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«Здорові легені – сильний організм» 
12 листопада – Всесвітній  день боротьби з пневмонією 

 
 

 Всесвітній день боротьби з 
пневмонією (World Pneumonia Day) 
відзначається 12 листопада. Цього дня 
в різних країнах відбуваються заходи 
профілактичного характеру, спрямовані 
на запобігання поширенню такого 
небезпечного захворювання як 
пневмонія. Ідея дня була запропонована 
Глобальної коаліцією проти дитячої 

пневмонії. 
У цей день установи охорони здоров'я організовують 

профілактичні заходи, проводять медичні огляди. Крім того, безліч 
волонтерів розповідають людям про пневмонії і пов’язаних з нею 
ризиками. 

Пневмонія є одним з найбільш розповсюджених захворювань 
людини. В Європі на пневмонію в середньому хворіють 15 осіб на 
1000 населення. В Україні, за даними академіка Ю. І. Фещенка, на 
пневмонію хворіють щороку від 40 до 50 тис. осіб. Загальні витрати 
на лікування хворих із пневмонією становлять понад 10 млрд. 
доларів США. Зросла смертність від пневмонії: при позалікарняних 
пневмоніях вона нині становить 5-15 % випадків, при госпітальних 
(нозокоміальних) - до 50 %. 

Пневмонія може протікати, як самостійна хвороба і як 
ускладнення після перенесених хвороб. У випадках, коли 
запалення легенів не викликане інфекцією, зазвичай таке 
захворювання називають пневмонією. Пневмонія - інфекційне 
захворювання легенів, частіше за все воно вражає дітей, літніх 
людей та людей з ослабленою імунною системою.  

oblzdrav.mk.gov.ua›glavnaia…vsesv…i-den-borotbi-z… 
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Розділи: 
 
1. Пневмонія: сучасний погляд на проблему;  
-  у дітей 
- у дорослих 
2. Як зберегти легені здоровими? 

 
Розділ 1. 
- у  дітей: 
 

Особливо часто виникає пневмонія у дітей, 
симптоми і ознаки якої достовірно 
визначаються тільки на підставі даних 
рентгена і загального аналізу крові. 
Пневмонія серед всієї легеневої патології у 
дітей раннього віку становить майже 80%. 
…до цих пір це захворювання входить в 
десятку найбільш частих причин смерті. 
За статистичними даними в різних регіонах 

нашої країни захворюваність на пневмонію у дітей становить 
0,4 – 1,7%. 

medprice.com.ua›ukr/articles…u-ditini…likuvannya… 
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- у дорослих 
 

Пневмонія є серйозним захворюванням, і 
ігнорування перших її ознак може призвести 
до непередбачуваних наслідків. Що 
стосується виникнення і розвитку пневмонії, 
медики досі не можуть знайти відповідь на 
те, чому в однієї групи людей вірусна 
інфекція затримується на верхніх дихальних 
шляхах, а в іншої — просувається вглиб і 

атакує легені. Єдине, в чому впевнені фахівці так це те, що 
пневмонія розвивається в тому випадку, якщо організм вже 
ослаблений якимось іншим захворюванням. 

dses.kiev.ua›simptomi-pnevmonii-u-doroslih.html 
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Розділ 2. 

 
Попередити пневмонію 
можливо за допомогою таких 
простих заходів, як 
регулярний профілактичний 
огляд медичними фахівцями, 
здорове харчування, 
активний відпочинок на 
свіжому повітрі, здоровий 
спосіб життя та своєчасна 

вакцинація. 
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Запрошуємо наших користувачів приєднатися до 
Всесвітнього дня боротьби з пневмонією та ознайомитися з 
виставкою документів. 

Оригінали документів можна переглянути у читальному 
залі відділу обслуговування ВОНМБ. У разі зацікавленості в 
матеріалах окремих статей із зазначених видань, 
рекомендуємо скористатися сервісом “Електронна доставка 
документів” www.vinmedlib.org.ua з метою одержання 
повного тексту. 
 
 
 
 
 

 


