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Вступ.    Стан здоров’я новонароджених визначається частотою народжених хворими і захворівших 

новонароджених в цілому та за класами хвороб і окремими захворюваннями. 
Мета.  Вивчити та проаналізувати показники захворюваності  недоношених новонароджених дітей в 

Україні. 
Матеріали та методи.  Дані статистичних звітів ДУ «Центр медичної статистики» МОЗ України за 

період 2000-2016 рр. 
       Результати.   Динаміка частоти хворих новонароджених, які мали масу тіла при народженні 1000 г і 
більше мала хвилеподібний характер з тенденцію до збільшення, а тих,   які мали масу тіла при народженні 
500 г і більше – до зменшення. Динаміка частоти хворих недоношених новонароджених, які мали масу тіла 
при народженні 1000 г і більше також мінялася по різному і мала хвилеподібний характер – тенденція до 
збільшення з 846,3 на 1000 недоношених новонароджених у 2000 р. до 864,86 у 2002 р. з подальшим 
зменшенням до 799,54 у 2016 р. Нерівномірний характер мала і динаміка частоти хворих недоношених 
новонароджених, які мали масу тіла при народженні 500 г і більше – зменшення з 812,21 у 2007 р. до 752,47 
у 2013 р., тенденцію до збільшення до 769,32 у 2014 р., 795,32 у 2015 р. з подальшою тенденцією до 
зменшення до 793,1 у 2016 р. Частота хворих недоношених новонароджених, які мали масу тіла при 
народженні 1000 г і більше у 2000 р була у 3,1 разу вища, ніж доношених, у 2006 р. – у 4 рази, а 
новонароджених, які мали масу тіла при народженні 500 г і більше, у 2007 р. – у 4,4, у 2012 – у 5,1 разу, у 
2016 рр. – у 5 раз, а індекс здоров’я новонароджених збільшився з 72,8% у 2000 р., до 79,8% у 2006 р. і з 
81,4% у 2007 р. до 84,2% у 2016 р. відповідно при максимальному значенні його у 2013 р. – 85,5%. 

При цьому індекс здоров’я новонароджених в цілому збільшився з 72,8% у 2000 р. до 84,2% у 
2016 р., доношених новонароджених – з 75,35% до 87,6%, а недоношених –з 15,3% до 20,7% відповідно. 

Висновки:   встановлено позитивну динаміку захворюваності  недоношених новонароджених дітей в 
Україні за період 2000-2016 рр. 

 
 

 
  

 


