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Конгрес пройшов успішно за під-
тримки Міністерства здоров’я Украї-
ни, Національного медичного універ-
ситету імені О.О. Богомольця (Київ), 
Національної медичної академії після-
дипломної освіти імені П.Л. Шупика 
(Київ), Департаменту охорони здоров’я 
Київської обласної державної адміні-
страції, Управління охорони здоров’я 
Київської міської ради. Офіційно за-
реєстровано близько 800  лікарів різ-
них терапевтичних спеціальностей 
та 258 провізорів та фармацевтів. 

Робота Конгресу розпочалася 
з  роботи кабінету профілактики, 
де  кожен із зареєстрованих лікарів 
мав можливість пройти ряд скринін-
гових обстежень, а саме – розрахува-
ти індивідуальний серцево-судинний 
ризик за  модифікованою шкалою 
SCORE, здати кров на  ліпідограму, 
глікемію, прой ти електрокардіогра-
фію, денситометрію та майс тер-клас 
з юлайзеротерапії.

Наукова програма паралельно про-
ходила в двох конференц-залах. Ко-
жен лікар мав можливість прослухати 
цікаву саме для нього наукову допо-
відь відповідно до своєї спеціалізації. 
Особливий інтерес завжди прикутий 
до доповіді кандидата медичних наук, 
доцента кафедри фтизіатрії та  пуль-
монології Національної медичної 
академії післядипломної освіти імені 
П.Л.  Шупика Людмили Володими-
рівни Юдіної. У своїй доповіді «Міс-
це небулайзерної терапії в лікуванні 

хронічного бронхіту та хронічного 
обструктивного захворювання ле-
гень» Людмила Володимирівна ак-
центувала увагу на  суті інгаляційної 
терапії, яка полягає у перетворенні 
рідких лікарських препаратів у стан 
пари або аерозолю, який потрапляє 
безпосередньо в дихальні шляхи па-
цієнта. Інгаляційна терапія отримала 
визнання серед лікарів як найбільш 
ефективний і простий спосіб лікуван-
ня гострих та хронічних захворювань 

ПІДСУМКИ ВСЕУКРАЇНСЬКОГО 
КОНГРЕСУ ДЛЯ ЛІКАРІВ  
«МИСТЕЦТВО ЛІКУВАННЯ:  
ВІД ПРОФІЛАКТИКИ ДО ЯКОСТІ ЖИТТЯ»

Значною науково-практичною подією сучасної 
медицини на початку весни цього року став 
Всеукраїнський конгрес «Мистецтво лікування: 
від профілактики до якості життя», який пройшов 
в столиці України – в м. Києві на НСК «Олімпійський» 
2−3 березня 2017 р. Програма 2 березня представляла 
собою тренінг для лікарів, а 3 березня – експрес-курс 
для провізорів та фармацевтів «Ліки України». 

Майстер-клас з юлайзеротерапії
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дихальних шляхів. Сьогодні інгаляції 
для дітей і дорослих рекомендуються 
відповідно до протоколів лікування 
в рамках стаціонарного, амбулаторно-
го та домашнього лікування. Та  най-
більш безпечний і  універсальний ін-
галятор  – це  небулайзер, апарат для 
перетворення рідкого лікарського 
засобу на аерозоль з  оптимальним 
розміром мікрочастинок. Небулайзер 
може бути використаний для паці-
єнтів будь-якого віку, його застосу-
вання не викликає жодних побічних 
ефектів. Інгаляції з небулайзером 
ефективні при таких станах, як гострі 
респіраторні захворювання, риніт, 
фарингіт, грибкові ураження дихаль-
них шляхів, хронічні захворювання 
дихальних шляхів, бронхіальна астма, 
алергічні синдроми, обструкція леге-
нів, бронхіт. Застосування небулай-
зера забезпечує багато переваг у  лі-
куванні пацієнтів. Так, інгаляційна 
терапія за допомогою небулайзера ви-
ключає можливість опіків дихальних 
шляхів і може проводитися пацієнтам 
навіть при підвищеній температурі 
тіла. Застосовувати небулайзер для 
лікування дітей можна в  будь-якому 
віці, оскільки від пацієнта вимагаєть-
ся лише вдихати аерозольну хмарку, 

що виходить з апарату. За  допомо-
гою інгалятора лікарський препарат 
потрапляє безпосередньо в  уражені 
захворюванням органи і порожнини, 
чим забезпечується швидкість і ефек-
тивність його дії.

Переваги використання 
компресорного інгалятора 

Юлайзер  
Компресорний інгалятор Юлайзер 

переводить рідкі ліки в аерозольні 
стани за допомогою компресора. Апа-
рат Юлайзер відрізняється універ-
сальністю застосування. За його до-
помоги можна виконувати інгаляції 
таких груп лікарських препаратів:

- муколітики і мукорегулятори 
(засоби, що розріджують мокро-
тиння і сприяють його виведен-
ню з організму);  

- бронходилататори (препарати для 
розширення просвіту бронхів);  

- глюкокортикоїди (гормональні 
розчини);  

- кромони (антигістамінні);  
- антибіотики;  
- розчини солей і лугів.
Юлайзер, оснащений комплектом 

аксесуарів, може використовувати-

Людмила Володимирівна Юдіна
кандидат медичних наук,  

доцент кафедри фтизіатрії та пульмо-
нології Національної медичної академії 
післядипломної освіти імені П.Л. Шупика

Олександр Костянтинович Дуда
завідувач кафедри інфекційних хвороб 

Національної медичної академії післядип-
ломної освіти імені П.Л. Шупика,  
доктор медичних наук, професор
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ся як інгалятор для дітей і для 
дорослих. Лінійка небулайзерів 
Юлайзер представлена чотир-
ма моделями, які відрізняються 
призначенням і  відповідними 
характеристиками.

Модель Ulaizer Home – це до-
машній інгалятор, який відрізня-
ється компактними розмірами, 
простотою і зручністю застосу-
вання, ергономічним дизайном, 
автоматичним захистом від пере-
грівання. Цей інгалятор для до-
машнього використання можна 
брати з собою у подорожі, на від-
починок, використовувати під час 
відряджень.

Інгалятор Ulaizer First Aid 
розроблений для використання 
службами невідкладної допомо-
ги, в педіатричній і неонатоло-
гічній практиці. Він може бути 
використаний як інгалятор для 
дітей з самого народження.

Модель Ulaizer Pro підходить 
для професіонального викори-
стання в медичних установах.

Компактний Ulaizer Air має 
найменші габарити в лінійці. 
Апарат може працювати як від 
стаціонарної розетки, так і від 
прикурювача в автомобілі. Його 
можна використовувати як дитя-
чий інгалятор, для інгаляцій до-
рослим членам сім’ї, під час поїз-
док та подорожей.

Про загрозливу проблему су-

часної медицини, що набирає 
обертів, розповів у своїй допо-
віді «Антибіотикорезистент-
ність та шляхи її подолання» 
завідувач кафедри інфекційних 
хвороб Національної медичної 
академії післядипломної освіти 
імені П.Л.  Шупика, доктор ме-
дичних наук, професор Олек-
сандр Костянтинович Дуда. Ос-
новою проблеми резистентності 
є нераціональне використання 
антибактеріальних препаратів. 
Антибактеріальні препарати на 
сьогодні займають одну з важли-
вих частин арсеналу лікарських 
засобів медичних закладів. Від 
25 до 35% всіх госпіталізованих 
пацієнтів отримують антибак-
теріальні препарати за різними 
показаннями. Витрати стаціона-
рів на  придбання антибіотиків 
становлять до 50% бюджету ліку-
вально-профілактичних закла-
дів. Водночас за даними Всесвіт-
ньої організації охорони здоров’я 
(ВООЗ) в 50% випадків антибак-
теріальні препарати признача-
ються безпідставно. Особливо 
поширена практика призначення 
антибактеріальних препаратів 
при інфекціях вірусної етіології. 
Важливе місце в поширенні ан-
тибіотикорезистентних штамів 
займає безконтрольне застосу-
вання антибіотиків у ветерина-
рії та  сільському господарстві. 

За даними ВООЗ на сьогодні 50% 
всіх відомих антибактеріальних 
засобів застосовується в сіль-
ському господарстві не  тільки 
для лікування хворих тварин, 
а й як стимулятори росту рогатої 
худоби та птахів. В країнах, де за-
стосування антибіотиків у вигля-
ді кормових добавок було забо-
ронене, відмічається зниження 
резистентнос ті мікроорганізмів 
до  антибіотиків: в  Голландії ре-
зистентність штамів сальмо-
нел знизилася з 90% у  1974  році 
до 34% в 1980 році.  

Наприкінці наукової програми 
серед присутніх лікарів було про-
ведено розіграш цінних подарун-
ків, у тому числі трьох Юлайзерів, 
від соціально активної компанії 
«Юрія-фарм».

Матеріал підготувала  
О.О. Погребняк,

к. мед. н., асистент кафедри  
загальної практики  
(сімейної медицини)

НМУ імені О.О. Богомольця,
ВГО «Асоціація превентивної 

та антиейджинг медицини»

Щасливі володарі Юлайзера


