• кожний час протягом перших 4 годин, 

• потім кожні 2 години протягом перших  24 годин. 
• Потім кожні 3 години по мірі того, 

як  того вимагає стан дитини. 
• Якщо стан дитини погіршується, моніторинг повинен 

відбуватися частіше. 



Виписка
• За відсутності клінічних ознак дихальних розладів, 

проблем з харчуванням та інших показань до 

госпіталізації, новонародженого, який не отримує 

додаткового кисню протягом щонайменше 2 діб і не має 

центрального ціанозу, антибіотиків щонайменше 24 

години, можна виписати додому.

• Додаткові критерії виписки дитини з пологового стаціонару повинні 

відповідати відповідним положенням клінічного протоколу медичного 

догляду за здоровою новонародженою дитиною, клінічного 

протоколу медичного догляду за новонародженою дитиною з малою 

масою тіла при народженні, клінічного протоколу з первинної 

реанімації та після реанімаційної допомоги новонародженим дітям


