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Резюме. Бронхіальна астма та алергічні захворювання дотепер становлять загрозу життю пацієнтів. На сьогодні 
від астми помирає більше 1000 людей щодня, близько 420 тисяч хворих помирають від неї щороку. Цього року 
щорічні заходи Глобальної ініціативи боротьби з астмою (Global Initiative for Asthma, GINA) та Всесвітньої 
організації алергії (World Allergy Organization, WAO) присвячені патологічним станам, що загрожують життю 
хворих. Всесвітній день боротьби з астмою 5 травня 2020 року присвячено саме попередженню смертей внаслідок 
астми — «Enough Asthma Deaths» (Досить смертей від астми). Факторами ризику смерті, пов'язаної з астмою, є 
загострення астми в анамнезі, що потребували інтубації та механічної вентиляції; госпіталізації або звернення за 
екстреною медичною допомогою за попередній рік; прийом або нещодавнє припинення прийому оральних 
кортикостероїдів; надмірне використання бронхолітиків швидкої дії; відсутність лікування інгаляційними 
кортикостероїдами; анамнез психіатричної патології або психосоціальні проблеми; низька прихильність до 
лікування; харчова алергія у хворого на астму; забруднення повітря. Всесвітній тиждень алергії 28 червня  — 
4 липня 2020 р. присвячено анафілаксії. Розвиток анафілаксії важко передбачити і до 2 % хворих з анафілаксією 
помирає. В кожному конкретному випадку анафілаксії спрогнозувати тяжкість реакції неможливо  — кожен 
випадок може потенційно загрожувати життю хворого. Основними тригерами анафілаксії є харчові продукти, 
лікарські засоби і отрута перетинчастокрилих комах, а в 20 % тригер ідентифікувати неможливо. У пацієнтів з 
анафілаксією слід негайно оцінити прохідність дихальних шляхів, функції дихання, кровообігу. Першою лінією 
лікування є внутрішньом’язове введення епінефрину; другою лінією  — видалення тригера і виклик допомоги, 
подача кисню, внутрішньовенна інфузія рідини, інгаляції бета-2-агоністи короткої дії; третьою лінією — введення 
блокаторів гістамінових рецепторів та кортикостероїдів. Головною метою щорічних заходів є поширення 
інформації про алергічні захворювання, забезпечення хворим на астму та алергію доступу до адекватного 
лікування, інформування про профілактику і ранню діагностику алергічних захворювань, підвищення якості 
медичної допомоги та інформування лікарів різного фаху про останні досягнення науки в напрямку алергології, 
залучення до цієї проблеми уваги влади і організаторів охорони здоров'я.
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ВСЕСВІТНІЙ ДЕНЬ БОРОТЬБИ З АСТМОЮ
 ТА ВСЕСВІТНІЙ ТИЖДЕНЬ АЛЕРГІЇ 2020:

 ЗАВДАННЯ ЗБЕРЕГТИ ЖИТТЯ

WORLD ASTHMA DAY AND WORLD ALLERGY WEEK 2020: THE CHALLENGE TO SAVE LIVES
G. L. Gumeniuk, S. V. Zaikov, S. G. Opimakh

Abstract. Bronchial asthma and allergic diseases still pose a threat to the lives of patients. Nowadays more than 1,000 people 
die from asthma daily, about 420,000 patients die from it every year. This year, the annual events of the Global Initiative for 
Asthma (GINA) and the World Allergy Organization (WAO) have dedicated to pathological conditions that threaten the 
patient’s lives. World Asthma Day May 5, 2020 is dedicated to the prevention of deaths due to asthma — &quot;Enough 
Asthma Deaths&quot; (enough deaths from asthma). Asthma death risk factors are asthma exacerbating, requiring 
intubation and mechanical ventilation; hospitalization or seeking emergency medical care for the previous year; taking or 
recently discontinuing oral corticosteroids; excessive use of short-acting bronchodilators; lack of treatment with inhaled 
corticosteroids; a history of psychiatric pathology or psychosocial problems; low adherence to treatment; food allergy in a 
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patient with asthma; air pollution. World Allergy Week June 28 – July 4, 2020 is dedicated to anaphylaxis. The development 
of anaphylaxis is difficult to predict and up to 2 % of patients with anaphylaxis die. In each case of anaphylaxis, it is impossible 
to predict the severity of the reaction – each case can potentially threaten the patient&#39;s life. The main triggers of 
anaphylaxis are food, drugs, and hymenoptera venom, and in 20 % the trigger cannot be identified. In patients with 
anaphylaxis the airway, respiratory function, blood circulation should be immediately assessed. The first line of treatment is 
intramuscular administration of epinephrine; the second line — removing the trigger and calling for help, oxygen supply, 
fluid infusion, inhalation of short-acting beta-2agonists; the third line is administration of histamine receptor blockers and 
corticosteroids. The main goal of annual events is to disseminate information about allergic diseases, to ensure access to 
adequate treatment for asthma and allergic patients, to inform about prevention and early diagnosis of allergic diseases, to 
improve the quality of medical care and to inform doctors of various specialties about the latest scientific achievements in 
the field of allergology, to attract attention of the authorities and health organizers to this the problem.
Key words: bronchial asthma, allergy, anaphylaxis.
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ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ БОРЬБЫ С АСТМОЙ И ВСЕМИРНАЯ НЕДЕЛЯ АЛЛЕРГИИ 2020: 
ЗАДАЧА СОХРАНИТЬ ЖИЗНЬ
Г. Л. Гуменюк, С. В. Зайков, С. Г. Опимах 

Резюме. Бронхиальная астма и аллергические заболевания до сих пор представляют угрозу жизни пациентов. На 
сегодняшний день от астмы умирает более 1000 человек ежедневно, около 420 000 больных умирают от нее ежегодно. 
В этом году ежегодные мероприятия Глобальной инициативы по борьбе с астмой (Global Initiative for Asthma, 
GINA) и Всемирной организации аллергии (World Allergy Organization, WAO) посвящены патологическим 
состояниям, которые угрожают жизни больных. Всемирный день борьбы с астмой 5 мая 2020 посвящено именно 
предупреждению смертей вследствие астмы — «Enough Asthma Deaths» (достаточно смертей от астмы). Факторами 
риска смерти при астмой, являются: обострения астмы, требующие интубации и механической вентиляции, в 
анамнезе; госпитализации или обращения за экстренной медицинской помощью за предыдущий год; прием или 
недавнее прекращение приема оральных кортикостероидов; чрезмерное использование бронхолитиков короткого 
действия; отсутствие лечения ингаляционными кортикостероидами; анамнез психиатрической патологии или 
психосоциальные проблемы; низкая приверженность к лечению; пищевая аллергия у больного астмой; загрязнения 
воздуха. Всемирная неделя аллергии 28 июня — 4 июля 2020 посвящена анафилаксии. Развитие анафилаксии трудно 
предсказать и до 2 % больных с анафилаксией умирает. В каждом конкретном случае анафилаксии спрогнозировать 
тяжесть реакции невозможно  — каждый случай может потенциально угрожать жизни больного. Основными 
триггерами анафилаксии являются пищевые продукты, лекарственные средства и яд перепончатокрылых насекомых, 
а в 20 % триггер идентифицировать невозможно. У пациентов с анафилаксией следует немедленно оценить 
проходимость дыхательных путей, функции дыхания, кровообращения. Первой линией лечения является 
внутримышечное введение эпинефрина; второй линией — удаление триггера и вызов помощи, подача кислорода, 
внутривенная инфузия жидкости, ингаляции бета-2-агонистов короткого действия; третьей линией  — введение 
блокаторов гистаминовых рецепторов и кортикостероидов. Главной целью ежегодных мероприятий является 
распространение информации об аллергических заболеваниях, обеспечение больным астмой и аллергией доступа к 
адекватному лечению, информирование о профилактике и ранней диагностике аллергических заболеваний, 
повышение качества медицинской помощи и информирования врачей различных специальностей о последних 
достижениях науки в направлении аллергологии, привлечение к этой  проблеме внимания властей и организаторов 
здравоохранения. 
Ключевые слова: бронхиальная астма, аллергия, анафилаксия.
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