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Вадзюк Юли Степашвни: «Оптим1защя фармацевтичного 
забезпечення хворих з патолопею щитопод1бно! залози», яка

представлена у спещал1зовану Вчену раду Д 35.600.02 у Льв1вському 
нацюнальному медичному ушверситет1 ¡меш Данила Галицького 

за спещальшстю 15.00.01 -  технолог1я лш в, оргашзацш фармацевтично!
справи та судова фармац1я

Актуальшсть теми дисертацп та п зв'язок з державними чи 

галузевими науковими програмами. За даними МОЗ Украши за останш 5 

роюв захворюван1сть щитопод1бно1 залози (ЩЗ) у наций крапп суттево 

збшынилась. Сучасш науков1 дан1, отриман1 в окремих виб1рках, св1дчать, що 

цю патологпо виявляють приблизно у 42-52% дорослих 1 у близько 20% 

дггей, а серед людей похилого вжу -  у 80% випадк1в.

Захворювання ЩЗ вщносяться до розряду найсерйозншшх хвороб, тому 

що супроводжуються змшою гормонального фону всього орган1зму 1 

призводять до порушення життево важливих процес1в в шших органах, тобто 

провокують виникнення супутшх патологш. Перспективним е проведения 

фармакоеконом1чних дослщжень захворювань ЩЗ 1 впровадження на цш 

основ! у лжувальну практику оптимальних за своею ефективн1стю та 

економ1чшстю програм '£хньо1 д1агностики, лкування та профшактики.

Таким чином, комплексне оргашзацшне дослщження щодо оптим1зацй 

фармацевтичного забезпечення хворих 1з патолог1ею ЩЗ е актуальним, 

своечасним та доцшьним.

Дисертацшна робота е фрагментом науково-дослщно1 робота кафедри 

внутрпнньо1 медицини № 2 ДВНЗ «Тернопшьський державний медичний 

ушверситет 1мен1 1.Я. Горбачевського МОЗ Укра’ши» «Коморбщн1 стани в 

клшщ1 внутрйншх хвороб та практиц1 с1мейного лнсаря: предиктори 

розвитку, рання д1агностика, профшактика 1 лкування» (номер державно! 

реестращ! 0113Ш01244).



Новизна дослщження та одержаних результате. Наукова новизна 

дослщжень полягае в обгрунтуванш та розробщ теоретичних положень для 

вдосконалення фармацевтичноУ допомоги хворим з патол oriera ЩЗ. 

Дисертантом вперше проанал1зовано перелж лжарських засоб1в (ЛЗ) для 

лжування захворювань ЩЗ, включених до Державного формуляру 

лжарських засоб1в (ДФЛЗ) 8-ми (I - VIII) випусгав; дослщжено Перелж 

основних ЛЗ ВООЗ, у результат! чого виявлено антитиреощний 3aci6, який не 

зареестрований в Украпп, проте е потенцшним ЛЗ для подалыного 

впровадження на вггчизняний ринок; проведено пор1вняльний анал1з 

Британського Нацганального формуляру (БНФ) з ДФЛЗ, у результат! чого 

встановлено антитиреощний 3aci6, який зареестрований в Украли, 

рекомендований БНФ, проте вщсутнш у ДФЛЗ.

Значения результате дослщження для науки i практики. Одержан! 

Ю.С. Вадзюк результата мають важливе значения для забезпечення 

населения ЛЗ вггчизняного виробництва. Фрагмента робота, зокрема 

особливост! проведения маркетингового анал!зу ЛЗ для лжування 

гшотиреозу; особливост! фармакоеконом!чного анал!зу (ФЕА) вартост! 

надання медичноУ допомоги хворим на дифузний токсичний зоб (ДТЗ); 

особливост! ФЕА вартост! надання медичноУ допомоги хворим на гшотиреоз 

впроваджено у навчальний процес ряду кафедр вищих навчальних заклад!в 

медичного та фармацевтичного напрям!в.

Подготовлено шформац!йний лист «Bn6ip препарат!в для лжування 

захворювань щитопод!бноУ залози, з позицй’ фармакоеконом!чного анал1зу 

«MÍHÍMÍ3au;ÍB вартост!», який впроваджений у практичну роботу.

Стушнь обгрунтованосН наукових положень, b h c h o b k íb  i 

рекомендацш, сформульованих у дисертацн, i‘x достов!ршсть. Науков! 

положения, висновки та практичш рекомендацй' дисертац!йноУ робота 

Ю.С. Вадзюк обгрунтоваш достатн!м обсягом проведених дослщжень та 

лопчно витжають з одержаних результат.
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В якосп методолопчноУ бази дослщження Ю.С. Вадзюк використаш 

сучасш пщходи, яю застосовуються у ФЕА, а саме: загальна вартють 

захворювання 1 мш1шзащя вартость При застосуванш методу експертних 

оцшок анал1зувалось компетентшсть експерт1в. Економ1чш розрахунки 

базувались на оцшщ витрат на лпсування 81 хворого гшотиреозом 1 52 

хворих ДТЗ.

Ю.С. Вадзюк чггко формулюе проблему дослщження, визначае його 

мету 1 завдання; волод1е науковим понятшним апаратом, впевнено 

ор1ентуеться у питаниях фармацевтичноУ допомоги хворим на гшотиреоз 1 

ДТЗ та ФЕА.

Повнота викладення основних результате дисертацн в наукових 

фахових виданнях. Науков1 положения, результата експериментальних 

дослщжень, сформульован1 висновки 1 рекомендащУ до впровадження 1 

подальшого застосування у повнш м1р1 викладен1 у наукових публкац1ях. За 

матер1алами дисертащУ опубл1ковано 22 науков1 прац1, як1 повн1стю 

вщображають зм1ст проведеного дослщження: 5 статей (4 стагп -  у наукових 

фахових виданнях УкраУни, 1 стаття -  у закордонному виданш), 16 тез 

доповщей, у т.ч. 7 -  в шоземних виданнях, та 1 шформацшний лист.

Основн1 положения робота викладено та обговорено на науково- 

практичних форумах р1зного р1вня, зокрема закордонних.

Зм1ст автореферату вщповщае основним положениям дисертацшноУ
I

робота 1 вщображае обсяг, новизну, теоретичне та практичне значения 

проведених дослщжень.

Оцшка змкту та оформления дисертацн, и завершеност1 в цшому.

Дисертацш Ю.С. Вадзюк мае традицшну структуру, складаеться з1 вступу, 5 

роздшв, загальних висновк1в, списку використаних лНературних джерел та 

додатк1в.

У вст ут  представлена актуальнють дисертацшного дослщження, 

обгрунтована мета та основн1 завдання, сформульоваш наукова новизна 1 

практичне значения одержаних результате.
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У перш ом у р о з д ш  «Вивчення стану фармакоеконом1чних 

дослщжень та ощнки медичних технолопй при патолоп! щитопод1бно1 

залози (огляд лггератури)» мютиться шформащя про захворюванють ЩЗ в 

Украип та с в т .  Наведено стандарти надання медично'! допомоги хворим з 

патолопею ЩЗ. Подаеться анал1з проведених ощнок технологи охорони 

здоров’я у лкуванш  внутршшх хвороб, а саме посилання на науков! пращ 

провщних учених у данш галузь

Слщ зазначити, що дисертантом опрацьовано та узагальнено значну 

кшыасть лггературного матер1алу -  список використаних джерел мютить 167 

л1тературних джерел, з яких 56 шоземних.

Наведений лггературний огляд свщчить, що при робот1 з науковою 

л1тературою Ю.С. Вадзюк виявила умшня визначати ключов1 положения та 

представляти в необхщному аспект! потр1бн! матер1али.

У д р уго м у  р о з д ш  «Обгрунтування об’ект!в ! метод!в дисертац1йного 

дослщження» наведено дан1 щодо об’екпв та методик дослщження. 

Запропоновано комплексний пщхщ для проведения дослщження вщповщно 

до поставлено'! мети ! наукових завдань.

У т рет ьем у р о з д ш  «Фармацевтичний ринок лжарських засоб!в, 

яю використовуються при л1куванн! патолоп! щитопод1бно1 залози» 

вказано, що першим кроком до оптим!зацп фармацевтичного забезпечення у 

будь-якш сфер! охорони здоров’я, мае бути маркетинговий анал!з, тому було 

вивчено структуру вичизняного ринку ЛЗ для лпсування захворювань ЩЗ. 

Об’ектами дослщження були офщ!йн! дан1 Державного реестру лкарських 

засоб1в Укра'ши з детал!защею до форми випуску лкарських препараНв 

(ЛП), дозування, виробника, кра'ши-виробника, фармакотерапевтично'! групи, 

ДФЛЗ, Нац!ональний перелк основних ЛЗ, перелк основних ЛЗ ВООЗ, БНФ. 

Встановлено под!бнють та основш вщм!нност! щодо включения ЛЗ для 

лкування захворювань ЩЗ у зазначеш перелки.

У чет верт ом у р о з д ш  ««Обгрунтування використання л!карських

засоб1В для профшактики та л!кування захворювань щитопод!бно!
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залози» наведено даш проведено! експертно'! оцшки призначень ЛП 

лжарями-ендокринологами Тернопшьсько! облает та встановлення !х 

економ1чно1 доступност1 для профшактики та лжування захворювань ЩЗ.

Встановлено, що значна частина лжар1в-ендокринолопв використовуе 

лише 57% номенклатури ДФЛЗ. Важливим [ одночасно тривожним 

висновком е I те, що для багатьох лжар1в основным джерелом шформацн е 

медичш представники.

На пщстав1 коефпцента доступное™ встановлено найдоступнпш 

препарата левотироксину натрпо, Намазолу 1 калпо йодиду.

У гг ’я т ом у р о з д ш  «Фармакоеконом1чна ощнка витрат на лжування 

патологи щитопод1бно1 залози» наведено даш проведеного ФЕА лжування 

хворих на гшотиреоз та ДТЗ в умовах ендокринолопчного вщдшення на баз1 

КЗ ТОР «Тернопшьська ушверситетська лжарня».

Для оцшки надання медично! допомоги хворим на гшотиреоз [ ДТЗ 

розраховувались витрати на виконання лабораторных метод1в анал1зу, 

шетрументальних метсццв дослщження, фармакотерашю, консультацп 

л жар ¡в [ перебування хворого в стацюнарь

3 метою зменшення витрат на лжування гшотиреозу { ДТЗ проводилась 

фармакоеконом1чна ощнка методом м тш Ьащ ? вартость

Вщзначаючи актуальнють, наукову 1 практичну значимють 

дисертацшно! робота Вадзюк Юли Степашвни, можна зробити наступи! 

зауваження:

1. Висновок щодо зниження коефпцента доступное™ ЛЗ для лжування 

захворювань ЩЗ у 2016 р. пор1вняно з 2014 р. у вс1х споживчих 

категор1ях не узгоджуеться з анал1тичними даними, наведеними у 

пщроздип 4.2 дисертаци.

2. На наш погляд, не зовам коректно пор1внювати 1нтервали 

коефшдента доступност1 окремих ЛЗ у межах одше'! групи (п.5 

Загальних висновк1в). 3 ц1ею метою необхщно було користуватись
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середньо зваженими показниками { розраховувати коефпцент 

доступное!! групи ЛЗ.

3. На шдстав1 ФЕА методом м тш Ьацй’ вартосп не коректно 

рекомендувати той чи пиний ЛЗ. Можна лише констатувати 

можливють зменшення вартоси фармакотераш!'.

4. У текст! дисертащ! зустр1чаються окрем1 орфограф!чш [ синтаксичш 

помилки, техшчш огр1хи.

Зазначеш зауваження е несуттевими [ не знижують р1вень наукового та 

практичного значения дисертацп та не впливають на и загальну позитивну 

ощнку.

Рекомендацн щодо використання результате дисертацшного 

дослщження у практищ. Результата науково'! пращ можуть бути 

використаш у розробщ методики шформацшного забезпечення про ЛЗ, яка 

дозволить покращити шформування лжар1в [ пров1зор1в з питань проведения 

ращонально! фармакотераш! при перевиданш ДФЛЗ; у розробщ пропозицш 

щодо фармакоеконом1чно1 оцшки ЛЗ з метою удосконалення лпсарського 

забезпечення хворих з патолопею ЩЗ ефективними, безпечними, економ1чно 

доступними ЛЗ; для оптим1зацп прийняття ркнень при вюпоченш ЛЗ у 

Haцioнaльний перелк ОЛЗ, у державш закушвлц при розробщ локальних 

формуляр1в лжувально-профшактачних заклад1в; у випнад основних 

пропозицш та рекомендацш для оптим1заци вщбору ЛЗ у практищ робота 

аптечних об’еднань, фондш медичного страхування, формулярних, 

фармакотерапевтичних комюш; для удосконалення фармакотераш! в 

ендокринологи та ращонального використання бюджетних, у перспектив! 

страхових коп тв .

Висновок про вщповщшеть дисертацй* встановленим вимогам.

Розглянута дисертащя е завершеною працею, в якш одержано нове

виркнення науково! задач! -  оптим!зацп фармацевтичного забезпечення

хворих з патолопею ЩЗ шляхом анал!зу стану надання ш  медично!

допомоги, вивчення ринку ЛП, що використовуються для профшактики та
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лкування захворювань ЩЗ, встановлення фактор!в, яю впливають на 

призначення фармакотерапи, оцшки економ1чно1 доступносп цих ЛЗ, 

фармакоеконом1чно1 оцшки витрат на лкування гшотиреозу \ ДТЗ, що мае 

важливе значения для медицини 1 фармаци.

Таким чином, дисертацшна робота «ОптилЛзащя фармацевтичного 

забезпечення хворих з патолопею щитопод1бно! залози» за актуальшстю, 

науковою новизною, об’емом провед ених дослщжень, практичним 

значениям, повнотою викладу отриманих результат  в опублкованих працях 

вщповщае вимогам «Порядку присудження наукових ступешв [ присвоения 

вченого звания старшого наукового сшвробггника», затвердженого 

постановою Кабшету мш1стр1в Укра’ши № 567 вщ 24.07.2013 , а й автор 

Вадзюк Юл1я Степан1вна заслуговуе на присудження наукового ступеня 

кандидата фармацевтичних наук за спещальшстю 15.00.01 -  технологш лк1в, 

орган1зацш фармацевтично'1 справи та судова фармацк.

Офщшний опонент:

Професор кафедри технологй' лш в 1 бюфармацй' 
Льв1вського нац1онального медичного 
ун1верситету 1мен1 Данила Галицького, 
професор, доктор фармацевтичних наук / Т.Г. Калинюк

Ш дпис п р о ф есора  Т.Г. К алиню ка зacвiдчyю

С.П. Ягело

Вчений секретар 
Льв1вського нацюнальн 
ун1верситету 1мен1
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