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Шановний лікарю! 
 
Цей пацієнт _____________________________ міг контактувати з _______________.    
 
Доксициклін АБО ципрофлоксацин є препаратом першої лінії для постконтактної 
антибіотикопрофілактики.  Цього пацієнта було оглянуто в установі охорони здоров'я стосовно 
постконтактної профілактики. Необхідна Ваша допомога у призначенні або введенні відповідного 
профілактичного лікування. 
 
_______________ пацієнт отримав постконтактну профілактику: 
       (дата) 

 100 мг доксицикліну 
всередину 2 р/добу 
протягом 10 днів 

 500 мг 
ципрофлоксацину 
всередину 2 р/добу 
протягом 10 днів 

 Антибіотик не 
застосовували 
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Цей пацієнт має АЛЕРГІЮ на 
доксициклін, А ТАКОЖ 

Інформація призначена лише для лікарів 

 Також має АЛЕРГІЮ на 
ципрофлоксацин  

Див. таблицю 1, призначте альтернативну схему 
антибіотикотерапії, видайте препарат на 10 днів 

 Приймає тизанідин 
(Занафлекс)  

Ципрофлоксацин протипоказаний через серйозні лікарські 
взаємодії.  Зменшіть дозу або припиніть застосування тизанідину 
на час профілактики, щоб мінімізувати ризик, АБО див. таблицю 
1, щоб вибрати альтернативну схему антибіотикотерапії, і 
видайте препарат на 10 днів 

 Має міастенію гравіс Ципрофлоксацин може спричинити загострення м'язової 
слабкості (попередження у рамці – доцільно уникати прийому). 
Див. таблицю 1, щоб вибрати альтернативну схему 
антибіотикотерапії, і видайте препарат на 10 днів АБО призначте 
ципрофлоксацин (500 мг всередину 2 р/добу протягом 10 днів) і 
продовжуйте ретельне спостереження 

 Має захворювання нирок  Див. таблицю 2, розрахуйте дозування ципрофлоксацину залежно 
від функції нирок, видайте препарат на 10 днів 

 Має судоми/епілепсію в 
анамнезі  

Ципрофлоксацин збільшує ризик судом.  Призначте 
ципрофлоксацин (500 мг всередину 2 р/добу протягом 10 днів) і 
продовжуйте спостереження АБО див. таблицю 1, щоб вибрати 
альтернативну схему антибіотикотерапії, і видайте препарат на 
10 днів 

 Не може ковтати таблетки  Призначте ципрофлоксацин у вигляді оральної суспензії в дозі 15 
мг/кг/доза (максимальна доза 500 мг) кожні 12 годин, видайте 
препарат на 10 днів 

 Має масу тіла менше 30 кг  Розрахуйте відповідну дозу ципрофлоксацину на основі 
дозування 15 мг/кг/доза (максимальна доза 500 мг) кожні 12 
годин, видайте препарат на 10 днів 
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Ця пацієнтка ВАГІТНА, А 
ТАКОЖ 

Інформація призначена лише для лікарів 

 Має АЛЕРГІЮ на 
ципрофлоксацин, і їй було 
призначено доксициклін 

Доксициклін може спричиняти зміну кольору і порушення 
формування зубів у дітей, матері яких приймали його під час 
вагітності. Ризик залежить від того, коли і як довго приймали цю 
речовину. Продовжуйте курс доксицикліну або див. таблицю 1, 
щоб вибрати альтернативну схему антибіотикотерапії, і видайте 
препарат на 10 днів 

 Приймає тизанідин 
(Занафлекс)  

Ципрофлоксацин протипоказаний через серйозні лікарські 
взаємодії.  Зменшіть дозу або припиніть застосування тизанідину 
на час профілактики, щоб мінімізувати ризик, АБО див. таблицю 
1, щоб вибрати альтернативну схему антибіотикотерапії, і 
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видайте препарат на 10 днів 

 Має міастенію гравіс Ципрофлоксацин може спричинити загострення м'язової 
слабкості (попередження у рамці – доцільно уникати прийому). 
Див. таблицю 1, щоб вибрати альтернативну схему 
антибіотикотерапії, і видайте препарат на 10 днів АБО призначте 
ципрофлоксацин (500 мг всередину 2 р/добу протягом 10 днів) і 
продовжуйте ретельне спостереження 

 Має захворювання нирок  Див. таблицю 2, розрахуйте дозування ципрофлоксацину залежно 
від функції нирок, видайте препарат на 10 днів 

 Має судоми/епілепсію в 
анамнезі  

Ципрофлоксацин збільшує ризик судом.  Призначте 
ципрофлоксацин (500 мг всередину 2 р/добу протягом 10 днів) і 
продовжуйте спостереження АБО див. таблицю 1, щоб вибрати 
альтернативну схему антибіотикотерапії, і видайте препарат на 
10 днів 

 Не може ковтати таблетки  Призначте ципрофлоксацин у вигляді оральної суспензії в дозі 15 
мг/кг/доза (максимальна доза 500 мг) кожні 12 годин, видайте 
препарат на 10 днів 

 Відмовилася приймати 
препарат 

Див. таблицю 1, призначте альтернативну схему 
антибіотикотерапії, видайте препарат на 10 днів 

 

Якщо Ви маєте запитання, будь ласка, зверніться до управління охорони здоров'я за номером гарячої 
лінії:  

 

ІНФОРМАЦІЯ ПРИЗНАЧЕНА ЛИШЕ ДЛЯ ЛІКАРІВ 
 
Решта частин цього листа-направлення містять технічну інформацію для лікаря та їх не треба 
перекладати. 

 hotline # to go here 


