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Стан здоров’я жінок України був і залишається одним із основних
показників розвитку суспільства. Психічне здоров’я є важливою та
невід’ємною складовою поняття здоров’я відповідно до визначення,
запропонованого Всесвітньою організацією охорони здоров’я (ВООЗ).
Важливо зазначити, що стан психіч
ного здоров’я значною мірою пов’язаний
зі станом репродуктивного здоров’я. Зо
крема найбільш загрозливим станом є ан
тенатальна та постнатальна депресія, яка
значною мірою підвищує ризик суїциду.
Відповідно до реформи охорони здо
ров’я України жінки з неускладненою ва
гітністю мають змогу проходити спосте
реження у сімейного лікаря. Також згідно
з уніфікованим клінічним протоколом
первинної, вторинної (спеціалізованої)
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та третинної (високоспеціалізованої) ме
дичної допомоги з терапії депресії (наказ
МОЗ України від 25.12.2014 р. №1003)
лікарям загальної практики відводиться
значна роль у питаннях виявлення та те
рапії депресії на рівні первинної ланки.
Останні нормативні документи Мініс
терства охорони здоров’я (МОЗ) України,
зокрема наказ №1422, дають змогу орга
нам охорони здоров’я розширити спектр
надання медичної допомоги лікарями, зо
крема за рахунок залучення уніфікованих
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клінічних настанов, прийнятих в Україні,
та клінічних настанов інших країн.
Враховуючи вищезазначене, з метою
покращення доступу широкої аудиторії
лікарів до уніфікованих клінічних наста
нов NICE щодо антенатальної та пост
натальної депресії співробітниками
Інституту педіатрії, акушерства та гіне
кології НАМН України та Українського
науково-дослідного інституту соціаль
ної і судової психіатрії та наркології
МОЗ України було перекладено їх ви
брані положення.

Питання, які необхідно узгодити
перед початком призначення
терапії депресивних станів у жінок
із репродуктивним потенціалом
(жінок фертильного віку)
1. Обговорення з усіма жінками фер
тильного віку, які мають нові, існу
ючі та минулі проблеми психічного
здоров’я, таких питань:
– використання контрацепції та
планування вагітності;
– вплив вагітності та пологів на
проблеми психічного здоров’я
та ризик розвитку рецидиву;
– вплив проблем психічного здо
ров’я та їх лікування на стан жін
ки, плода та новонародженого;
– як проблеми психічного здо
ров’я та їх лікування можуть
вплинути на батьківство.
2. Не використовувати натрію валь
проат у жінок із репродуктивним
потенціалом.
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Принципи надання допомоги
під час вагітності
та у постнатальний період
Координована допомога.
1. Розробити інтегрований план ліку
вання для жінки з проблемами
психічного здоров’я під час вагіт
ності та у постнатальний період,
який має включати:
– допомогу та лікування пробле
ми психічного здоров’я;
– визначення ролі всіх спеціалістів
охорони здоров’я, включаючи
тих, які відповідають за:
• координацію інтегрованого
плану лікування;
• визначення кратності візитів
для моніторингу стану здо
ров’я жінки;
• забезпечення позапланових
візитів та обговорення резуль
татів лікування з жінкою.

Вибір методів лікування,
порад та моніторингу
для жінок, які планують
вагітність, вагітних та для
жінок у післяпологовий період
Інформація та поради
Фахівці з питань психічного здоров’я, які
надають детальні поради щодо можливих
ризиків та проблем психічного здоров’я або
переваг та шкоди, пов’язаних з лікуванням
під час вагітності та у післяпологовий період,
повинні включати обговорення таких пи
тань залежно від індивідуальних обставин:
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– недостатність даних щодо переваг,
ризиків та шкоди відносно лікування
проблем психічного здоров’я під час
вагітності та у післяпологовий період;
– можливі переваги кожного варіан
ту лікування, враховуючи тяжкість
проблеми психічного здоров’я;
– відповідь
організму
жінки
на будь-яке попереднє лікування;
– фоновий ризик шкоди для жінки та
плода або дитини, пов’язаний з пробле
мою психічного здоров’я та ризиком
для психічного здоров’я та батьківства,
пов’язаних з відсутністю лікування;
– можливість раптового загострення
симптомів психічного розладу під
час вагітності та у післяпологовий
період, особливо в перші кілька тиж
нів після пологів (наприклад, при бі
полярному афективному розладі);
– ризики або шкода для жінки та пло
да або дитини, пов’язані з певним
варіантом лікування;
– необхідність швидкого лікування
внаслідок потенційного впливу не
виліковної психічної проблеми на
плід або дитину;
– ризик або шкода для жінки та плода
чи дитини, пов’язані з припинен
ням або зміною лікування.

Початок, використання
та припинення лікування
Перед початком будь-якого лікуван
ня під час вагітності та у післяпологовий
період варто обговорити з жінкою більш
високий поріг для фармакологічних втру
чань, що виникають у зв’язку зі зміною
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співвідношення ризику та вигоди призна
чення психотропних препаратів у даний
період та можливі переваги психологічно
го втручання (використання психологіч
них методів лікування).
Якщо жінка в період вагітності прий
має психотропні препарати з відомим те
ратогенним ризиком у будь-який час пер
шого триместру вагітності, необхідно:
• підтвердити настання вагітності
якомога раніше;
• пояснити, що припинення прийо
му або заміна препаратів після
підтвердження факту настання ва
гітності не може усунути ризик ро
звитку аномалії плода;
• запропонувати скринінг аномалій
плода та консультацію щодо про
довження вагітності;
• пояснити необхідність додатко
вого контролю ризиків для пло
да, якщо жінка продовжуватиме
приймати ліки.
NB! Якщо у вас виникає невизначеність щодо ризиків, пов’язаних
з конкретними препаратами, −
зверніться до фахівця.

Антидепресанти: трициклічні
антидепресанти (TCA), селективні
інгібітори зворотного захоплення
серотоніну (SSRI) та інгібітори
зворотного захоплення
(серотоніну-) норадреналіну (S-)NRI
Вибираючи трициклічний антидепре
сант (ТСА), селективний інгібітор зворотно
го захоплення серотоніну (SSRI) або інгібітор
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зворотного захоплення серотоніну-норадре
наліну [(S) NRI], слід враховувати:
– попередню відповідь організму
жінки на дані лікарські засоби;
– термін вагітності;
– відомості
про
репродуктивну
безпеку цих препаратів (наприклад,
ризик розвитку аномалій серця
плода та стійка легенева гіпертензія
у новонародженої дитини);
– недостатність даних щодо того, чи
може будь-який підвищений ри
зик для плода та інші проблеми для
жінки або дитини бути безпосеред
ньо віднесені до дії цих препаратів
або бути спричиненими іншими
факторами;
– ризик симптомів припинення ліку
вання у жінки та порушення син
дрому адаптації новонароджених
при використанні більшості TCA,
SSRIs та (S) NRIs, зокрема пароксе
тину та венлафаксину.

Бензодіазепіни
Не слід призначати бензодіазепіни
жінкам у період вагітності та післяполо
говий період, за винятком короткочасно
го лікування тяжкої тривоги та ажитації.
Рекомендується подумати про поступову
відміну прийому бензодіазепінів у жінок,
які планують вагітність, вагітні або плану
ють грудне вигодовування.

Антипсихотичні препарати
Оцінюючи ризики та переваги антип
сихотичних препаратів для вагітної жінки,
необхідно враховувати фактори ризику
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гестаційного діабету та надмірного збіль
шення маси тіла.
Вибираючи антипсихотичний препа
рат, слід враховувати, що існують обме
жені дані про безпеку цих препаратів під
час вагітності та у післяпологовий період.
Важливо визначити рівень пролактину
у жінок, які приймають пролактин-підвищу
ючий антипсихотичний лікарський засіб та
планують вагітність, оскільки підвищений
рівень пролактину знижує шанси зачаття.
Якщо рівень пролактину підвищений − роз
гляньте пролактин-щадний антипсихотик.
Якщо психічний стан вагітної жінки ста
більний при застосуванні антипсихотичного
препарату і відмова від прийому препарату
може призвести до рецидиву, − рекомендуєть
ся продовжувати антипсихотичну терапію.
Бажано рекомендувати вагітним жінкам,
які приймають антипсихотичні препарати,
дієту та контроль за надмірним збільшенням
маси тіла відповідно до рекомендацій щодо
регулювання ваги до, під час та після вагіт
ності (NICE рекомендація PH27).
Необхідно перевіряти наявність геста
ційного діабету у вагітних жінок, які прий
мають антипсихотичні препарати, відповід
но до рекомендацій NICE щодо діабету під
час вагітності та використовувати оральний
тест на толерантність до глюкози.
Не варто пропонувати застосування
антипсихотичних препаратів у вигляді
депо-форм жінці, яка планує вагітність,
вагітна або планує грудне вигодовуван
ня, за винятком випадків, якщо вона до
бре реагує лише на таку форму препаратів
та має попередню історію несприйняття
пероральної форми препаратів.
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Антиконвульсанти для корекції
проблем психічного здоров’я
(вальпроат, карбамазепін,
ламотриджин)
Не рекомендується використовувати
вальпроат для короткочасного або трива
лого лікування психічних розладів у жі
нок, які планують вагітність, вагітні або
планують грудне вигодовування.
Якщо жінка вже приймає вальпроат
і планує вагітність, необхідно порадити їй
поступово припинити прийом препарату
через ризик розвитку мальформацій плода
та порушення розвитку нервової системи
після будь-якого епізоду прийому цього пре
парату. Якщо вагітність у жінки настає під
час прийому вальпроату, необхідно припи
нити його прийом через ризик розвитку вад
розвитку плода та негативних наслідків для
розвитку нервової системи плода.
Також не рекомендується прийом карба
мазепіну для лікування психічних розладів
у жінок, які планують вагітність, вагітні або
планують грудне вигодовування. Якщо жін
ка вже приймає карбамазепін і планує ва
гітність або стає вагітною, слід обговорити
з жінкою можливість припинення прийому
препарату (через ризик несприятливої дії
лікарських засобів щодо вад розвитку плода).
Якщо жінка приймає ламотриджин під
час вагітності, необхідно з підвищеною ча
стотою перевіряти рівень ламотриджину
в сироватці крові в період вагітності та піс
ля пологів, оскільки в цей період він може
істотно відрізнятися від рівня, який був до
вагітності. Зменшення рівня ламотриджи
ну під час вагітності потенційно збільшує
ризик втрати контролю за судомними на
6

падами та іншими психопатологічними
симптомами. Після народження дитини
рівень ламотриджину може швидко збіль
шитися з потенційним ризиком виникнен
ня дозозалежних побічних реакцій. У разі
необхідності дозу ламотриджину слід мо
дифікувати для підтримки концентрації
ламотриджину в сироватці крові на тому
рівні, який був до вагітності, або адаптува
ти відповідно до клінічного стану. Додатко
во слід контролювати дозозалежні побічні
реакції після народження дитини.

Літій
Не рекомендується застосування препа
ратів літію жінкам, які планують вагітність
або вагітні, якщо попередній прийом антип
сихотичних препаратів не був ефективним.
Якщо антипсихотичні препарати не вия
вили ефективності і лікар пропонує для ліку
вання літій жінці, яка планує вагітність або
вагітна, − треба бути впевненим, що:
• жінка знає про те, що в перший
триместр вагітності прийом літію
викликає ризик розвитку вад серця
у плода, але ризик невизначений;
• жінка знає, що рівень літію може
бути високим у грудному молоці,
що підвищує ризик токсичності для
дитини;
• рівень літію в крові жінки має
визначатися частіше в період вагіт
ності та післяпологовий період.
Якщо жінка, яка приймає літій, вагіт
ніє, бажано подумати про припинення
прийому препарату поступово протягом
4 тижнів, якщо вона себе добре почуває.
Обов’язково необхідно пояснити їй, що:
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•

припинення лікування не може усу
нути ризик розвитку серцевих вад у
плода;
• є ризик рецидиву симптоматики,
особливо в постнатальний період,
якщо вона має біполярний афек
тивний розлад.
Якщо жінка, яка приймає літій, завагіт
ніє, і не може відмовитися від його прийому
через стан психічного здоров’я або має висо
кий ризик рецидиву симптомів психічного
розладу, варто розглянути такі можливості:
• поступове переключення на антип
сихотичний препарат або
• припинення прийому літію і по
вторний початок його прийому
у другому триместрі вагітності
(якщо жінка не планує годувати
грудним молоком, а її симптоми
краще відреагували на літій, ніж на
інші ліки в минулому) або
• продовження прийому літію, якщо
жінка має високий ризик рецидиву
симптомів психічного розладу і ан
типсихотик навряд чи буде ефек
тивним.
Якщо жінка продовжує прийом літію
під час вагітності, необхідно:
• перевіряти рівень літію кожні
4 тижні, потім − щотижня з 36-го
тижня вагітності;
• відрегулювати дозу літію для збе
реження його концентрації в крові
у межах терапевтичного діапазону;
• впевнитися, що жінка підтримує
адекватний баланс рідини в організмі;
• бути впевненим, що жінка народ
жуватиме в лікарні;
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забезпечити моніторинг стану по
роділлі акушерською командою під час
початку пологової діяльності, вклю
чаючи перевірку рівня літію в плазмі
крові та балансу рідини через ризик
дегідратації та токсичної дії літію;
припинити прийом літію під час
пологів та перевірити рівень літію
в плазмі крові через 12 годин після
останньої дози.

Визначення проблем психічного
здоров’я під час вагітності
та у післяпологовий період
та направлення жінок
на консультування чи лікування
При першому зверненні жінки за пер
винною медичною допомогою або записі
на консультацію до сімейного лікаря,
а також в ранній постнатальний період,
розгляньте такі питання ідентифікації де
пресії як частину загальної дискусії про
психічне здоров’я та благополуччя жінки:
1 Протягом минулого місяця вас ча
сто турбували погіршення настрою,
депресія чи відчуття безнадійності?
2. Протягом минулого місяця вас час
то турбувала мала зацікавленість
або відсутність задоволення у бу
денних справах?
Також подумайте щодо запитань про
тривогу, використовуючи двокомпонент
ну шкалу генералізованих тривожних роз
ладів (GAD-2):
1. Протягом останніх 2 тижнів як часто
вас турбувало відчуття знервованості,
тривожності чи відчуття «на межі»?
7
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2. Протягом останніх 2 тижнів як часто
вас турбувала неможливість зупини
ти або керувати своєю тривогою?

Забезпечення втручань
(позапланового
консультування або
лікування) під час вагітності
та у післяпологовий період
Всі працівники системи охорони здо
ров’я, які проводять оцінку та інтервенції
щодо проблем психічного здоров’я під час
вагітності та у післяпологовий період, повин
ні розуміти особливості проявів та перебігу
захворювання у ці періоди, як ці особливості
впливають на лікування та рівень, на якому
проводиться оцінка та лікування (напри
клад, пологові служби, сімейна медицина
та служби з охорони психічного здоров’я).

Застереження щодо жінок,
які мали патологічні пологи,
мертвонародження
та викидень
Більшість жінок мають фізіологічну ва
гітність і пологи, але іноді жінка втрачає
свою дитину під час вагітності (викидень),
народжує мертву дитину або має тяжкі (па
тологічні) пологи. В даному випадку медич
ні працівники повинні розуміти і запро
понувати жінці поради та підтримку. Не
варто рекомендувати терапію, яка включає
«повторне прожиття» досвіду, оскільки на
укові дані свідчать, що це не є корисним.
Іноді після викидня або тяжких пологів
у жінки розвивається посттравматичний
8

стресовий розлад. Потребу і обсяг терапії
даного розладу має визначати профільний
фахівець. З жінкою, дитина якої народила
ся мертвою або померла відразу після на
родження, має чуйно поговорити людина,
яка володіє навичками та досвідом у даних
ситуаціях, обговоривши такі питання: чи
хотіла б жінка побачити фотографію своєї
дитини, мати щось на згадку про дитину,
побачити або потримати дитину.
Дану методику має проводити досвідче
ний лікар (або психолог), і жінці, її партнеру
та сім’ї слід запропонувати повторну кон
сультацію на первинному або вторинному
рівні медичної допомоги. Якщо відомо, що
дитина загинула внутрішньоутробно, це об
говорення має відбутися до пологів, а потім,
якщо необхідно, − продовжене після пологів.

Організація медичної
допомоги
Необхідно створити клінічні мережі
перинатальних послуг пацієнтам з вадами
психічного здоров’я. Ці мережі повинні
забезпечувати:
– наявність спеціалістів міждисци
плінарної перинатальної служби
в кожній місцевості, яка надає прямі
послуги, консультування та консуль
тації службам материнства, іншим
службам психічного здоров’я та гро
мадських послуг; у районах підви
щеної захворюваності ці послуги
можуть надаватися окремими пери
натальними командами спеціалістів;
– доступ до експертної поради
спеціаліста щодо ризиків та переваг
www.health-medix.com
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прийому психотропних препаратів
у період вагітності та грудного ви
годовування;
– чіткі протоколи направлення та ліку
вання до лікарів всіх рівнів існуючих
ланок надання медичної дороги па
цієнтам з вадами психічного здоров’я
для забезпечення ефективної передачі
інформації та безперервності догляду;
– шляхи догляду за користувачами
послуг (пацієнтами) з визначеними
ролями та компетентністю всіх за
лучених професійних груп.
Таким чином, використання трицикліч
них антидепресантів (TCA), селективних
інгібіторів зворотного захоплення серо
тоніну (SSRI) та інгібіторів зворотного захо
плення (серотоніну-) норадреналіну (S-)NRI
є можливим до, під час та після вагітності
під контролем спеціалістів. Продовжується
накопичення доказової бази щодо ризику
тератогенної дії препаратів для лікування
депресивних станів, що стане підставою для
перегляду чинних настанов. Наразі результа
ти довготривалих досліджень використання
препаратів для лікування депресивних станів
у жінок фертильного віку є недостатніми.
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