
¹25-26
Ëüâ³â

Ãðóäåíü 2020 ð.
ËË

ÃÃÃððóóääååííüü 2200



ЗМІСТ
АКЦЕНТИ
2 Острый бронхиолит: принци-

пы диагностики и терапии
9 Кропив’янка у дітей: особли-

вості клініки, труднощі діа-
гностики і підбору терапії

13 Антигістамінні препарати в 
практиці сімейного лікаря: 
запитання і відповіді

ЛЕКЦІЇ ПРОВІДНИХ 
ФАХІВЦІВ
15  Синдром свистящего дыха ния 

(wheezing) у детей дошкольно-
го возраста: клиническое зна-
чение,  диагностика и тактика 
терапии 

ДОВІДНИЧОК ПЕДІАТРА
26 Особливості перебігу гострих 

респіраторних вірусних 
інфекцій у дітей у літню пору 
року

30 Клінічні «маски» дитячого 
мультисистемного запального 
синдрому, асоційованого з 
COVID-19

ВИПАДКИ З ПРАКТИКИ
32 Дієта при функціональних 

гастроінтестинальних 
розладах у дітей: опис 
клінічного випадку

34 Анулярна гранульома у 
дитини: клінічний випадок

36 Трудний пацієнт: атопічний 
дерматит як прояв целіакії

39 Ектодермальна дисплазія 
у дітей: особливості 
діагностичного пошуку 
та власне клінічне 
спостереження

ВИ ЗАПИТУЄТЕ – МИ 
ВІДПОВІДАЄМО
42 Відповіді на ваші запитання 
НОВІ МОЖЛИВОСТІ 
ДІАГНОСТИКИ І 
ЛІКУВАННЯ В АЛЕРГОЛОГІЇ
44 Спадковий ангіоневротичний 

набряк:нові можливості 
діагностики і лікування вже 
сьогодні

Керівник проекту,
доктор медичних наук, 

професор
Леся Василівна Беш 

АЛЕРГІЯ У ДИТИНИ
2020 рік                   

Випуск № 25/26
Видається двічі на рік

Заснований у 2006 році
Комунальною міською дитячою 
клінічною лікарнею м. Львова 
 Львівським міським дитячим 

алергологічним центром

Свідоцтво про державну 
реєстрацію друкованого засобу 

масової інформації 
серія ЛВ №742

Видавець:
Львівський міський дитячий алергологічний центр

Керівник проєкту: Леся Беш
Редактор: Любомира  Салюк

Редакційна рада:
 Беш О.М. (м. Львів), Віняр Ю.В.  (м. Львів), Гадзецька О.Г. (м. Львів), 

Головко І.М. (м. Львів), Дедишин Л.П. (м. Львів), Єфімова С.В. (м. Львів),
 Квіт Д.І. (м. Львів), Луговськой В.Н. (м. Львів), Мацюра О.І. (м. Львів), 

Недельська С.М. (м. Запоріжжя), Охотнікова О.М. (м. Київ), 
Слюзар З.Л. (м. Львів), Стахняк О.В. (м. Львів), Тарасюк О.І. (м. Львів), 

 Ryszard Kurzawa (м. Рабка-Здруй, Польща),
 Alicja Widerska-Kurzawa (м. Вроцлав, Польща), 

Maciej Kaczmarski (Бялисток, Польща), 
Violetta Opoka-Winiarska (м. Люблін, Польща)

Наші координати:
Телефонуйте:

т/ф (032) 2938250; т. (032) 2930500
Пишіть:

79059, м.Львів, вул. П.Орлика, 4,
КНП«Міська дитяча клінічна лікарня м. Львова»

Дитячий алергологічний центр
e-mail: alergolog.mdkl@gmail.com

Друк ТзОВ «Простір-М»
Свідоцтво ДК № 5068 від 22.03.2016 р.

Тел.: (032) 261-09-05, 
e-mail: prostir.druk@gmail.com

   Від редакції

Шановні колеги! 
Час летить швидко! Ось ми всі вже на порозі 

2021 року!  Так хочеться, щоб свята, які наближаються, 
стали  для нас часом радості, духовної переміни, можли-
вістю відійти від щоденних тривог і проблем… Передусім, 
щоб частіше спілкуватися з рідними, готувати приємні 
презенти під ялинку від Миколая. Хочеться стати найпер-
ше для себе і оточуючих просто добрішими.

Так зачіпають за душу рядки вірша  Наталії Ференц:
«А може,  час … нарешті зняти маски,
Вдягнувши лиш медичну, захисну,
Й змінити біль, образи  гнів на ласку…
Зустріти наодинці… цю Зиму…
А, може, час не тільки мити руки,
Відмити бруд і накипи… з думок.
По-різному проводить Бог науку – 
Планета стихла… мабуть, йде урок!»   

Ці слова звучать особливо актуально, адже чуйність 
лікарів,  людяність, професіоналізм, терпіння  вкрай необ-
хідні сьогодні.  

Так хочеться, щоб в наші двері стукали лише хороші 
люди, цікаві події та добрі новини…


