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зникли явища інтоксикації, мокротиння набуло слизо-

вого характеру, зменшилася задишка, покращилася 

толерантність до фізичного навантаження.

Після проведеного лікування у хворих І групи спосте-

рігали швидке настання терапевтичного ефекту від про-

веденого лікування: зменшувався сухий кашель, полег-

шувалося відходження харкотиння, зменшувалися 

задишка та прояви бронхообструктивного синдрому 

за його наявності.

При проведенні небулайзерної терапії у пацієнток 

не було відмічено жодного випадку побічних ефектів. 

Одержані дані дозволили розробити ефективні схеми 

лікування захворювань дихальної системи, а саме – 

бронхіальної астми, хронічного обструктивного захво-

рювання легень, гострого бронхіту, пневмоній та загост-

рень хронічного бронхіту у вагітних за допомогою 

включення до комплексу лікування небулайзерних інга-

ляцій лікарських препаратів.

Висновки
Застосування небулайзерної терапії у вагітних із захво-

рюваннями бронхолегеневої системи сприяє швидшому 

настанню клінічного ефекту, попереджає негативний 

вплив гіпоксії на плід, покращує якість життя пацієнток, 

не має протипоказань.

Перспективи подальших досліджень
Перспективним вбачається продовження досліджень 

із застосуванням небулайзерної терапії з препаратами 

сурфактанту при респіраторному дистрес-синдромі 

дорослих, антибактеріальними та анти мікотичними 

засобами, лікування легеневої гіпер тензії (проста -

циклін). 
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ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ НЕБУЛАЙЗЕРНОЙ ТЕРАПИИ 

ПРИ ЗАБОЛЕВАНИЯХ ОРГАНОВ ДЫХАНИЯ 

У БЕРЕМЕННЫХ 

С.В. Коваленко, Л.В. Никифор 
Резюме. В статье представлен опыт практического применения 

небулайзерной терапии в лечении беременных с заболеваниями органов 
дыхания.
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EXPERIENCE OF USE OF NEBULIZER THERAPY 

IN PREGNANT WOMEN WITH RESPIRATORY DISEASES

S.V. Kovalenko, L.V. Nikifor
Summary. The article presents practical experience of nebulizer therapy 

use in the treatment of pregnant women with respiratory diseases.
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