
Відомо, що бронхіальна астма – це хронічне неінфекційне захворювання дихальних шляхів. Це – запалення, 
яке провокує приступи задухи, кашель та болі у грудях. Алерген або провокатор нападу потрапляє на слизову 
оболонку бронхів, тим самим провокуючи клітини виділяти спеціальні речовини, які розширюють судини. 
Через судини в тканини внутрішніх органів потрапляють клітини, що сприяють появі набряків, несучи загрозу 
життю людини.   
Протистояти бронхіальній астмі можна так само, як і іншим запаленням – а саме протизапальними ліками. Лі-
кування в поєднанні із контролем астми та відповідальним ставленням до порад спеціалістів людина із брон-
хіальною астмою може суттєво покращити своє життя. Хоча вилікувати астму поки що неможливо, протидіяти 
та контролювати її можна. Для контролю над симптомами бронхіальної астми та нормального життя необхідно 
вживати спеціальні ліки. Але пам’ятайте - тільки лікар може порадити ефективний та безпечний лікарський засіб. 

В умовах, коли держава не звертає увагу на проблеми пацієнтів із хронічними захворюваннями, а життєво 
важливі ліки коштують непомірно дорого, на допомогу пацієнтам приходять громадські організації та пред-
ставники бізнесу. Прикладом  може слугувати міжнародна соціальна програма від компанії ГлаксоСмітКляйн 
під назвою «Орандж Кард». Ця програма, яка діє відтепер і в Україні, спрямована на збільшення доступу до 
сучасних та високоефективних препаратів компанії, для тих хто їх життєво потребує, шляхом надання значної 
персональної знижки пацієнтам. На сьогодні в Україні в рамках програми «Орандж Кард» надається допомога 
для лікування бронхіальної астми і хронічного обструктивного захворювання легенів, аденоми передміхуро-
вої залози, онкологічної патології. 
Детальну інформацію про умови, вимоги та алгоритм отримання допомоги в рамках програми «Орандж Кард» 
можна знайти на офіційному сайті програми «Оранж Кард» - www.orangecard.com.ua.
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НАРАЗІ:
Визначити точну кількість хворих на астму в Україні  неможливо 

через проблеми із своєчасною діагностикою астми. 

9 000 – саме у стількох українців
щороку діагностують бронхіальну астму. 

Бронхіальна астма  – найбільш поширене захворювання в дитячому 
віці, частота якого в різних країнах складає 4 - 12 %.

Бронхіальну астму частіше діагностують у мешканців міста,
ніж у селян. Захворювання важче протікає у дітей із родин із 

низьким соціальним статусом. 

83% - саме на стільки зменшується вірогідність захворіти
на бронхіальну астму у випадку відмови від активного та 

уникнення пасивного паління. 

неможливо підрахувати скільки коштів держава виділяє
на лікування бронхіальної астми.  

не існує  державної програми, яка б фінансувала
лікування хворих на астму.

АСТМА В УКРАЇНІ



ЯК ДОСЯГТИ КОНТРОЛЮ БРОНХІАЛЬНОЇ АСТМИ?

Вилікувати бронхіальну астму неможливо, бо це не грип чи простуда. Навіть якщо симптоми астми в дитинстві 
зникли, хвороба може прокинутися в дорослому віці. І якщо позбутися її остаточно поки що нереально, проти-
діяти та контролювати астму можна. 
Контроль над бронхіальною астмою означає:

• Поява приступів астми відсутня майже повністю в денний час та не заважає
повноцінному життю (менш ніж два рази на тиждень);                 

• Нічні прояви хвороби відсутні повністю;
• Відсутні загострення астми;
• Немає необхідності в прийомі бронхорозширюючих ліків (менш ніж два рази на тиждень);                  
• Нема потреби у викликах швидкої допомоги.

Уважний до свого здоров’я хворий на астму має уникати зустрічей із різкими пахощами, цигарковим димом, 
домашніми тваринами в гостях у друзів, тим самим зменшуючи ризик нападу до мінімуму.

ЩОБ ЖИТИ ПОВНОЦІННО, Я УНИКАЮ… 

1) шкідливої їжі 

NB! Важливо дотримуватись режиму харчування. Переїдання, особливо на ніч, може спрово-
кувати напади задухи. Дієтологи радять виключити із раціону продукти, які містять щавлеву 
кислоту (шпинат, щавель, салат, какао). Варто обмежити вживання повареної солі через те, що 
натрій може провокувати гіпперактивність бронхів.

2) «провокаторів» нападів астми

NB! До групи «провокаторів» астми належать:
► інфекційні захворювання верхніх дихальних шляхів (застуда наприклад), 
► контакт с аерозольними хімікатами;
► контакт с аллергеном домашнього кліща;

Також традиційно небезпечними вважаються: предмети або умови життя, що викликають появу алергії, забруд-
нене повітря та деякі лікарські засоби, тютюновий дим, домашні улюбленці, запах поту та немитого волосся, за-
газоване чи холодне повітря, різкі зміни погоди, деякі ліки. 
На жаль, життя не може бути рафінованим чи стерильним. Рано чи пізно настає хвилина, коли бережися чи ні, 
а про ліки доведеться згадати. І необхідно, щоб в цю мить ліки (інгалятор) були напоготові поруч із вами, а не в 
аптеці.

3) порушення неписаного правила – « моє житло лояльне до астми»

NB! Десять корисних порад
1. Тримайте стелі чистими 
2. Виберіть правильне покриття для підлоги 
3. Мийте подушки і матраци регулярно 
4. Не палить в своїй оселі
5. Позбавляйтесь домашніх кліщів, тарганів, павутиння, грибка 
6. Завжди тримайте охайною кухню. Щоденно прибирайте їжу, яка може
покриватися пліснявою 
7. Регулярно перевіряйте, чи не вкрилися іржею труби у вашій квартирі
8. Тримайте домашніх тварин зовні. Якщо ж ваш улюбленець живе у домі, 
слід щодня прибирати у приміщеннях, де він знаходиться
9. Регулярно відчиняйте вікна: повітря в оселі має бути свіжим та сухим
10. Не захаращуйте домівку 

4) паління
NB! Активне паління є одною з основних причин розвитку астми в дорослому віці. 83% – саме 
на стільки зменшується вірогідність захворіти на бронхіальну астму у випадку відмови від ак-
тивного та уникнення пасивного паління. Пасивне паління провокує розвиток астми у дітей. 
Майбутня мати, що курить під час вагітності, підвищує ризик розвитку бронхіальної астми на-
віть у онуків. 

ЩОБ ЖИТИ ДОВГО ТА ПОВНОЦІННО, Я ПРАКТИКУЮ…

1) постійну комунікацію із лікарем

NB! Для людини із астмою важливо не тільки регулярно проходити медичні обстеження, але 
й так само регулярно оновлювати свої знання про захворювання. Свідомо та регулярно при-
ймати спеціальні ліки, які призначив лікар Хоча вилікувати астму поки що неможливо, але її 
можна контролювати. Для контролю над симптомами бронхіальної астми та нормального жит-
тя необхідно вживати спеціальні лікарські засоби. Але пам’ятайте - тільки лікар може порадити 
ефективний та безпечний лікарський засіб. 

Для більшості людей з астмою потрібні два види ліків.

Швидкодіючі препарати для зняття нападу брон-
хіальної та полегшення симптомів («Препарати 
невідкладної допомоги») використовуються для при-
пинення нападів астми. 

ОБЕРЕЖНО! 
Надмірне застосування швидкодіючих ліків може вам 
зашкодити. 
Симптоматичні ліки покращують ваше самопочут-
тя на деякий час, але не лікують запальний процес 
дихальних шляхів, який зумовлює появу симптомів та 
нападів при астмі. 

Профілактичні (протизапальні) препарати за-
стосовуються щодня. Протизапальні препарати 
призначені для тривалого лікування захворювання, 
знімають набряк стінок бронхів, запалення, застосо-
вуються для захисту легенів і попередження нападів 
астми. Такі препарати треба приймати регулярно, на 
протязі тривалого часу

• Якщо ви частіше двох разів на тиждень користуєтеся препаратом невідкладної допомоги, щоб справитися 
з нападами астми, це означає, що астма не контролюється.

• Якщо вам довелося більше чотирьох разів за один день припиняти напад астми бронхорозширюючими 
ліками, вам слід в той же день звернутися до лікаря.

• Якщо ваш лікар призначає протизапальні ліки, приймайте їх щодня для того, щоб контролювати астму. 
Симптоми астми, швидше за все, повернуться або навіть погіршаться, якщо ви перестанете приймати ліки.

• Ліки можуть мати побічні ефекти. Проконсультуйтеся із лікарем про ці побічні ефекти и про те, 
що необхідно робити, щоб зменшити або уникнути їх.

2) відвідання астма-школи, якщо є така можливість

NB! В деяких містах України діють спеціальні астма-школи Після навчання у школі Ви зможете 
самостійно відстежувати прояви свого захворювання та вести щоденник астми. Нажаль, такі 
школи не розповсюджені, і терапевтичне навчання пацієнтів не стало невід’ємною складовою 
медичної допомоги особам із хронічними неінфекційними хворобами 

3) регулярні помірні фізичні вправи

NB! Доведено, що при захворюваннях легенів, фізичні вправи можуть збільшити витривалість, 
поліпшити симптоми та скорочувати  термін перебування у лікарні. Кожен кому самопочуття 
дозволяє підніматися з ліжка мусить хоча б 10 хвилин на добу займатися фізичними правами.

ЗАПАМ’ЯТАЙТЕ 
1. починайте з того що ви можете зробити тепер
2. поступово додавайте навантажень до ваших вправ щотижня
3. якщо почуваєтеся гірше після закінчення аніж до початку вправи

повертайтеся до простішої програми
4. рухайтесь повільно
5. правильно дихайте під час фізичних навантажень чи прогулянок
6. найкращим поєднанням фізичних навантажень та профілактики астми 

є регулярні прогулянки на чистому повітрі. 
7. через те, що фізична активність може призвести до нападу, слід бути 

обережним виконуючи фізичні вправи. 
8. застосуйте ліки особливо інгалятор до початку фізичних навантажень. 

ПРОФІЛАКТИКА




