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Вагітність і ліки 

• ризик ускладнень хронічних 
захворювань під час вагітності особливо 
високий через особливості перебігу і 
необхідність фармакотерапії 

• Препарат по-різному діє на організм 
матері і плода  

• Часто самостійно знижують дозу чи 
відмовляються від ліків 

• близько 5% вроджених аномалій 
пов'язані саме з прийомом препаратів 



Класифікація категорій ризику 
препаратів під час вагітності 

Food and Drug Administration - FDA). 

Категорія А. 
В контрольованих дослідженнях у 
жінок не виявлено ризику для 
плода в першому триместрі (і немає 
доказів ризику в інших триместрах). 
Можливість шкідливої дії на плід 
малоймовірна. 



Класифікація категорій ризику 
препаратів під час вагітності 

Food and Drug Administration - FDA). 

Категорія В. 
У тварин - не виявили ризику для 
плода,  
у вагітних жінок - не проводилися 
або 
у тварин – були небажані ефекти, 
Але результати не підтвердилися у 
жінок в контрольованих дослідженнях 
. 



Класифікація категорій ризику 
препаратів під час вагітності 

Food and Drug Administration - FDA). 

Категорія С. 
У тварин - виявили несприятливу дію 
на плід, у вагітних жінок - не 
проводилися 
або 
дослідження у тварин і жінок не 
проводилися . 



Класифікація категорій ризику 
препаратів під час вагітності 

Food and Drug Administration - FDA). 

Категорія D. 
Є докази ризику для плода людини, 
однак користь застосування у 
вагітних може перевищувати ризик. 



Класифікація категорій ризику 
препаратів під час вагітності 

Food and Drug Administration - FDA). 

Категорія X. 
У тварин і людей – виявили 
порушення розвитку плоду. 
Ризик застосування перевищує 
будь-яку користь 
Протипоказані вагітним 



РИНІТ 

1.Гострий риніт 
2.Риніт вагітних 
3.Алергічний риніт 



ХРОНІЧНИЙ РИНІТ 

 



ХРОНІЧНИЙ РИНІТ 

  



ХРОНІЧНИЙ  РИНІТ  

Утруднення  
носового 
дихання 

Розлади 
нюху 

Закрита 
гугнявість 

Головний 
біль 





Лікування алергічного риніту 

1.Бар'єрні препарати 
2.Іригаційна терапія 
3.СІТ – не проводять 
4.Антигістамінні - категорія В - діфенгідрамін, 

клемастин і лоратадин, цетиризин и 
левоцетиризин; категорія С – топічні АГП 
азеластин і левокабастин у вигляді 
назального спрею і очних крапель. 

5.Кромони – категорія С 
6.ГКС – категорія С 

 



левоцетиризин  

• Нове покоління АГП препаратів 

• Висока спорідненість до Н1 рецепторів 

• Швидкий початок дії (через 12 хв у 50% 
пацієнтів) 

• Діє протягом 24 годин 

• Приймати 1 раз на добу 

• Практично не метаболізується в печінці 

• Не має лікарської взаємодії 

• Відсутність седативного ефекту 

• Безпечний для застосування протягом 12 
місяців 

• Краплі для дітей від 6 місяців 

 

 

 

Серед АГП 2 покоління слід 

виділити  



Лікування  

• Деконгестанти – коротким курсом 

• Підвищення АТ, медикаментнозний 
риніт 

• Всі системні – мають тератогенну дію 
(крім псевдоефедрину) 

• Тератогенна дія топічних форм не 
доведена. 



Синусит 



Синусит 



Синусит і вагітність 



Антибіотики 

1.Пеніциліновий ряд 
2.Макроліди  
3.Цефалоспорини 



Механізм місцевої дії 
Синуфорте 

Подразнення рецепторів 
слизової оболонки носа 

Гіперсекреція 
 
Зменшення 
в'язкості слизу 

Відновлення 
функції епітелію 
 
Посилення 
мукоциліарного 
кліренсу 

відновлення 
вентиляції і 
дренування 
пазух 



Побічні ефекти: 

• печіння в носоглотці 

• сльозотеча 

• слинотеча 

• гіперемія шкіри обличчя 

 

Зазначені явища не вимагають відміни 

препарату 

                         взаємодія: 

Місцевоанестезуючі або антигістамінні 

препарати не 

повинні вводитися одночасно з Синуфорте. 

При необхідності допускається застосування 

назальних деконгестантів. 

При гнійних синуситах застосовують одночасно 

з антибіотиками   



Синуфорте в  EPOS 2012 

Суттєве 
зменшення 
болю і 
поліпшення 
ендоскопічни
х ознак 

Fokkens W.J., Lund V.J. et al. European Position Paper on Rhinosinusitis and Nasal 
Polyps 2012 Rhinology supplement 23 : 1-298, 2012 



Ангіна 



Ангіна 



Лікування  

 

 

 

 

 

Дані про тератогенну та токсичну дії на плід і немовля 
відсутні. Тому під час вагітності або годування 
груддю застосування препарату можливе лише за 
призначенням лікаря, який визначить 
співвідношення користі та ризику для матері, плода 
або дитини. 

 



Універсальний антисептик для 
кожної домашньої аптечки. Йод, 

що не пече. 
За етіологічним фактором запалення слизової оболонки можна розподілити на 
вірусні, бактеріальні, грибкові,  алергічні. Приблизно 70 % гострих фарингітів 
визиваються вірусами (риновіруси, коронавіруси, аденовірус та ін.) 

 
СПЕКТР ДІЇ БЕТАДИНУ 
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БАКТЕРІЇ 
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Proteu
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Б
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Myc
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Treponema 
pallidum 

ГРИБИ 

Aspergill
us  
Candida  
Cryptoco
ccus  
neoform
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ПРОСТІЙ

ШІ 

Entamoeba 
histolytica  
Trichomonas 
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Adenovirida
e  
Paramyxovir
us  Rotavirus  
Papoviridae  
Coxsackie 
virus  
Poliovirus 

Rhinovirus  
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ae  
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• надає сильну бактерицидну дію 
по відношенню до 

бактерій, вірусів,  

грибів, простійших 

• відмінно переноситься 

шкірою, слизовими  

оболонками та ураженими 

поверхнями 

• сприяє швидкому одужанню 

Жовтень 2018 — березень 2019 



Універсальний антисептик для 
кожної домашньої аптечки. Йод, 

що не пече. 
Профілактичні курси 

лікування  хронічного 

тонзиліту включають  

промивання лакун 

піднебінних  мигдалин і 

полоскання  ротоглотки в 

поєднанні 

з 

фізіотерапевтичним

и  процедурами 

•Добре переноситься шкірою, слизовою і 

ураженими поверхнями 

•Легко змивається водою з милом 

Відсутність патогенної 

мікрофлори  в 

лакунах піднебінних 

мигдалин 
за результатами посівів після курсу місцевого 

лікування. 

• швидке зникнення скарг 

• клінічне зменшення 

запального процесу 

№ 35, 
промивання лакун 

піднебінних  мигдалин 

розчином Бетадин  (20 

крапель на 200 мл  

фізрозчину) 1 раз на добу  

через день протягом 10 днів 

Мал. 1. Хронічний 
тонзиліт  в поєднанні 

з гіпертрофією 
піднебінних  

мигдаликів 2 ст. 

Мал. 2. Хронічний 
тонзиліт  в поєднанні 

з підгострим 
фарингітом 

10

0 

9

0 

8

0 

7

0 

6

0 

5

0 

4

0 

3

0 

2

0 

% 

Жовтень 2018 — березень 2019 

48,22 % 

78 % 

гр. 
Фурациліну 

гр. 
Бетадину 



Симптоми вушної патології 

вушний біль Зниження слуху 

температура вушний шум свербіння 

стріляючий 
Посилюється  

при ковтанні 



ЗОВНІШНИЙ ОТИТ 

Біль, що  

посилюється  

при ковтанні 

Зниження слуху 

незначне 

Температура  

нормальна 

свербіння 



ЗОВНІШНИЙ ОТИТ 

Запалення шкіри зовнішнього слухового 
ходу  

Етіологія  
• жаркий, вологий клімат (“Сингапурське 

вухо”); 
• всі чинники, що викликають свербіння 

у вусі; 
• Схильність до розвитку екземи; 
• Сенситизація до антибактеріальних 

крапель. 





 

1-й крок – закриття 
слухової труби 

Тиск всередині вусі 
стає негативним 

ексудат 

Тиск всередині стає 
позитивним  

Симптоми: 
Біль 

Температура 
Барабанна перетинка стає 

гіперемованою, випинається і 
наприкінці розривається 



НОРМА ГОСТРИЙ СЕРЕДНІЙ 

 ОТИТ 



НОРМА ГОСТРИЙ СЕРЕДНІЙ 

 ОТИТ 



Доперфоративний період 

http://www.sciencephoto.com/images/download_wm_image.html/M157011-Otitis_media_of_ear-SPL.jpg?id=771570011


Перфоративний період 



Лікування 

• Антибіотики 

• Судинозвужуючі краплі в ніс 

• Антигістамінні та 

 протизапальні препарати 

• Вушні краплі 

• Парацентез 




