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Бронхіальна астма (БА) та 

хронічне обструктивне захво-

рювання легень (ХОЗЛ) 

за поширеністю в світі посіда-

ють друге місце і становлять 

одну з найактуальніших проб-

лем медицини. Сучасні підходи 

до лікування дають змогу 

досягти контролю у більшості 

пацієнтів з БА та сповільнити 

прогресування хвороби у пацієнтів з ХОЗЛ.

Багато пацієнтів лише намагаються виконувати 

приписи лікаря, повністю не розуміючи причин свого 

захворювання і цілей лікування. У випадку з БА та 

ХОЗЛ, як і з багатьма хронічними хворобами, успіх 

лікування залежить від тривалого і регулярного при-

йому лікарських засобів, які призначив лікар. Часто 

буває так, що високоефективні препарати дають 

перші результати досить швидко — симптоми захво-

рювання зникають або стають менш вираженими. 

Це тимчасове полегшення призводить до того, що 

пацієнт не бачить необхідності продовжувати при-

ймати ліки. Така поведінка може бути досить небез-

печною — здоров’я не вибачає легковажності! 

Припинення прийому препарату, заміна його 

на інший, недотримання режиму прийому лікарських 

засобів (наприклад, прийом тільки у разі загострення 

і значного погіршення самопочуття) призводить 

до прогресування хвороби.

Тільки тривале, постійне лікування відповідно 

до призначення лікаря може принести бажаний ефект 

і дати змогу пацієнту жити 

повноцінно, незважаючи 

на захворювання.

«ТерапіяПЛЮС» — це соці-

альна ініціатива компанії 

«АстраЗенека» в Україні, яка дає 

змогу пацієнтові дізнатися біль-

ше про захворювання і сучасні 

методи лікування, мати доступ 

до інноваційних, всесвітньо 

відомих препаратів. 

«ТерапіяПЛЮС» дає можливість пацієнтам бути 

залученими в процес свого одужання, підтримувати 

тривалість лікування згідно з призначенням лікаря 

і світовими стандартами. Ми впевнені, що знання 

причин і наслідків своєї хвороби, а також віра в пра-

вильність обраної терапії дають можливість кожному 

пацієнту прискорити процес одужання. Саме це є 

основною метою програми «ТерапіяПЛЮС», адже 

здоров’я об’єднує нас усіх!

У рамках програми «ТерапіяПЛЮС» діє сайт 

www.terapiaplus.com, реєстрація на якому дає змогу 

пацієнтам:

• користуватися освітніми матеріалами, розробле-

ними для допомоги в боротьбі із захворюванням;

• вести щоденники контролю за своїм станом;

• дізнаватися розклад освітніх заходів для пацієнтів.

За допомогою сайту пацієнти зможуть залишатися 

в курсі останніх новин з пульмонології, також інших 

терапевтичних областей (кардіології,психіатрії, діа-

бетології та онкології).

Соціальна ініціатива 
ТерапіяПЛЮС:

крок назустріч пацієнту

Òåðàïiÿ

www.terapiaplus.comMD00000000001

Кожен лікар має змогу долучитись до програми «ТерапіяПЛЮС» 
та отримати Стартовий Пакет «ТерапіяПЛЮС» для своїх пацієнтів, залишивши заявку 
на сайті www.terapiaplus.com, зателефонувавши за телефоном Гарячої лінії 067 620 06 66 

чи повідомивши про Ваше бажання медичного представника «АстраЗенека».
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