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Рекомендації NICE*  
щодо діагностики тривоги  

(включаючи панічний розлад з або без агорафобії, 
генералізований тривожний розлад)

*National institute for Health and  Clinical Excellence (NICE): Quick reference guide amended Anxiety: 
management of anxiety (panic disorder, with or without agoraphobia, and generalized anxiety disorder) in 
adults in primary, secondary and community care. December 2004, amendents April 2007
**ГТР – генералізований тривожний розлад

Пригнічений настрій або втрата цікавості, 
що зазвичай супроводжується одним 
з наступних симптомів: упадком сил, 
зміною апетиту,  ваги, сну, поганою 

концентрацією, почуттям  провини або 
нікчемності та суїцидальними думками.

Побоювання, спрямовані панічні атаки, 
дратівливість, поганий сон,  уникнення, 

погана концентрація

Депресія

Тривога

Інтермітуючі епізоди паніки або  
тривоги та дії, що попереджують  

ці відчуття

Епізоди тривоги, викликані 
зовнішніми подразниками

Гіперзбудливість, роздратованість, 
погана концентрація, поганий сон та 
занепокоєння з приводу декількох 

запитань, які займають більшу  
частину часу

Панічний розлад  
з або без 

агорафобії

Агорафобія, соціальна фобія 
або звичайна фобія

ГТР**

НІ

ТАК

НІ

ТАК

ТАК

ТАК

ТАК

НІ



ОПИТУВАЛЬНИК ГТР-7

При пороговому значенні 10 чутливість методу оцінки  ГТР досягає 89%.
Опитувальник заповнюється зі слов пацієнтів.

Як часто за останні 2 тижні Вас 
турбували наступні проблеми?

Ніколи 
Кілька 

днів

Більше 
половини 

днів

Майже 
кожен 
день

1. Підвищена нервова 
збудливість, занепокоєння або 
дратівливість

0 1 2 3

2. Нездатність впоратися з 
хвилюванням 0 1 2 3

3. Надмірне занепокоєння з 
різних приводів 0 1 2 3

4. Нездатність розслаблятися 0 1 2 3

5. Крайній ступінь занепокоєння: 
«не можу знайти собі місця» 0 1 2 3

6. Легко піддаюся почуттю 
занепокоєння або дратівливості 0 1 2 3

7. Побоювання чогось страшного 0 1 2 3

СУМА БАЛІВ 

Рівень тривожності

0-4 Мінімальний
5-9 Помірний

10-14 Середній
15-21 Високий



Адаптовано з: Bandelow B. et al. Guidelines for the pharmacological treatment of anxiety disorders, 
obsessive-compulsive disorder and posttraumatic stress disorder in primary care. Int J Psychiatry Clin 
Pract. 2012 Jun;16(2):77-84. 

Адаптовано з:  Generalized anxiety disorder in adults: management in primary, secondary and community 
care. National Collaborating Centre for Mental Health (UK). Source Leicester (UK): British Psychological 
Society; 2011. National Institute for Health and Clinical Excellence: Guidance .

Світова федерація  
біологічної психіатрії  (WFBP, 2012).  

Лікування ГТР

Національний інститут здоров’я та вдосконалення 
медичної допомоги (NICE, 2014 року).  

Лікування ГТР

Перша лінія терапії Друга лінія терапії

Прегабалін
СІЗЗС та СІЗЗСН

Похідні бензодіазепіну
ТЦА

Прегабалін відрізняється від СІЗЗС і СІЗЗСН  
більш швидким настанням анксіолітичної дії.

Перша лінія терапії Слід уникати призначень

Прегабалін

СІЗЗС та СІЗЗСН

Психотерапія

ТЦА

Похідні бензодіазепіну 
курсом 2-4 тижні



Доведена ефективність при нейропатичному 
болю, фіброміалгії та генералізованому 
тривожному розладі1-6

Доведена біоеквівалентність оригінальному 
прегабаліну7

Один з найдоступніших за ціною прегабалінів в Україні8
Швейцарські стандарти якості
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Скорочена  інструкція для медичного застосування препарату НЕОГАБІН 75, 150
Діюча речовина. Прегабалін. Лікарська форма. Капсули по 75 мг або по 150 мг. Фармакотерапевтична група. Проти епілептичні засоби. Фармакологічні властивості. 
Прегабалін зв’язується з допоміжною суб одиницею (альфа2-дельта-білок) потенціалозалежних кальцієвих каналів у центральній нервовій системі. Показання. Невропа-
тичний біль. Епілепсія. Генералізований тривожний розлад. Фіброміалгія. Проти показання. Гіперчутливість до діючої речовини або будь-якої із допоміжних речовин. Побічні 
реакції. Запаморочення і сонливість, посилення апетиту, сплутаність свідомості, дезорієнтація, дратівливість, ейфоричний настрій, зниження лібідо, безсоння, атаксія, 
порушення координації, порушення рівноваги, розлади уваги, погіршення пам’яті, тремор, дизартрія, парестезія, седація, в’ялість, головний біль, летаргія, нечіткість зору, 
диплопія, кон’юнктивіт, вертиго, блювання, запор, сухість у роті, метеоризм, гастро ентерит, еректильна дисфункція, імпотенція, периферичний набряк, набряки, порушення ходи, 
відчуття сп’яніння, втома, збільшення маси тіла тощо. Категорія відпуску. За рецептом. Р. П. МОЗ України: №UA/13702/01/01, №UA/13702/01/02; Наказ МОЗ України від 27.06.2014 
№437. Виробник: ТОВ «Фарма Старт», Україна, 03124, м. Київ, бульвар В. Гавела, 8. ТОВ «Фарма Старт» входить до групи компаній Асіно (Швейцарія). Повна інформація знаходиться 
в інструкціях для медичного застосування препаратів. Інформація для медичних і фарма цевтичних працівників, для розміщення в спеціалізованих виданнях для медичних установ та 
лікарів, і для розповсюдження на семінарах, конференціях, симпозіумах з медичної тематики.
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