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Д О С Л І Д Ж Е Н Н Я М И  Д О В Е Д Е Н О
В этой связи гуманная инициатива компании 

«ГлаксоСмитКляйн» относительно предоставления 

скидок на Авамис приобретает огромное значение 

для расширения охвата больных АР в Украине эф-

фективным лечением, которое позволит им успешно 

противостоять хронической патологии.
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НОВІ МОЖЛИВОСТІ

У ЛІКУВАННІ АЛЕРГІЧНОГО РИНІТУ

Т.В. Бездетко, С.Л. Польщикова, А.В. Шмідт,

О.Н. Хохуда, Г.В. Єременко

Резюме. Алергічний риніт (AР) – одне з найбільш поширених захво-

рювань людини. Лікарі алергологічного відділення Харківської обласної 

клінічної лікарні брали активну участь у проведенні скринінгу на 

алергію. Заповнено і проаналізовано 17 тисяч анкет. У результаті 

проведеної роботи у жителів області виявлено позитивну реакцію на 

пилкові та побутові алергени за відсутності скарг в анамнезі, що до-

зволило на ранніх стадіях розвитку захворювання призначати систем-

ну імунотерапію і тим самим попередити розвиток алергопатології. 

Хворим, яким не була показана системна імунотерапія, проведена 

медикаментозна терапія, в тому числі з використанням назального 

глюкокортикостероїду флютиказону фуроату (Аваміс). Продемон-

стровано позитивну дію цього препарату на симптоми алергічного 

риніту та кон’юнктивіту.

Ключові слова: алергічний риніт, алергени, флютіказону фуроат, 

Аваміс.

NEW POSSIBILITIES IN THE TREATMENT

OF ALLERGIC RHINITIS

T.V. Bezditko, S.L. Polschikova, A.V. Shmidt,

O.N. Khokhuda, G.V. Eremenko

Summary. Allergy rhinitis (AR) is one of the most  widespread diseases 

of man. The doctors of allergology department of the Kharkov Regional  

Clinical Hospital actively  participated in the  allergy of screening. 17000  

questionnaires were filled and analyzed. As a result of the this work  positive 

reaction for the habitants on pollens of plant, domestic dust were found. 

This  allowed to prescribe SET on the early stages of disease development 

and to prevent development  of allergypathologi. Those patients who were  

not prescribed SET, we provided standard medical treatment. Avamis 

(fluticasone furoate) was given to patients who were not prescribed SET. 

This medicine had a positive influence on the symptoms of allergy rhinitis 

and conjunctivitis. 
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