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ПОЗИЦІЯ ЩОДО СУЧАСНОГО СТАНУ 
ПРОБЛЕМИ ЛІКУВАННЯ ДІТЕЙ 
ІЗ РЕВМАТИЧНИМИ ЗАХВОРЮВАННЯМИ
В Україні у 2017 р. створена Громадська орга-

нізація «Асоціація дитячих ревматологів Укра-
їни» (голова правління — професор Л.Ф. Богмат, 
співголова — професор Л.І. Омельченко, секрета-
рі — д.м.н. Н.С. Шевченко та д.м.н. О.А. Ошлянська) 
для підтримки професійного рівня спеціалістів, за-
безпечення співпраці науковців і лікарів-практиків, 
проведення освітніх заходів для лікарів — дитячих 
кардіо ревматологів, дитячих ревматологів, педіа-
трів, лікарів загальної практики та сімейної меди-
цини та лікарів суміжних спеціальностей із проблем 
дитячої ревматології, вирішення питань щодо надан-
ня медичної допомоги дітям і людям молодого віку 
із ревматичними захворюваннями в Україні.

Метою ГО «Асоціація дитячих ревматологів Укра-
їни» є створення українського педіатричного рев-
матологічного медичного простору, розширення 
зв’язків між медичними спільнотами України та за-
рубіжних держав; сприяння впровадженню в Украї-
ні міжнародних стандартів надання педіатричної ме-
дичної допомоги хворим ревматологічного профілю, 
обміну досвідом; сприяння безперервному розвитку 
лікаря. «Асоціація дитячих ревматологів України» має 
договори про співпрацю з Асоціацією ревматологів 
України та Громадською спілкою «Українська акаде-
мія педіатричних спеціальностей».

Початковими етапами роботи асоціації стала вза-
ємодія з міжнародною спільнотою фахівців з дитячої 
ревматології, ознайомлення з міжнародними стан-
дартами лікування дітей з ревматичними хворобами, 
участь у наукових форумах, конгресах, конференці-
ях, проведення освітніх семінарів для фахівців ди-
тячих кардіоревматологів. Окремою ланкою роботи 
асоціації стала співпраця із фахівцями МОЗ України 
щодо забезпечення лікування дітей з ЮІА.

На сьогодні поширеність ревматичних захворю-
вань у дітей, тяжкість їх перебігу, складність діагности-
ки, необхідність призначення довгострокового лікуван-
ня з використанням новітніх технологій, формування 
ускладнень та коморбідних станів, проб леми переходу 
пацієнтів до дорослої служби потребують постійного 
моніторингу сучасного стану проблеми та проведення 
наукових досліджень, які повинні бути підставою пере-
гляду протоколів, клінічних настанов, інструкцій щодо 
лікування дітей з ревматичними захворюваннями.

Згідно з існуючими міжнародними рекомендаці-
ями, вирішення питань щодо діагностики та страте-

гії лікування дітей з ревматичними захворювання-
ми повинно проводитись у спеціалізованих центрах 
на засадах мультидисциплінарності та спадкоєм-
ності.

Впровадження у практику вітчизняної медицини 
препаратів біологічної дії сприяло суттєвому покра-
щенню якості життя наших пацієнтів, проте призве-
ло до виникнення нових запитань. Нагальним ви-
кликом сьогодення стала відсутність стандартизо-
ваних підходів до призначення, заміни та відміни 
засобів хворобо-модифікуючої дії в дитячому віці.

Згідно з міжнародними рекомендаціями, існують 
різні точки зору щодо терміну та послідовності за-
стосування протиревматичних препаратів. Завдя-
ки розширенню ринку нових молекул існує потен-
ційна можливість численних переключень з одного 
на інший препарат, перш за все — біологічні препа-
рати. Ряд міжнародних організацій, у тому числі — 
АCR (American College of Rheumatology); BSR (British 
Society of Rheumatology); EULAR (European League 
Against Rheumatism); NRAS (National Rheumatoid Ar-
thritis Society); PANLAR (Pan Ame rican League of As-
sociations for Rheumatology); SER (Spanish Society 
of Rheumatology) та інші — висловили свою позицію 
щодо застосування біологічних препаратів та біо-
симілярів. Підкреслено, що біо подібні препарати 
не є повністю ідентичними молекулами за дією, по-
казаннями для призначення та безпекою. Єдиною 
є думка, що призначення біо симілярів є можливим 
пацієнтам, які попередньо не отримували імунобіо-
логічну терапію (наївним пацієнтам), за умов при-
значення лікарем, отримання інформаційної згоди 
пацієнтів, подальшого ретельного спостережен-
ня. При необхідності заміни препарату не реко-
мендується автоматичне (немедичне) переклю-
чення, при цьому EULAR вважає пріоритетним стан 
здоров’я пацієнтів та ефективність їх лікування над 
економічною складовою.

Лікування ревматичних захворювань у дітей іму-
носупресивними базисними препаратами потре-
бує урахування вікових особливостей з переваж-
ним призначенням дітям молодшого віку оригіналь-
них препаратів, які мають найбільшу доказову базу 
щодо безпеки тривалої терапії.

Необхідно покращити поінформованість рев-
матологів, які опікуються пацієнтами ревматично-
го профілю дитячого віку, про нові підходи та засо-
би в лікуванні, принципи їх вибору, критерії ефектив-
ності, моніторинг безпеки протиревматичної терапії, 
основні принципи довготривалого спостереження.
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