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Підсумки Всеукраїнської тренінг-програми
для лікарів «Мистецтво лікування:
експрес-курс професійного
вдосконалення» в м. Тернопіль
6 грудня 2016 року в м. Тернопіль пройшла остання
в 2016 році тренінг-програма для лікарів «Мистецтво
лікування: експрес-курс професійного вдосконалення»,
яка зібрала майже 500 лікарів різних терапевтичних
спеціальностей. Програма відбулася за підтримки
Міністерства охорони здоров’я України, Національного
медичного університету імені О.О. Богомольця (Київ),
Національної медичної академії післядипломної освіти
імені П.Л. Шупика (Київ), Тернопільського державного
медичного університету імені І.Я. Горбачевського,
Тернопільського обласного товариства терапевтів,
Департаменту охорони здоров’я Тернопільської обласної
державної адміністрації та Відділу охорони здоров’я
та медичного забезпечення Тернопільської міської ради.
Як завжди, роботу програми розпочав кабінет профілактики, в якому кожен
із відвідувачів заходу мав можливість
ознайомитися з новітніми діагностичними методиками виявлення основних
хронічних неінфекційних захворювань
та особисто їх пройти. Крім діагностичних методик лікарі мали можливість
пройти практичний майстер-клас з небулайзеротерапії за допомогою юлайзерів компанії «Юрія-фарм», ознайомитися з сучасними рекомендаціями
переліку лікарських засобів, які зручно
та ефективно можна використовувати
для лікування гострих та хронічних захворювань верхніх на нижніх дихальних
шляхів, на власному досвіді переконатися у зручності використання небульних
форм випуску лікарських засобів.
Наукова частина програми була
представлена провідними фахівцями
з Києва, Львова, Вінниці та Тернополя.
Так, провідний фахівець та науковець
Людмила Володимирівна Юдіна, кандидат медичних наук, доцент кафедри
фтизіатрії та пульмонології Національ30

ної медичної академії післядипломної
освіти імені П.Л. Шупика, представила
до уваги присутніх лікарів свою доповідь «Бронхообструктивний синдром –
вибір зажди є!». В своїй доповіді Людмила Володимирівна описала клінічні
випадки лікування пацієнтів з хронічним обструктивним захворюванням
легень та бронхіальною астмою за допомогою сучасного медикаментозного
лікування шляхом юлайзеротерапії.
Бронхіальна астма – це запальне захворювання дихальних шляхів, в розвитку якого беруть участь клітини і медіатори запалення. Хронічне запалення
поєднується з гіперреактивністю бронхів, що проявляється рецидивуючими
симптомами: свистяче дихання, ядуха,
скутість у грудній клітці, кашель, особливо вночі та рано вранці. Ці епізоди
зазвичай пов’язані з розповсюдженою,
але варіабельною бронхообструкцією,
зворотною спонтанно або під впливом
терапії. Лікування при цьому має бути
ефективним, безпечним та доступним,
чого можна швидко досягти лише із використанням юлайзерної (небулайзерної) терапії.
Переваги використання небулайзерної терапії перед іншими способами
введення лікарських засобів (ЛЗ) при лікуванні захворювань дихальних шляхів:
• безболісний спосіб введення ліків;
• створення високих концентрацій ЛЗ безпосередньо у вогнищі
ураження;
• всмоктування через слизову
оболонку дихальних шляхів
відбувається набагато швидше,
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Майстер-клас з Юлайзеротерапії
ніж через слизову оболонку
травного каналу;
• ЛЗ надходять в мале коло,
минаючи печінку, тобто
в незміненому вигляді;
• терапевтична концентрація
медикаментів у крові після
інгаляції тримається вдвічі
довше, ніж при внутрішньом’язовому їх введенні.
Шляхом юлайзерної терапії є
ефективне введення Небутамолу
(сальбутамол в небулах) – бронхолітика короткої дії, який входить до переліку засобів в українських та міжнародних стандартах

надання допомоги пацієнтам
з бронхіальною астмою (БА)
та хронічним обструктивним захворюванням легень (ХОЗЛ) як
препарат швидкої допомоги.
Небуфлюзон
(флутиказону
пропіонат) відноситься до інгаляційних глюкокортикостероїдів,
випускається в небулах і характеризується більш швидкою дією
(протягом 1−3 годин) за рахунок
«прямої» дії на слизову оболонку
бронхів при БА та ХОЗЛ.
Інгаміст
(ацетилцистеїн)
100 мг/мл завдяки вмісту вільної
SH-групи має прямий муколі-

тичний ефект. Сприяє зниженню
в’язкості мокротиння, руйнує бактеріальну біоплівку, чинить протизапальну та антитоксичну дію
і відновлює роботу миготливого
епітелію. Адекватна інгаляційна
терапія зумовлює швидке полегшення стану хворого, не застосовуючи парентеральної терапії.
Лорде (гіпертонічний розчин натрію хлориду) − простий
та ефективний засіб для лікування значного переліку захворювань органів дихання (муковісцидозу, бронхіоліту, бронхіту, ХОЗЛ
та БА) з доведеною на міжнародному рівні безпечністю та ефективністю.
Завідувач кафедри інфекційних хвороб Національної медичної академії післядипломної
освіти імені П.Л. Шупика, доктор
медичних наук, професор Олександр Костянтинович Дуда виступив з проблемною лекцією «Клініко-епідеміологічні особливості
грипу та інших гострих респіраторно-вірусних інфекцій і принципи їх лікування».
Наприкінці наукової програми кожен присутній лікар взяв
участь у розіграші цінних подарунків від компаній-партнерів заходу. Так, в якості призів компанія
«Юрія-фарм» надала три компресійних небулайзера «Юлайзер
Хоум».
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