
є кількість документів, що містять інформацію

про фіксовані комбінації препаратів базисної терапії.

Існує гостра необхідність у створенні інформаційної

Internetсторінки для пацієнтів, яка має відповідати та

ким вимогам:

• зрозумілість представленої інформації та її висока

освітня вагомість;

• мотивація до лікування і спеціального способу життя;

• наголошення на тому, що БА є хронічним проце

сом, який вимагає постійного гнучкого лікування;

• інформація про нерезультативність, неефективність

більшості нетрадиційних методів лікування;

• зняття страху перед глюкокортикоїдами («стероїдо

фобії»);

• зображення правильного користування доставоч

ними пристроями.

Висновки
1. Серед матеріалів, які можуть знайти пацієнти в ме

режі Internet, відзначається засилля нетрадиційних ме

тодів лікування БА.

2. Значна частка матеріалів присвячена рекламі меди

каментів, що не є засобами базисної терапії.

3. Представлені інформаційні матеріали для пацієнтів

мають низький освітній рівень, є неповними та недо

статньо ілюстрованими.

4. Побажання лікарям – пульмонологам, алергологам,

іншим фахівцям: активізувати роботу у площині освітніх

програм для пацієнтів, а саме – агітацію щодо переваг

базисної терапії, яка здатна забезпечити максимально

повний контроль над перебігом БА.

БРОНХИАЛЬНАЯ АСТМА В СЕТИ INTERNET

Ю.М. Мостовой, А.А. Сидоров, 

Н.С. Слепченко, Т.В. Константинович

Резюме. Статья посвящена изучению содержания публикаций по

бронхиальной астме (БА) в сети Internet. При проведении исследова'

ния использовались поисковые системы google, yahoo, yandex, mail.ru.

Проанализировано содержание 1000 публикаций, найденных с помо'

щью поисковой системы google. В большинстве публикаций освеща'

ются нетрадиционные методы лечения БА. Врачам необходимо опти'

мизировать образовательную работу среди пациентов, подчеркивая

при этом необходимость приема базисной терапии, которая способна

обеспечить максимальный контроль течения БА.

Ключевые слова: бронхиальная астма, образовательные материа'

лы, диагностика, лечение, Internet.

BRONCHIAL ASTHMA IN INTERNET

Y.M. Mostovoy, A.A. Sidorov, 

N.S. Slepchenko, T.V. Konstantinovich

The article is devoted to study of different publication concerning

bronchial asthma (BA) in Internet. Different systems were used for it, among

them google, yahoo, yandex, mail.ru. The 1000 publications found by google

were analyzed. The majority of publications have information about nontra'

ditional methods of the treatment of BA. It is necessary to increase educa'

tional work among the patients with emphasize that it is very important to

take medications of basis therapy systematically for maximal control of BA.

Key words: bronchial asthma, educational materials, diagnosis, treat'

ment, Internet.
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