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ВСТУП 

 

 

Актуальність роботи. Значна увага вчених приділяється питанням 

ефективності та безпеки лікарських засобів (ЛЗ), а також оптимізації потреб 

охорони здоров’я [1] на основі організаційно-інформаційних, 

фармакоекономічних та маркетингових досліджень [2-35]. В Україні цьому 

сприятиме впровадження соціального медичного страхування [36].  

Одне з провідних місць у структурі загальної захворюваності населення 

займає ендокринна патологія [37-43]. При цьому, майже половину від усіх 

ендокринопатій, становлять захворювання щитоподібної залози (ЩЗ) [44-49]. 

Це можна пояснити екологічно несприятливими умовами довкілля, впливом 

біогеохімічних чинників та цілою низкою антропогенних факторів [50-56]. 

За даними МОЗ України, за останні 5 років кількість захворювань ЩЗ у 

нашій країні збільшилась у 5 разів [57, 58]. Сучасні наукові дані, отримані в 

окремих вибірках (більше 50 тис. обстежених), доводять, що цю патологію 

виявляють приблизно у 42-52 % дорослих і у близько 20 % дітей, а серед 

людей похилого віку – у 80 % випадків [59].  

Захворювання щитоподібної залози є інтегральною проблемою 

соціального та медичного значення, оскільки при будь-яких порушеннях 

функціонування ЩЗ відбуваються зміни в роботі не тільки ендокринної 

системи, а й організму в цілому [40, 41, 43], що призводить до втрати 

працездатності, інвалідності та передчасної смерті хворих [44-53, 55, 56]. 

Окремі фармакоекономічні та маркетингові аспекти терапії тиреоїдної 

патології вивчалися як в Україні [60, 61], так і закордоном [62-64]. Проте 

комплексних організаційних досліджень по оптимізації фармацевтичного 

забезпечення хворих із патологією щитоподібної залози в даний час немає 

[65]. 
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Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами. 

Дисертаційна робота є фрагментом науково-дослідної роботи кафедри 

внутрішньої медицини № 2 ДВНЗ «Тернопільський державний медичний 

університет імені І.Я. Горбачевського МОЗ України» «Коморбідні стани в 

клініці внутрішніх хвороб та практиці сімейного лікаря: предиктори 

розвитку, рання діагностика, профілактика і лікування» (номер державної 

реєстрації 0113U001244). Здобувач є співвиконавцем даної наукової роботи. 

Тема дисертації затверджена Вченою Радою ДВНЗ «Тернопільський 

державний медичний університет імені І.Я. Горбачевського МОЗ України» 

(протокол № 8 від 29 січня 2013 року) та проблемною комісією «Фармація» 

МОЗ та НАМН України (протокол № 81 від 19 червня 2013 року).  

Мета роботи. Проаналізувати та оптимізувати систему спеціалізованої 

фармацевтичної та медичної допомоги хворим із патологією щитоподібної 

залози. Обґрунтувати стандарт інформації про ЛЗ, при створенні Державного 

формуляру лікарських засобів (ДФЛЗ) та Національного переліку основних 

лікарських засобів (ОЛЗ) в Україні. 

Завдання дослідження. Для досягнення поставленої мети необхідно 

вирішити наступні завдання: 

1. Вивчити асортимент ЛЗ, які використовуються при захворюваннях 

щитоподібної залози в Україні. 

2. Провести інформаційний аналіз Державного формуляру лікарських 

засобів, Британського Національного формуляру (БНФ), Національного 

переліку ОЛЗ, Переліку основних лікарських засобів Всесвітньої організації 

охорони здоров’я (ВООЗ) для збору та систематизації повної, об’єктивної 

інформації про раціональне застосування ліків, які використовуються при 

патології щитоподібної залози. 

3. Провести експертну оцінку призначень лікарських препаратів (ЛП) 

для лікування та профілактики захворювань щитоподібної залози лікарями 

Тернопільської області. 
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4. Визначити доступність ЛЗ, які використовуються при патології 

щитоподібної залози. 

5. Провести фармакоекономічний аналіз (ФЕА) «загальна вартість 

захворювання» спеціалізованої медичної та фармацевтичної допомоги 

пацієнтам при гіпотиреозі та дифузному токсичному зобі (ДТЗ). 

6. Зробити ФЕА «мінімізація вартості» лікарських засобів для 

лікування  ДТЗ та гіпотиреозу. 

Предмет дослідження. Маркетингові, інформаційні, 

фармакоекономічні параметри асортименту лікарських засобів, які 

використовуються для лікування патології щитоподібної залози, клінічні 

протоколи, медичні карти стаціонарних хворих, інструкції для медичного 

застосування лікарських засобів. 

Об’єкт дослідження. Лікарське забезпечення спеціалізованої 

фармацевтичної допомоги при захворюваннях щитоподібної залози. 

Методи дослідження. Системний інформаційний пошук, 

маркетинговий аналіз, експертна оцінка, анкетне опитування, 

ретроспективний аналіз, методи ФЕА «загальна вартість захворювання» та 

«мінімізація вартості», порівняльний, статистичний, графічний метод, а 

також узагальнення отриманих результатів. 

Наукова новизна одержаних результатів полягає в обґрунтуванні та 

розробці теоретичних положень для вдосконалення фармацевтичної 

допомоги хворим з патологією щитоподібної залози. Найвагоміші результати 

досліджень, які характеризують наукову новизну, полягають у тому, що: 

1. Уперше:  

- проаналізовано перелік включених/виключених ЛЗ для лікування 

захворювань ЩЗ до/з ДФЛЗ 8-ми (I - VIII) випусків; 

- досліджено  Перелік основних ЛЗ ВООЗ, в результаті чого 

виявлено антитиреоїдний засіб, який не зареєстрований в 
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Україні, проте є потенційним ЛЗ для подальшого впровадження 

на вітчизняний ринок; 

- проведено порівняльний аналіз БНФ з ДФЛЗ, в результаті чого 

встановлено антитиреоїдний засіб, який зареєстрований в 

Україні, рекомендований БНФ, проте відсутній у ДФЛЗ. 

2. Удосконалено:  

- методику експертної оцінки за допомогою анкетного опитування 

лікарів-ендокринологів Тернопільської області з приводу 

використання номенклатури ЛЗ для профілактики та лікування 

патології ЩЗ; 

- методику визначення коефіцієнта доступності ЛЗ, враховуючи 

реальний рівень платоспроможності споживачів; 

- методику ФЕА «мінімізація вартості» та «загальна вартість 

захворювання» при ДТЗ та гіпотиреозі. 

3. Отримав подальший розвиток аналіз структури ринку препаратів, 

що використовуються для профілактики та лікування 

захворювань ЩЗ станом на 2016 рік.  

Практичне значення одержаних результатів. Особливості 

проведення маркетингового аналізу лікарських препаратів для лікування 

гіпотиреозу впроваджені у навчальний процес кафедри організації та 

економіки фармації і технології ліків ДВНЗ «Івано-Франківський 

національний медичний університет» (Додаток Б) та кафедри управління і 

економіки фармації, медичного та фармацевтичного правознавства 

Запорізького державного медичного університету (Додаток В). Особливості 

фармакоекономічного аналізу вартості надання медичної допомоги хворим 

на дифузний токсичний зоб впроваджені у навчальний процес кафедри 

фармації Вінницького національного медичного університету (Додаток Д), 

кафедри клінічної фармації, фармакотерапії та медичної стандартизації 

Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького 
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(Додаток Е). Особливості фармакоекономічного аналізу вартості надання 

медичної допомоги хворим на гіпотиреоз впроваджені у навчальний процес 

кафедри фармації ВДНЗ України «Буковинський державний медичний 

університет» (Додаток Ж) та кафедри управління та економіки фармації з 

технологією ліків ДВНЗ «Тернопільський державний медичний університет 

імені І.Я. Горбачевського МОЗ України» (Додаток З). 

Підготовлено інформаційний лист «Вибір препаратів для лікування 

захворювань щитоподібної залози, з позиції фармакоекономічного аналізу 

«мінімізація вартості» № 4-2016, затверджений Українським центром 

наукової медичної інформації та патентно-ліцензійної роботи МОЗ України, 

та впроваджений у практичну роботу відділу охорони здоров’я та медичного 

забезпечення Тернопільської міської ради (Додаток К), управління охорони 

здоров’я Тернопільської обласної державної адміністрації (Додаток Л), 

Тернопільського обласного виробничо-торгового аптечного об'єднання 

(Додаток М). 

Результати наукової праці можуть бути використані: 

- у розробці методики інформаційного забезпечення про лікарські 

засоби, яка дозволяє покращити інформування лікарів і провізорів з 

питань проведення раціональної фармакотерапії при створенні 

Формуляра лікарських засобів в Україні; 

- у розробці пропозицій, щодо фармакоекономічної оцінки 

медикаментів, з метою удосконалення лікарського забезпечення 

хворих з патологією щитоподібної залози, ефективними, 

безпечними, економічно доступними лікарськими засобами;  

- для оптимізації прийняття рішень при включенні ЛЗ у Національний 

перелік ОЛЗ, у державні закупівлі, при розробці локальних 

формулярів лікувально-профілактичних закладів; 

- у вигляді основних пропозицій та рекомендацій для оптимізації 

відбору лікарських засобів у практиці роботи аптечних об’єднань, 
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фондів медичного страхування, формулярних, 

фармакотерапевтичних комісій; 

- сприятиме удосконаленню фармакотерапії в ендокринології та 

раціональному використанню бюджетних, у перспективі, страхових 

коштів. 

Особистий внесок здобувача. Дисертація є науково-дослідною 

працею дисертанта. Розробка методичної концепції роботи, головна ідея й 

завдання представленого наукового дослідження, інтерпретація отриманих 

експериментальних даних проведені в співпраці з науковим керівником. 

Усі наукові результати подані у дисертації отримані автором особисто: 

- проведений системний інформаційний пошук з метою визначення 

структури захворюваності в Україні та світі, встановлено та 

виявлено поширеність патології ЩЗ, встановлено кількість лікарів 

спеціалістів; 

- проведено маркетинговий аналіз, що включав у себе аналіз 

зареєстрованих в Україні ЛП, внесених до ДФЛЗ, оцінку процесу 

його формування (2009-2016 рр.), порівняльний аналіз ДФЛЗ із 

Британським Національним формуляром, а також встановлено 

відповідність Національного переліку ОЛЗ Переліку основних 

лікарських засобів ВООЗ. Також вивчено доступність ЛЗ для 

лікування та профілактики захворювань ЩЗ; 

- розроблено алгоритм і проведено метод експертних оцінок. За 

допомогою анкетування опитано 35 лікарів-ендокринологів щодо 

факторів, які є важливими для призначення ЛЗ для профілактики та 

лікування патології ЩЗ; 

- проаналізовано 133 медичні карти стаціонарних хворих із 

патологією ЩЗ. Джерелом інформації був архів комунального 

закладу Тернопільської обласної ради (КЗ ТОР) «Тернопільська 

університетська лікарня»; 
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- для оцінки всіх витрат на діагностику та лікування патології ЩЗ 

проведено фармакоекономічний аналіз «загальна вартість 

захворювання»; 

- проведено фармакоекономічний аналіз «мінімізація вартості», 

метод, що дозволив порівняти лікарські засоби з аналогічною 

терапевтичною ефективністю та обрати менш вартісний препарат. 

Апробація результатів дисертації. Основні теоретичні положення, 

практичні результати дисертації висвітлювались автором на національних та 

міжнародних з’їздах, конгресах, науково-практичних конференціях: XVII, 

XVIIІ, ХІХ Міжнародному медичному конгресі студентів і молодих вчених 

(Тернопіль, 2013, 2014, 2015); Міжнародних науково-практичних інтернет-

конференціях «Соціальна фармація в Україні: стан, проблеми та 

перспективи» (Харків, 2013, 2014, 2015); 5-ій науково-практичній 

конференції з міжнародною участю «Науково-технічний прогрес і 

оптимізація технологічних процесів створення лікарських препаратів» 

(Тернопіль, 2013); VІІ науково-практичній інтернет-конференції 

«Фармакоекономіка в Україні: стан та перспективи розвитку» (Харків, 2014); 

ХV конгресі Світової Федерації Українських Лікарських Товариств 

(Чернівці, 2014); International Society for Pharmacoeconomics and Outcomes 

Research 18th, 20th, 21st Annual International (New Orleans, LA, USA, 2013, 

Philadelphia, PA, USA, 2015, Washington, DC, USA, 2016); International Society 

for Pharmacoeconomics and Outcomes Research 16th, 17th, 18th, 19th Annual 

European Congresses (Dublin, Ireland, 2013, Amsterdam, Netherland, 2014, 

Milan, Italy, 2015, Vienna, Austria, 2016). 

Публікації. За матеріалами дисертації опубліковано 22 наукові праці, 

які повністю відображають зміст проведеного дослідження: 5 статей (4 статті 

– у наукових фахових виданнях України, 1 стаття – у закордонному виданні), 

16 тез доповідей, у т.ч. 7 – в іноземних виданнях, та 1 інформаційний лист. 
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Структура та обсяг дисертації. Робота обіймає 144 сторінки 

друкованого тексту. Складається зі вступу, огляду літератури, 

характеристики об’єктів і методів дослідження, трьох розділів власних 

досліджень, загальних висновків, списку використаних джерел та                  

10 додатків (12 с.). Бібліографія містить 167 джерел наукової літератури, з 

них іноземних – 56. Робота ілюстрована 30 таблицями і 7 рисунками. 
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РОЗДІЛ 1 

 

ВИВЧЕННЯ СТАНУ ФАРМАКОЕКОНОМІЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ ТА 

ОЦІНКИ МЕДИЧНИХ ТЕХНОЛОГІЙ ПРИ ПАТОЛОГІЇ ЩИТОПОДІБНОЇ 

ЗАЛОЗИ (ОГЛЯД ЛІТЕРАТУРИ) 

 

1.1. Захворюваність щитоподібної залози в Україні та світі 

 

Домінуюче місце в структурі захворюваності та смертності населення 

України в останні роки посіли хронічні неінфекційні захворювання: переду-

сім хвороби кровообігу, ендокринних, нервово-психічних, алергічних, 

генетичних та інших захворювань складної етіології [66]. 

Висока частота ендокринної патології, в тому числі захворювань 

щитоподібної залози, пояснюється багатьма причинами: значним поширен-

ням йододефіцитних станів, генетичною схильністю, високими техногенними 

навантаженнями, порушенням структури харчування і соціальними 

чинниками (умови праці, побуту, медичне обслуговування). Зростає рівень 

захворюваності на дану патологію й у населення регіонів з підвищеними 

рівнями опромінення щитоподібної залози [67]. 

Спостерігається тенденція до збільшення поширеності захворювань 

щитоподібної залози, у тому числі й таких, що вимагали хірургічного 

втручання [68]. Загальновідомо, що, як сама патологія щитоподібної залози, 

так і зміна її функції після оперативного лікування, впливають на здоров’я 

пацієнта [69, 70]. У зв’язку зі зростанням у світі захворюваності на органічну 

тиреоїдну патологію щорічно збільшується й кількість оперативних втручань 

[66].  

У структурі захворюваності мешканців радіоактивно забруднених 

територій найпоширенішими є непухлинні захворювання ЩЗ (від 40 до 52 %) 

[71]. Так, за даними Державного реєстру України серед осіб, які постраждали 



14 

 

внаслідок Чорнобильської катастрофи, підвищеною є захворюваність на 

непухлинні хвороби ЩЗ, переважно за рахунок вузлового зобу, тиреоїдиту, 

набутого гіпотиреозу та іншої непухлинної тиреоїдної патології [71-75].  

Захворювання щитоподібної залози належать до розряду системних 

хвороб, тому що супроводжуються зміною гормонального фону всього 

організму і призводять до порушення життєво важливих процесів в інших 

органах, тобто провокують виникнення супутніх патологій [76]. 

Відповідно до функціонального стану щитоподібної залози, її 

захворювання можуть перебігати на фоні еутиреозу, гіпотиреозу і 

тиреотоксикозу.  

Еутиреоз – це нормальне функціонування ЩЗ, при якому тиреотропний 

гормон (ТТГ – thyroid stimulation hormone, TSH) виділяється гіпофізом у 

фізіологічній для організму кількості, що тримає рівень основних тиреоїдних 

гормонів (тироксин та трийодтиронін) на достатньому рівні [77]. 

Гіпотиреоз – патологічний стан, що виникає у людини при 

недостатності гормонів щитоподібної залози внаслідок зниження або повного 

випадіння функції ЩЗ, недостатній дозі тироксину при замісній терапії. 

Гіпотиреоз діагностується переважно у жінок 30-60 років, у більшості хворих 

гіпотиреоз є первинним [78]. 

Гіпертиреоз – це підвищення функції ЩЗ. Воно може бути як 

фізіологічним, так і патологічним. Типовим прикладом стану, при якому 

відбувається фізіологічне підвищення функції щитоподібної залози, є 

вагітність. 

Тиреотоксикоз - це клінічний синдром, обумовлений стійким 

підвищенням рівня тиреоїдних гормонів в організмі, тобто це є патологічний 

гіпертиреоз [79, 80]. 

Функціональний стан щитоподібної залози не може бути єдиним 

класифікаційним критерієм, оскільки багато захворювань, насамперед 

https://uk.wikipedia.org/wiki/Гіпофіз
https://uk.wikipedia.org/wiki/Тироксин
https://uk.wikipedia.org/wiki/Трийодтиронін
https://uk.wikipedia.org/wiki/Щитоподібна_залоза
https://uk.wikipedia.org/wiki/Щитовидна_залоза
https://uk.wikipedia.org/wiki/Тироксин
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тиреоїдити, можуть протікати як на фоні гіпотиреозу або тиреотоксикозу, так 

і при еутиреозі. 

Другим критерієм, який використовується в класифікації, є наріжне для 

тиреоїдології поняття – зоб, тобто макроскопічна структурна зміна ЩЗ. Зоб 

може бути дифузним, вузловим, багато-вузловим і змішаним. Одні й ті ж 

захворювання щитоподібної залози часто протікають на фоні однакових 

макроскопічних і функціональних показників. За етіологією захворювання 

ЩЗ можуть бути класифіковані наступним чином: 

1. Йододефіцитні захворювання. 

2. Аутоімунні захворювання. 

3. Доброякісні і злоякісні пухлини. 

4. Запальні захворювання. 

5. Інфекційні захворювання (вірусні, грибкові, бактеріальні). 

6. Системні захворювання з ураження щитоподібної залози і / або 

аденогіпофіза. 

7. Анатомічні аномалії і генетичні дефекти, біохімічні аномалії. 

Класифікація захворювань ЩЗ, як і будь-яких захворювань, за 

етіологічним принципом, є найбільш цінною. Проте з клінічної позиції 

класифікувати захворювання щитоподібної залози тільки за етіологічним 

принципом практично неможливо. По-перше, етіологія більшості 

захворювань остаточно не з'ясована, а, по-друге, як уже згадувалося, різні за 

етіологією захворювання можуть перебігати клінічно однаково. Найбільш 

раціональною класифікацією захворювань ЩЗ є [81]: 

1. Синдром тиреотоксикозу: 

1.1. Тиреотоксикоз, обумовлений підвищеною продукцією 

тиреоїдних гормонів щитоподібною залозою: 

а. ТТГ-незалежний: 

- дифузний токсичний зоб; 

- тиреотоксична аденома; 
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- багато (вузловий) токсичний зоб; 

- йод-індукований тиреотоксикоз (йод-базедов); 

- високо диференційований рак щитоподібної залози; 

- гестаційний тиреотоксикоз; 

- хоріон-карцинома, пухирний заніс; 

- аутосомно-домінантний не імуногенний тиреотоксикоз. 

b. ТТГ-залежний: 

- тиреотропінома; 

- синдром неадекватної секреції ТТГ (резистентність 

тиреотрофів до тиреоїдних гормонів).  

1.2. Тиреотоксикоз, що не пов'язаний із підвищеною продукцією 

тиреоїдних гормонів: 

- тиреотоксична фаза автоімунного (АІТ), підгострого 

вірусного і післяпологового тиреоїдитів; 

- артифіціальний; 

- індукований прийомом аміодарону; 

- ятрогенний. 

1.3. Тиреотоксикоз, що обумовлений продукцією тиреоїдних 

гормонів поза щитоподібною залозою: 

- struma ovarii; 

- функціонально активні метастази раку щитоподібної 

залози. 

2. Синдром гіпотиреозу: 

2.1. Первинний (тиреогенний). 

2.2. Вторинний (гіпофізарний), третинний (гіпоталамічний): 

- ангіпопітуїтаризм; 

- ізольований дефіцит ТТГ; 

- аномалії гіпоталамо-гіпофізарної ділянки. 
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2.3. Тканинний (транспортний, периферичний) – резистентність до 

гормонів ЩЗ; гіпотиреоз при нефротичному синдромі. 

3. Захворювання ЩЗ, без порушення її функції: 

3.1. Нетоксичний зоб (еутиреоз). 

3.2. Тиреоїдити: 

- гострий гнійний (бактеріальний) тиреоїдит; 

- гострий негнійний тиреоїдит; 

- підгострий тиреоїдит; 

- автоімунний тиреоїдит. 

3.3. Вузловий зоб: 

- вузловий колоїдний зоб; 

- доброякісні пухлини; 

- злоякісні пухлини. 

На розвиток багатьох захворювань щитоподібної залози  впливає 

спадкова схильність, проте пусковим механізмом більшості патологій ЩЗ 

служить дефіцит йоду. За даними ВООЗ, йододефіцитні захворювання (ЙДЗ) 

відносяться до числа найпоширеніших неінфекційних захворювань людини. 

У районах з дефіцитом йоду в 5-30 % населення зустрічаються неврологічні 

порушення та розумова відсталість, у 30-70 % - зниження розумових 

здібностей.  

Відомо, що ЩЗ є центральним органом ендокринної системи. 

Складовою часткою молекул тиреоїдних гормонів щитоподібної залози є 

йод: тироксин (Т4) на 65 %, а трийодтиронін (Т3) на 59 % складаються з йоду 

[82]. 

Йод - необхідний елемент для нормального росту і розвитку. В 

організмі він присутній у невеликій кількості (15-20 мг). За все життя людина 

споживає всього 3 - 5 г йоду (близько 1 чайної ложки). Щоденна потреба 

цього елементу залежить від віку та фізіологічного стану. Дитячий фонд 

ООН (ЮНІСЕФ), Міжнародна рада з контролю за йододефіцитними 
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захворюваннями (МРКЙДЗ) [83] та ВООЗ [84] рекомендують такі нормативи 

щоденного вживання йоду:  

- 90 мкг для дітей дошкільного віку (від 0 до 59 місяців);  

- 120 мкг для дітей молодшого шкільного віку (від 6 до 12 років); 

- 150 мкг для підлітків (старших 12 років) і дорослих;  

- 250 мкг для вагітних жінок і матерів-годувальниць [85]. 

Йод знаходиться в ґрунті та морській воді у вигляді йодиду. Його 

концентрація в морській воді становить близько 50-60 мкг/л, в 

йододефіцитних регіонах – менше 2 мкг/л, а в повітрі – близько 0,7 мкг/мл. 

Оскільки в питній воді міститься мало йоду, основну кількість цього 

мікроелементу ми отримуємо з їжею. Найбільш висока його концентрація в 

морській рибі і морепродуктах – приблизно 800 - 1000 мкг/кг. Особливо 

багаті на цей мікроелемент морські водорості (від 5000 до 900000 мкг/кг) і 

губки (3800000 мкг/кг). Дуже багато йоду в риб'ячому жирі. Його вміст в 

таких поширених продуктах харчування як молоко, яйця, зернові, овочі 

залежить від рівня йоду в ґрунті, тому в йододефіцитних районах вони не 

можуть служити джерелом достатнього надходження цього мікроелемента в 

організм людини [82, 86]. 

Недостатнє надходження йоду в організм призводить до розвитку 

послідовних пристосувальних процесів, які здатні підтримувати нормальний 

синтез тиреоїдних гормонів. Однак, якщо дефіцит цього мікроелементу 

зберігається досить довго, то відбувається зрив механізмів адаптації з 

наступним зниженням синтезу тиреоїдних гормонів і розвитком 

захворювань, обумовлених дефіцитом йоду [87]. 

Традиційно в Україні до регіонів з тяжким дефіцитом йоду відносять 

Закарпатську, Івано-Франківську, Волинську, Львівську, Рівненську, 

Чернівецьку та Тернопільську області. На решті території країни повсюдно 

існує помірний йодний дефіцит. Проте загальнонаціональне дослідження 

вживання населенням харчових мікронутрієнтів, проведене у 2002 році 
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Інститутом ендокринології та обміну речовин ім. В.П. Комісаренка НАМН 

України, Інститутом медицини праці НАМН України та дитячим фондом 

Організації Об’єднаних Націй, довело актуальність проблеми йодного 

дефіциту для всієї території України [88-91]. 

Найчастіше у хворих зустрічається зоб - збільшення ЩЗ. Розвиток зобу 

спостерігається при таких захворюваннях: ендемічний (дифузний, 

еутиреоїдний) зоб - захворювання, що викликається нестачею йоду в 

навколишньому середовищі, дифузний токсичний зоб (хвороба Грейвса-

Базедова) – захворювання, що супроводжується підвищенням вироблення 

тиреоїдних гормонів, тиреоїдит (зоб Хашимото) – аутоімунне захворювання, 

що приводить до недостатньої функції ЩЗ, зоб на фоні прийому 

тиреостатичних препаратів, деяких харчових добавок і вітамінів, аденома 

(доброякісна пухлина ) і рак ЩЗ [87, 92]. 

В останнє десятиліття скрізь спостерігається зростання частоти 

захворюваності раком ЩЗ. У структурі злоякісних пухлин різної локалізації 

рак ЩЗ становить 0,4 – 3 % і є найпоширенішою злоякісною пухлиною 

ендокринних залоз. Особливу тривогу викликають вузлові ураження ЩЗ 

через труднощі розмежування злоякісних і доброякісних новоутворень [93, 

94]. 

За даними літератури, до 1/3 жінок старше 30 років мають ті чи інші 

вогнищеві зміни в тканині ЩЗ. Найчастіше під час вагітності зустрічається 

дифузний токсичний зоб (від 0,2 % до 8 %), обов'язковими симптомами якого 

є гіперплазія і гіперфункція щитоподібної залози. Усі форми гіпотиреозу є 

показанням для переривання вагітності, оскільки при них існують високі 

ризики народження дітей з вадами розвитку і висока перинатальна 

смертність. Некомпенсований гіпотиреоз, якщо настає вагітність, призводить 

до переривання її, а у разі народження плода - неповносправні діти: аномалії 

розвитку головного мозку, найважчі розлади функції щитоподібної залози, 

хвороба Дауна, надалі - затримка розумового розвитку. У поєднанні з 
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високою перинатальною смертністю, звичайно, це непродуктивні економічні 

витрати суспільства на репродукцію [95-99]. 

Гіпотироксинемія, що супроводжує зоб, веде до численних порушень в 

організмі людини, впливаючи практично на всі етапи його розвитку, 

починаючи з відхилень репродуктивного здоров'я, процесів ембріо- і 

фетогенезу, становлення інтелектуального і фізичного здоров'я дитини, 

закінчуючи психосоматичним здоров'ям дорослої особи [85, 100]. 

У минулому ступінь йодної недостатності визначали за вмістом йоду у 

різних об'єктах зовнішнього середовища, що досить точно характеризувало 

вміст йоду у воді та ґрунті, але мало відображало величину споживання йоду 

людиною. Треба відзначити, що вміст йоду в природі сталий, а у людей може 

істотно змінюватися в залежності від характеру харчування і на фоні 

проведення програм йодної профілактики. 

У сучасних умовах замість визначення йоду у воді й ґрунті було 

рекомендовано визначати його в сечі. Відомо, що понад 80 % йоду 

виводиться з організму нирками і тому концентрація його в сечі досить точно 

відображає величину споживання цього мікроелементу з їжею. Таким чином 

усувається необхідність проведення технічно складних і дорогих визначень 

концентрації йоду в численних продуктах харчування, що складають раціон 

сучасної людини [82, 86]. 

Раніше було встановлено, що концентрація йоду в разовій порції сечі 

добре корелює з рівнем йоду в добовій сечі. Результати можуть виражатися в 

мікрограмах на 1 літр сечі (табл. 1.1). Згідно з критеріями ВООЗ, якщо 

медіана екскреції йоду з сечею перевищує 100 мкг/л, це означає, що в даній 

популяції дефіциту йоду немає [85, 101]. 
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Таблиця 1.1 

Епідеміологічні критерії оцінки важкості йодної недостатності, 

основані на визначенні концентрації йоду в сечі 

 

Медіана концентрації йоду, мкг/л Забезпеченість йодом 

Менше 20 Важкий дефіцит йоду 

20-49 Помірний дефіцит йоду 

50-99 Слабкий дефіцит йоду 

Більше 100 Немає дефіциту 

 

Встановлено, що слабкий та помірний дефіцит йоду не призводить до 

розвитку гіпотиреозу в дорослих людей. Важкий, довготривалий йодний 

дефіцит може призвести до виникнення цієї патології. Проблема гіпотиреозу 

сьогодні дуже актуальна, оскільки існує тенденція до збільшення 

поширеності цього захворювання з поліморфізмом його проявів [102, 103]. За 

даними великих популяційних досліджень, у різних вибірках поширеність 

гіпотиреозу складає 4-21% [104, 105]. 

При гіпотиреозі вражаються практично всі органи і системи, це 

обумовлює широку клінічну картину захворювання. Крім типових проявів, 

може домінувати різноманітна симптоматика, що ускладнює діагностику 

основного захворювання. Якщо не лікувати гіпотиреоз, він може сприяти 

розвитку гіпертонії, дисліпідемії, когнітивним порушенням, безпліддю та 

нервово-м’язовій дисфункції [103, 106]. 

При гіпертиреозі можливі серйозні ускладнення, такі як галюцинації, 

безсоння, втрата апетиту, м’язова слабкість, остеопороз, миготлива аритмія, 

тромбоемболія, зміна психічного стану, серцево-судинна недостатність та 

смерть [107, 108]. Стан гіпертиреозу найчастіше розвивається при 

захворюванні на дифузний токсичний зоб [103]. 
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1.2. Стандарти надання медичної допомоги хворим з патологією 

щитоподібної залози 

 

Стандарти надання медичної допомоги – це перелік своєчасних, 

послідовних, мінімально достатніх діагностичних і лікувальних заходів, що 

застосовують у типових клінічних ситуаціях [88, 109]. Стандартизація 

медичної допомоги дозволяє досягти головних принципів медичної 

допомоги, яка повинна бути якісною, своєчасною і в повному обсязі. 

Стандарти захищають хворого від помилок медичного персоналу, а 

медичний персонал стандарти захищають з юридичної точки зору. Стандарти 

надання медичної допомоги повинні: 

1) мати в основі наукове підґрунтя, опиратися на наукові дані, 

отримані в багатоцентрових і контрольованих дослідженнях; 

2) щорічно поновлюватися; 

3) бути диференційованими з урахуванням можливостей лікувальної 

установи (рівня і виду надання допомоги), відповідності кваліфікації 

персоналу й оснащення; 

4) бути фінансово обґрунтованими та відповідати принципам 

фармакоекономіки. 

Медичний персонал повинен розуміти не тільки окремі розділи 

використовуваного стандарту, а й документ у цілому (включаючи примітки 

та включення), враховувати специфіку стану й індивідуальні особливості 

хворого для можливого внесення обґрунтованих змін у схему стандартного 

лікування, застосовувати мінімально можливі кількості та дози препаратів за 

допомогою способів їх введення, враховувати протипоказання, взаємодію і 

побічні ефекти лікарських засобів. 

Стандарти надання медичної допомоги не обмежують лікарів у виборі 

методів діагностики й лікування, а запобігають використанню зайвих, 

дорогих і науково необґрунтованих методик, забезпечують доцільність 
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їхнього застосування і необхідну кількість. Лікар має право відхилитися від 

стандарту в будь-якій нестандартній ситуації, але повинен обґрунтувати 

такий крок. 

Нерозуміння вищезазначених принципів викликає певний негативізм 

серед клініцистів. Проте стандарти є корисними як для недосвідчених, так і 

для висококваліфікованих фахівців. Так, запровадження Гарвардського 

стандарту моніторингу в анестезіології [88, 110, 111] сприяло зниженню 

кількості медичних ускладнень у хворих, зокрема, при проведенні 

хірургічних втручань на ЩЗ, у 5 разів. 

Існує думка, що стандарти лікування призводять до таких проблем, як 

обмеження індивідуальності пацієнта, вузького спектра стандартного вибору 

ліків та методів терапії, «закостеніння» клінічного мислення лікаря. Однак 

такі уявлення є наслідком відсутності або недосконалості наявних стандартів, 

які не враховують низки ситуацій, що часто виникають або є застарілими, 

потребують періодичної переробки та прийняття нових уточнених 

регламентуючих документів. У свою чергу, науково обґрунтовані стандарти 

надання медичної допомоги захищають хворого від «талановитості» деяких 

лікарів [88]. 

У кожній розвинутій країні світу організаційна структура системи 

надання медичної допомоги передбачає її послідовність, тобто медична 

допомога надається поетапно, за рівнями та видами. Кожний рівень, вид або 

етап має свою мету, перелік завдань і потребує залучення медичного 

персоналу та діагностичних методів, які будуть необхідні для певних 

специфічних умов. 

Під видами системи медичної допомоги розуміють державну і 

приватну, а також окремо виділяють страхову медицину, яка може бути 

такою ж або змішаною за характером фінансування. У будь-якій системі 

надання медичної допомоги фінансування надходить з трьох джерел: 

бюджету держави, від приватної особи та/або страхової компанії. Є держави, 
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які повністю фінансують систему охорони здоров’я (Канада, Швеція та ін.), 

але більшість працює за змішаною моделлю.  

У цілому медична допомога, незалежно від її виду або рівня 

фінансування, надається на трьох головних рівнях, а вся система має чітку 

пірамідальну структуру, в основі якої лежить первинний медико-санітарний 

рівень з лікарями загальної практики, а над ним – інші, де залучаються 

лікарі-фахівці різних спеціальностей [88].  

Кожний рівень надання медичної допомоги відрізняється обсягом 

залучених діагностичних методів, лікувально-профілактичними 

можливостями, кількісним складом медичного персоналу, вартістю послуг. 

Якщо хворого не можна вилікувати або його захворювання не вдається 

компенсувати на первинному рівні, то він потребує залучення більш 

складних методів діагностики та лікування, тобто його переводять на 

наступний рівень медичної допомоги. Первинний рівень надання медичної 

допомоги є базовим для профілактики хвороб, своєчасних і ранніх 

діагностики та лікування. Він надається завжди в амбулаторних умовах 

(вдома, в кабінеті лікаря, у машині невідкладної або швидкої допомоги, на 

вулиці, у громадському місці, приймальному покої). Для нього характерне 

перше спілкування пацієнта та лікаря з будь-якого медичного приводу, яким 

може бути здоров’я або хвороба. Саме на цьому рівні вдається вилікувати 

40% усіх хвороб. Його обслуговують лікарі, які мають базову медичну 

освіту, але не отримали спеціалізації в певній галузі медицини. Медична 

допомога на цьому рівні є найбільш масовою, але обмежена обсягом 

діагностичних і лікувальних засобів. Головним завданням цього рівня є 

профілактична спрямованість, що дає найбільший економічний ефект при 

достатньому фінансуванні. У разі неможливості досягти кінцевої точки 

надання медичної допомоги хворий з частиною фінансування передається на 

наступний рівень [88].  
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Особливістю надання медичної допомоги (діагностика, лікування, 

профілактика) при патології ЩЗ на першому рівні є відсутність своєї 

лабораторної бази (вивчення вмісту гормонів) і складної (УЗД) апаратури, що 

потребує періодичного здійснення цих заходів на другому або третьому 

рівнях із залученням лікарів-спеціалістів: ендокринологів, радіологів, 

ультразвукової діагностики. 

Вторинний рівень надання медичної допомоги (спеціалізований, 

кваліфікований, консультативний) здійснюється в амбулаторних умовах, 

диспансерах або стаціонарах дипломованими лікарями-спеціалістами, які є 

фахівцями в певній галузі медицини. Такий рівень допомоги є характерним 

для більшості приватних медичних центрів в Україні. Оснащення цього рівня 

дозволяє діагностувати більшість поширених захворювань і залучати сучасні 

методики лікування, забезпечувати їх вторинну та третинну профілактику. 

Третинний рівень надання медичної допомоги (високоспеціалізований, 

висококваліфікований) здійснюється в умовах спеціалізованих медичних 

центрів (кардіологічний, ендокринологічний тощо) або клінік науково-

дослідних установ. При цьому характерне залучення найсучаснішої 

апаратури, провідних фахівців і дорогих діагностичних і лікувальних засобів. 

На цьому рівні забезпечується науково-методичне підґрунтя та апробація 

нових стандартів надання медичної допомоги. 

Зрозуміло, що три рівні системи відрізняються збільшенням складності 

та вартості допомоги, рівнем фахової освіти та спеціалізацією лікарів або 

допоміжного медичного персоналу, додатковим технічним оснащенням при 

зменшенні кількості пацієнтів [88]. 

Новим досягненням у галузі тиреоїдології є консенсус із клінічної 

діагностики та лікування вузлового зобу між трьома провідними 

профільними асоціаціями світу – Американською та Італійською асоціаціями 

клінічних ендокринологів та Європейською тиреоїдною асоціацією – у 2010 
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році. Але цей консенсус не регламентує стандартизації інших захворювань 

ЩЗ. 

На сьогодні у діагностиці та лікуванні патології ЩЗ у кожній країні 

існують розрізнені власні підходи і технології, немає єдиної системи 

стандартизації надання медичної допомоги хворим з патологією ЩЗ, а у 

деяких країнах вона зовсім відсутня. Для однієї нозології можуть бути 

використані різні стандарти медичної допомоги (до 20) залежно від вимог 

певної страхової компанії або адміністративної системи (у США – залежно 

від штату) [112]. Використовують різну термінологію, наприклад, в одних 

країнах – коди Ріда, в інших – систему Snowmed або Міжнародну 

класифікацію хвороб (МКХ) 9-го або 10-го перегляду [88]. 

Зачатки єдиної системи стандартизації сьогодні з’являються у Великій 

Британії. У Національному інституті якості клінічної допомоги Великої 

Британії вчені працюють над створенням національних посібників на основі 

системи доказів. Певною мірою вона нагадує українську систему 

стандартизації. Кілька років тому схожий підхід обрали фахівці у Німеччині, 

де триває реформа системи охорони здоров’я [113]. Загалом принциповим є 

те, що стандарти – не самоціль, не «остання лінія» процесу реформи або 

модернізації охорони здоров’я. Стандарти – це один з дуже важливих і 

необхідних елементів. Вони повинні бути вбудовані в систему керування, 

освіти або забезпечення якості медичної допомоги й мати загальнодержавний 

характер. Важливо зазначити, що стандартизація медичної допомоги має, 

перш за все, економічне завдання. Стандарти дозволяють планувати витрати 

й розуміти, які ресурси необхідно залучити. Тенденція до застосовування 

сучасних технологій спочатку зумовлює додаткові витрати, але надалі 

забезпечує скорочення інших витрат – кількості та термінів госпіталізації, 

хірургічних втручань (у випадку, якщо їх зможе замінити адекватне 

консервативне лікування). За допомогою стандартів можна розрахувати 

потреби на лікування пільговиків, оскільки ці хворі персоніфіковані, їх 
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пораховано і відомо, скільки і які препарати вони застосували за визначений 

період часу. Лікарі матимуть право призначати більше або менше ліків, ніж 

закладено у стандартах, але їм доведеться це аргументувати. Таким чином, 

стандарти надання медичної допомоги спрямовані на захист пацієнта від 

помилки лікаря, від його необґрунтованих дій або зайвих призначень 

медикаментів чи методів. Оскільки стандарти розробляють досвідчені 

фахівці з урахуванням останніх наукових даних за принципами доказової 

медицини та з урахуванням фармакоекономічної доцільності, вони юридично 

захищають лікаря від звинувачень у некомпетентності, дозволяють зменшити 

фінансове навантаження на медичні установи. Їх застосування є корисним як 

для пацієнтів, так і для досвідчених лікарів і таких, у кого відсутній 

необхідний досвід роботи, кому складніше оцінити клінічну ситуацію 

повною мірою [88]. 

Найважливішим механізмом підвищення ефективності та забезпечення 

заданої якості медичної допомоги є стандартизація. Нині не тільки в Україні 

відсутні єдині уніфіковані стандарти (консенсуси) з надання медичної 

допомоги хворим з патологічними станами ЩЗ, а й у всьому світі. 

Ефективність та склад наявних в Україні стандартів лікування захворювань 

ЩЗ низькі, вони відрізняються від тих, що існують в економічно розвинених 

країнах, як за обсягом, так і за змістом, не враховують останніх наукових 

даних закордонних і вітчизняних досліджень, які публікуються у провідних 

фахових виданнях. Тому потрібна розробка та впровадження нових єдиних 

стандартів надання медичної допомоги населенню України з патологією ЩЗ 

з урахуванням новітніх даних, що дозволить за рахунок ранньої діагностики, 

своєчасного наукового і фінансово обґрунтованого лікування скоротити 

фінансові витрати та негативні наслідки для здоров’я населення [88].  
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1.3. Оцінка технологій охорони здоров’я у лікуванні внутрішніх хвороб 

 

Ще в 1974 р. корифей фармацевтичної науки, професор Львівського 

національного медичного університету імені Данила Галицького Микола 

Михайлович Туркевич у своїй статті «Роль фармацевтів у розв’язанні 

основних завдань охорони здоров’я» зазначив, що «фармацевтичні науки 

стали тісно переплітатися з економічними науками» [2, 114]. 

Досвід реформування охорони здоров’я в країнах Заходу (Канада, 

США, Великобританія та інші європейські держави) свідчить 

про необхідність стандартизації медичної і фармацевтичної допомоги 

населенню з урахуванням результатів фармакоекономічного аналізу, що 

дозволяє зменшити витрати на охорону здоров’я на 10–20 %. За визначенням 

провідних закордонних фахівців — Реймонда Таунсенда, Лайла Бутмена 

(Канада), Майкла Дрaммонда (Великобританія), Жозефін Маускопф, Шона 

Салівана, Берні О’Браяна (США) фармакоекономіка (Pharmacoeconomics) —

 це економічна оцінка медичної допомоги, коли вимірюють та порівнюють 

витрати, результати й ефективність лікування, щоб інтерпретувати їх для 

прийняття рішень: на рівні держави — для оптимального використання 

ресурсів на охорону здоров’я населення; на рівні фармацевтичних 

виробників – для впровадження та реалізації ефективних, безпечних ліків; 

на місцевому рівні — лікарень, практичних лікарів — для оновлення 

медичних стандартів, формулярів; на рівні хворих — для забезпечення 

раціональної фармакотерапії та її індивідуалізації [2-5]. 

У світі розвитком та координацією теоретичних і практичних напрямів 

фармакоекономіки займається Міжнародне товариство фармакоекономічних 

досліджень (International Society for Pharmacoeconomics and Outcomes 

Research — ISPOR), яке співпрацює з ВООЗ, професійними асоціаціями 

лікарів, фармацевтів, пацієнтів, а також урядовими організаціями: 

Управління з контролю за харчовими продуктами та лікарськими засобами 
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США (Food and Drug Administration — FDA), Європейське агентство з оцінки 

лікарських засобів (European Medicines Agency — EMA), Національний 

інститут здоров’я та якості медичної допомоги Великобританії (National 

Institute for Health and Clinical Excellence — NICE), Інститут оцінки якості 

медичної допомоги в Німеччині (Institute for Quality and Efficiency in Health 

Care-Home — IQWIG) [2]. 

Обґрунтування та апробація методик ФЕА в Україні здійснено проф. 

Заліською О.М. на початку ХХІ сторіччя. Для ознайомлення фахівців 

охорони здоров’я фармакоекономіка була впроваджена в освітній процес 

спеціалістів [2]. При цьому джерелом інформування стали публікації 

у провідних медичних та фармацевтичних виданнях. У 2000 р. було 

опубліковано статтю на тему «Чи потрібна фармакоекономіка в Україні», у 

якій йшлося про розробку та апробацію фармакоекономічної методики 

аналізу на прикладі схем лікування хворих з нирковою недостатністю. Було 

встановлено, що такий метод можна використовувати і для оцінки якості та 

вартості терапії при інших патологіях. А в умовах ринкової економіки для 

уточненого визначення потреби в лікарських засобах, включаючи вартісні 

аспекти, особливо ідентифікацію усіх витрат, на рівні індивідуального 

лікувального закладу необхідно впроваджувати «карти опіки» хворих з 

використанням комп’ютерних технологій і включенням даних про 

ефективність та вартість лікування, використовуючи методичні підходи 

фармакоекономіки [6].  

У 2001 р. проф. Заліська О.М. опублікувала статтю на тему «Системні 

дослідження з фармакоекономіки в Україні: реальність та перспективи». У 

ній зазначалося, що дані зарубіжної літератури щодо лікування того чи 

іншого захворювання часто не співпадають з результатами терапії в нашій 

державі, бо не враховуються географічні, епідеміологічні, екологічні 

обставини. Тому необхідно широко проводити власні фармакоекономічні 

дослідження із урахуванням особливостей фармакоепідеміологічного, 
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економічного, соціального факторів для одержання достовірної 

фармакоекономічної оцінки лікарського засобу. Впровадження системи 

фармакоекономічних досліджень з періодичним обговоренням на науково-

практичних конференціях, публікацією результатів у спеціалізованому 

виданні дозволить забезпечити реалізацію основних положень «Концепції 

розвитку охорони здоров’я населення України». Таким чином, в Україні 

проводяться системні фармакоекономічні дослідження, результатом яких є 

створення методології аналізу проблематики зазначеної дисципліни, 

опрацьовані відповідні методи, апробовано систему підготовки спеціалістів, 

розроблено проект Програми фармакоекономічної оцінки лікарського 

забезпечення для впровадження її на державному рівні [7]. 

Поступово почала зростати кількість публікацій з фармакоекономічних 

досліджень. Проф. Немченко А.С. та проф. Галій Л.В. вивчали аспекти 

фінансової доступності ліків та методику проведення моніторингу цін у 

2001р. [8], проф. Пестун І. та проф. Толочко В. досліджували 

фармакоекономічні аспекти щодо стимулювання імунітету у 2002р. [9], ФЕА 

терапії пацієнтів з ревматологічними захворюваннями провели проф. 

Коваленко В.Н. зі співавторами (2002) [10].  

Питанням лікування цукрового діабету (ЦД) зайнялися Жирова І. 

і Немченко А. у 2002-2004 рр. Науковці зазначили, що для повноцінного 

життя хворих на цукровий діабет необхідне не лише клінічне, але й 

економічно ефективне лікування. Аналіз показників захворюваності та 

терапії цукрового діабету і його ускладнень дав змогу зробити висновок, що 

лише за результатами всебічних фармакоекономічних дослідження можна 

найбільш правильно оцінити доцільність і раціональність витрат системи 

охорони здоров'я, що особливо актуальним за умов хронічного дефіциту 

асигнувань на охорону здоров'я [11, 12].  

Проф. Яковлева Л.В. та співавтори у 2010 здійснили порівняльну 

фармакоекономічну оцінку декількох стратегій лікування діабетичної 
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полінейропатії, мета якої полягала у визначенні економічних переваг тих чи 

інших терапевтичних підходів. Об’єктами дослідження стали препарати 

вітаміну В1 і дві схеми терапії препаратом бенфотіаміну  [13, 14].  

Проф. Немченко А.С. та співавтори встановили методологію 

фармакоекономічного моделювання в дослідженні ефективності лікування та 

соціальної реабілітації хворих на розсіяний склероз (2005), що є важким 

захворюванням центральної нервової системи, яке потребує використання 

високовартісних схем патогенетичної терапії, повноцінного 

симптоматичного лікування та соціальної реабілітації хворих, адекватної 

глибини інвалідизації. Автори встановили, що під час розробки Національної 

програми повинні розглядатись не лише складові процесу забезпечення 

фармацевтичною допомогою та соціальна реабілітація хворих на розсіяний 

склероз, а й досліджуватись механізми контролю за раціональним 

використанням державних коштів. В основі реалізації такого комплексного 

підходу повинно бути фармаекономічне моделювання. Методологія 

досліджень з використанням фармаекономічного моделювання передбачає 

вивчення складових моделі, їх взаємозв'язків, різних факторів, що впливають 

на складові в динаміці процесу забезпечення хворих на розсіяний склероз 

фармацевтичною допомогою, та заходами соціальної реабілітації. Було 

наведено схему таких досліджень, представлена сама фармаекономічна 

модель та результати вже проведених досліджень з розповсюдженості 

розсіяного склерозу в Україні, стану оптового фармацевтичного ринку 

препаратів першої лінії патогенетичної терапії тощо [15].  

Проф. Зупанець І.А. з авторами у 2005 році оцінив фармакоекономічну 

ефективність застосування орнідазолу порівняно з метронідазолом для 

антибактеріальної профілактики післяопераційних інфекційних ускладнень. 

Для цього було використано ФЕА «витрати-ефективність» [16]. 

Проф. Толочко В.М. зі співавторами у 2005-2007 рр. вивчав питання 

захворювань нирок. Досліджувались фармакоекономічні аспекти лікарського 
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забезпечення хворих на сечокам’яну хворобу, пієлонефрит та хронічний 

гломерулонефрит в умовах стаціонару шляхом опрацювання 

фармакоекономічних параметрів їх фармакотерапії відповідно до стандартів 

лікування. Було обґрунтовано мінімальний перелік лікарських препаратів, їх 

потреба на курс лікування та один ліжко-день в умовах стаціонару. 

Досліджено вплив додаткових ринкових чинників на доступність і 

оптимізацію лікарського забезпечення таких хворих у цілому  [18-19].  

Бездітко Н.В. та Бездітко П.А. у 2007-2009рр. вивчали основні 

положення ФЕА в офтальмології. Визначено значення фармакоекономічних 

досліджень у сучасних умовах стрімкого науково-технічного прогресу в 

галузі охорони здоров'я, подорожчання вартості медичної допомоги та 

обмеженості фінансових ресурсів в усіх країнах світу для зменшення витрат 

при одночасному підвищенні якості медичної допомоги. Надана 

характеристика та висвітлені особливості основних методів 

фармакоекономічного аналізу: "загальна вартість захворювання", 

"мінімізація витрат", "витрати — ефективність", "витрати — корисність 

(утилітарність)", "витрати — вигода (користь)". Наведені приклади 

застосування кожного з фармакоекономічних методів при порівняльному 

аналізі сучасних технологій лікування різних офтальмологічних 

захворювань. Зроблено стислий аналіз стану та перспектив використання 

методів фармакоекономіки у сфері офтальмології в провідних країнах світу 

та в Україні. Підкреслена важливість фармакоекономіки для практичної 

діяльності лікарів, необхiднiсть підвищення рівня обізнаності фахівців 

медицини та фармації в цій сфері [21-23].  

Панфілова Г.Л. та Корж Ю.В. у 2008р. здійснили клініко-економічний 

аналіз стану фармацевтичного забезпечення хворих на ішемічну хворобу 

серця. Для цього було проведено ретроспективний аналіз лікарських 

призначень у 202 історіях хвороби пацієнтів, що проходили лікування в 

кардіологічних відділеннях лікувально-профілактичних закладів м. Харкова 
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та Харківської області. Використовувались сучасні методи клініко-

економічного аналізу (ABC/VEN, частотний). Проведено ранжування 

лікарських препаратів за рівними критеріями (частота призначень, 

формалізований показник життєвої необхідності або важливості) [24].  

Ткачева О.В. у 2009р. провела фармакоекономічну оцінку 

медикаментозної терапії хворих на бронхіт за допомогою методу 

«мінімізація вартості». Для цього вона проаналізувала сегмент 

фармацевтичного ринку на наявність муколітичних монопрепаратів 

ацетилцистеїну, розрахувала вартість 7-ми денного курсу лікування (лише 

витрати на лікарські препарати), а також порівняла затрати і розрахувала 

економію коштів при виборі дешевших ліків [25].  

Немченко А.С. і Подгайна М.В. у 2009р. провели комплексний клініко-

економічний аналіз фактичного стану фармацевтичного забезпечення хворих 

на рак молочної залози з використанням методів ABC, VEN та частотного 

аналізу, а також оцінили витрати на фармацевтичне забезпечення 

онкологічних хворих мамологічного профілю [26].  

Скрипник І.М. і Осьодло Г.В. у 2011р. вивчали фармакоекономічні 

аспекти пептичної виразки, асоційованої з гастроезофагеальною рефлюксною 

хворобою, у військовослужбовців. Для цього використовували ФЕА 

«вартість-користь», що включав порівняння співвідношення вартості витрат 

та поліпшення стану здоров’я хворого для різних варіантів терапії [27].  

Цікавий підхід до фармакоекономічного аналізу продемонструвала 

Баліцька О.П. у 2011р. У своїй дисертації вона здійснила ФЕ обґрунтування 

поширених схем стаціонарного лікування пацієнтів з артеріальною 

гіпертензією, а саме: було побудовано профілі ФЕ ефективності поширених 

схем стаціонарного лікування хворих на АГ; проведено аналіз чутливості 

висновків ФЕ моделі, можливості їх генералізації на основі симуляційного 

моделювання Монте-Карло і Феллера; вивчено доступність для населення 

СЕА-ефективних гіпотензивних препаратів на основі WTP-аналізу [28].  
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Заріцька Г.М. у 2012р. провела фармакоекономічне дослідження 

економічної ефективності застосування хондропротекторів у лікуванні 

остеоартрозу з використанням методів "вартість захворювання" та "витрати - 

ефективність". Було встановлено найменш витратну схему фармакотерапії. 

Передбачалось використання цих результатів у розробці страхових переліків 

ЛЗ хондропротекторної дії, застосування яких підлягає обов'язковій 

реімбурсації із фондів обов'язкового медичного страхування [29, 30].  

У 2013 році Мендрік О.А. захистила дисертацію на тему 

«Фармакоекономічні дослідження лікарських засобів, які використовуються 

в онкогематології». У ході досліджень було розроблено й апробовано 

методики фармакоекономічного аналізу "вартість - користь" для 

інноваційного препарату ритуксимаб у лікуванні хронічного лімфоцитарного 

лейкозу з використанням моделі Маркова; "вартість захворювання" для 

оцінки витрат на лікування множинної мієломи та хронічного 

лімфоцитарного лейкозу в Україні. Вперше опрацьовано методики "аналіз 

впливу на бюджет" та "розподіл ризику" для інноваційних протипухлинних, 

антибактеріальних препаратів, засобів, що впливають на мінералізацію 

кісток. Опрацьовано та впроваджено методичні рекомендації, інформаційний 

лист для оптимізації забезпечення спеціалістів охорони здоров'я 

результатими фармакоекономічного аналізу лікарських засобів, які 

призначаються хворим онкологічного профілю з урахуванням етичних 

аспектів фармацевтичної допомоги [31].  

Толубаєв В.В. у своїх дисертації (2013р.) приділив увагу 

обґрунтуванню та опрацюванню організаційно-методичних рекомендацій, 

методик інформаційного та фармакоекономічного аналізу на основі доказової 

медицини для оптимізації процесу фармацевтичної допомоги при хронічних 

обструктивних захворюваннях легень при впровадженні відшкодування 

вартості (реімбурсації) лікарських засобів в Україні. Був проведений 



35 

 

маркетинговий та ретроспективний аналіз, а також використовувались 

методи ФЕА «вартість захворювання» та «вартість-вигода» [32]. 

У 2015 році Панфілова Г.Л. та Цурікова О. В. опублікували статтю у 

якій було представлено результати анкетування лікарів онкологів та 

гематологів за комплексом питань, що стосуються організації надання 

медичної допомоги та фармацевтичного забезпечення хворих на лейкози в 

Україні. За одностайною оцінкою лікарів вирішення проблем в організації 

ефективної медичної та фармацевтичної допомоги повинно реалізовуватися у 

площині впровадження обов’язкового медичного страхування у практичну 

охорону здоров’я. Майже кожен другий експерт зазначив про низький рівень 

задоволення потреби у лікарських препаратах. Важливого значення набуває 

також «відсутність системної та чіткої державної політики у 

фармацевтичному секторі економіки». За результатами проведених 

досліджень розроблений перелік заходів щодо підвищення ефективності 

фармацевтичного забезпечення хворих на лейкози в Україні, які повинні 

реалізовуватися на двох рівнях (макроекономічному та рівні закладів 

охорони здоров’я) [33]. 

Наукові праці присвячені захворюванням щитоподібної залози в 

Україні охоплюють, в основному, вивчення епідеміологічних, діагностичних 

та патофізіологічних аспектів. У доступній нам літературі виявлено окремі 

публікації з приводу маркетингових та фармакоекономічних досліджень 

фармацевтичної та медичної допомоги хворим з патологією ЩЗ. У 2010 році 

Владимирова І.М. та Георгіянц В.А. здійснили аналітичний огляд 

тиреотропних препаратів, зареєстрованих в Україні, та провели їх аналіз за 

такими характеристиками: країна-виробник, підприємство-виробник, 

фармакологічна група [60]. З позиції фармакоекономіки, серед вітчизняних 

джерел літератури, проблема захворювань ЩЗ була висвітлена у роботі 

вчених Івано-Франківського національного медичного університету 

І.О.Федяк, Д.В.Семенів та А.Ю.Пустовіт у 2014 році. Вони провели оцінку 
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фармакотерапії хворих на гіпотиреоз методами частотного, ABC-, VEN-

аналізів. Було встановлено нераціональний розподіл витрат на 

фармакотерапію, що у свою чергу буде неприйнятним при запровадженні 

обов’язкового медичного страхування в Україні [61]. 

У світі фармакоекономічним аспектам терапії захворювань ЩЗ теж 

приділено мало уваги. У 2006 році вчені Біелефельдського університету 

(Німеччина) займались вивченням вартості лікування тиреоїдної патології 

[62], дослідженням з приводу оптимізації медикаментозного забезпечення на 

регіональному рівні (Вороніжська область, Росія) хворих з патологією ЩЗ 

здійснила Махінова О.Н. у 2006 році [63].  ФЕА лікування гіпертиреозу було 

проведено у Нігерії в 2015 році. Ogunjobi K.O. з авторами здійснили 

порівняльний аналіз трьох схем терапії за допомогою фармакоекономічного 

методу «загальна вартість захворювання». Було встановлено, що найбільш 

економічно вигідним для лікування гіпертиреозу у Нігерії є застосування 

радіоактивного йоду [64]. Проте для України такі дані не актуальні оскільки 

основним методом терапії є призначення тиреостатиків [115].  

Враховуючи поширеність захворювання та недостатнє вивчення даного 

питання з позиції оцінки технологій охорони здоров’я, актуальним є 

проведення детального маркетингового аналізу препаратів для 

фармакотерапії захворювань ЩЗ, та фармакоекономічного аналізу лікування 

патологій щитоподібної залози.  
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РОЗДІЛ 2 

 

ОБГРУНТУВАННЯ ОБ’ЄКТІВ І МЕТОДІВ ДИСЕРТАЦІЙНОГО 

ДОСЛІДЖЕННЯ 

 

2.1.Обґрунтування об’єктів фармакоекономічних досліджень 

лікарських засобів,  які використовуються при захворюваннях щитоподібної 

залози 

 

Після набуття незалежності та проведення реформування суспільства, з 

точки зору втілення ринкових відносин в економіку, у галузі охорони 

здоров’я виникла низка проблем, яка після подолання кризового стану щодо 

забезпечення ліками закладів охорони здоров’я залишається наріжною 

проблемою на шляху розвитку системи охорони здоров’я у сучасних умовах: 

- обмежений обсяг державного фінансування системи охорони 

здоров’я та переведення утримання закладів охорони здоров’я на 

місцеві бюджети, механізм наповнення яких залишається 

неадекватним потребам; 

- повільні темпи реформування системи охорони здоров’я, 

обумовлені відсутністю стандартизації та прозорості у сфері 

призначення та споживання ліків, що призводить до 

нераціонального їх використання та поширення поліпрагмазії 

(призначення зайвої кількості ліків); 

- переведення вітчизняного виробництва ліків на повне 

самофінансування без будь-яких дотацій та пільг, що призводить до 

зростання цін на ліки і зниження фінансової доступності ліків для 

населення [116]. 

13 вересня 2010 року Міністерство охорони здоров’я України, 

затвердило Концепцію розвитку фармацевтичного сектору галузі охорони 
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здоров’я України на 2011-2020 рр. Основними напрямками щодо її реалізації 

є: 

- забезпечення доступності якісних лікарських засобів для населення; 

- впровадження та розвиток формулярної системи; 

- удосконалення механізмів фінансування закупівлі лікарських 

засобів за бюджетні кошти; 

- сприяння створенню системи обов’язкового соціального медичного 

страхування в Україні як єдиного засобу поліпшення ситуації в 

сфері охорони здоров’я, що сприятиме підвищенню рівня 

забезпечення населення якісними і доступними ліками та 

своєчасності надання медичної допомоги населенню; 

- впровадження системи реімбурсації [116]. 

Передумовою для виконання цих напрямків є проведення аналізу 

системи надання спеціалізованої фармацевтичної та медичної допомоги 

населенню. Захворювання щитоподібної залози спричиняє зниження 

працездатності населення, якості та тривалості життя, потребує значних 

фінансових витрат на лікування та реабілітацію хворих [88]. Саме тому є 

актуальним впровадження положень Концепції при наданні допомоги хворим 

із захворюваннями ЩЗ з метою обґрунтування напрямків оптимізації та 

стандартизації інформації про ЛЗ для вдосконалення формулярної системи і 

створення системи обов’язкового соціального медичного страхування. 

При розробці методичних підходів дисертаційного дослідження ми 

використовували діючі законодавчі акти, документи з фармацевтичного та 

медичного забезпечення населення. Керувалися нормативно-правовою 

базою, щодо забезпечення хворих лікарськими засобами, стандартами 

лікування, клінічними протоколами, які регламентують надання медичної 

допомоги хворим на патологію ЩЗ. 

Першочерговим завданням було визначити основні хвороби для 

детального дослідження серед захворювань ЩЗ. Проведено аналіз показників 
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поширеності патології ЩЗ і встановлено, що серед захворювань ендокринної 

системи гіпотиреоз посідає друге місце після цукрового діабету типу 2 [117], 

а щорічний приріст числа зареєстрованих хворих на дифузний токсичний зоб 

досягає 4,7 % [118]. Ми вирішили приділили увагу саме цим хворобам також 

через їх довгий перебіг та відповідно високі загальні витрати на лікування.  

Наступним етапом було вивчити структуру вітчизняного ринку ЛЗ для 

лікування захворювань щитоподібної залози. Об’єктами дослідження були: 

Протоколи надання медичної допомоги хворим з патологічними станами 

щитоподібної залози [81], Державний формуляр лікарських засобів (восьмий 

випуск), Державний реєстр лікарських засобів України. 

05.09.2011р. Вченою радою Українського науково-практичного центру 

ендокринної хірургії, трансплантації ендокринних органів і тканин МОЗ 

України було затверджено «Протокол надання медичної допомоги хворим із 

патологією ендокринної системи» [81], де були включені рекомендації до 

лікування захворювань ЩЗ. Нами опрацьовано стандарти терапії 

гіпотиреозу та ДТЗ.  

Для повної інформації про лікарські засоби для лікування захворювань 

ЩЗ користувалися Державним формуляром ЛЗ, а саме, Розділ 7 

„Ендокринологія. Лікарські засоби”, підрозділ 3 „Засоби для лікування 

захворювань щитоподібної залози” та Державним реєстром ЛЗ, що 

використовуються у лікуванні патології ЩЗ. 

Для оцінки факторів, що мають вплив на призначення ЛЗ для лікування 

та профілактики захворювань щитоподібної залози, ми провели анкетування 

35 експертів (ендокринологів) Тернопільської області.  

Для детального дослідження надання лікарської допомоги хворим з 

патологією щитоподібної залози ми провели ретроспективний аналіз історій 

хвороби пацієнтів ендокринологічного відділення комунального закладу 

Тернопільської обласної ради «Тернопільська університетська лікарня», які 

лікувалися з приводу гіпотиреозу та дифузного токсичного зобу у період з 
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січня по грудень 2012 року. Всі пацієнти потрапляли в стаціонар у стадії 

медикаментозної субкомпенсації. Кількість хворих склала 133 особи (табл. 

2.1). 

Таблиця 2.1 

Структура досліджуваних історій хвороби 

№ п/п Вид патології Кількість хворих 

Абсолютна % 

1 Хворі на гіпотиреоз 81 60,90 

2 Хворі на ДТЗ 52 39,10 

 

 

 

2.2. Методи дисертаційного дослідження 

 

Для даного дослідження ми використовували методи аналізу з різних 

наук, а саме організації та економіки у фармації, фармацевтичного 

маркетингу, фармакоекономіки, охорони здоров’я, соціології та статистики. 

Були застосовані такі методи:  

- системного інформаційного пошуку; 

- маркетингового аналізу; 

- експертних оцінок; 

- анкетне опитування; 

- ретроспективного аналізу; 

- ФЕА (методи «загальна вартість захворювання», «мінімізація 

вартості»); 

- статистичний, графічний, порівняльний методи; 

- узагальнення. 

Системний інформаційний пошук проводився з метою визначення 

структури захворюваності в Україні та світі, встановлення та виявлення 
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поширеності патології ЩЗ в нашому регіоні, встановлення кількості лікарів 

спеціалістів, виділення сегменту фармацевтичного ринку з врахуванням 

розповсюдженості конкретного класу нозології. Для аналізу використовували 

дані центру медичної статистики за 2011-2014 рр., пошук публікацій та 

наукових статей проводився по фондах: медичної бібліотеки і патентно-

ліцензійного відділу Тернопільського державного медичного університету 

імені І.Я.Горбачевського, Тернопільської обласної медичної бібліотеки, 

Національної бібліотеки України імені В.І.Вернадського, Національної 

наукової медичної бібліотеки України, онлайн ресурсу Глобальної Бібліотеки 

Здоров’я ВООЗ (WHO Global Health Library), онлайн ресурсу Національної 

Медичної Бібліотеки США, бази авторефератів Medline. 

Маркетинговий аналіз включав в себе аналіз лікарських препаратів, 

внесених до ДРЛЗ, оцінку процесу формування Державного формуляру ЛЗ 

(2009-2016 рр.) за допомогою визначення коефіцієнта оновлення 

асортименту (КОН), який обчислювали за формулою 2.1 [119]:  

 

КОН = (Н - В) / П                                                              (2.1) 

 

де Н – кількість ЛЗ, які включені до певного випуску ДФЛЗ;  

В – кількість ЛЗ, які виключені з цього випуску ДФЛЗ порівняно з 

попереднім (ланцюговий КОН) або прийнятим за базовий (базовий КОН);  

П – кількість ЛЗ у попередньому (ланцюговий КОН) або прийнятому за 

базовий (базовий КОН) випуску ДФЛЗ. 

Для визначення перспектив розвитку згідно з міжнародними 

рекомендаціями, проводився порівняльний аналіз ДФЛЗ (8-ий випуск) із 

Британським Національним формуляром (70-ий випуск), а також 

встановлювали відповідність Національного переліку ОЛЗ Переліку 

основних лікарських засобів ВООЗ. 



42 

 

Також вивчалась доступність ЛЗ для лікування та профілактики 

захворювань ЩЗ за допомогою визначення коефіцієнта доступності (КД), 

який обчислювали за формулами 2.2, 2.3, 2.4 [35, 120]: 

 

Кд 1 =  – 1                                   (2.2) 

 

Кд 2 = – 1                           (2.3)                                                                                                     

 

Кд 3 =  – 1                         (2.4)                          

 

Метод експертних оцінок – це метод, що  дозволяє отримати об’єктивну 

оцінку на основі певної сукупності індивідуальних думок експертів [121]. 

Необхідною умовою ефективного застосування цього методу є достатня 

обізнаність експерта з досліджуваної проблеми, високий рівень ерудиції, 

його здатність давати чіткі вичерпні відповіді, до того ж експромтом. Крім 

того, експерт не повинен бути зацікавленим в тому чи іншому варіанті 

вирішення поставленої перед ним проблеми. Експерти підбираються за 

ознакою їх формального професійного статусу – посади, наукового ступеня, 

стажу роботи та ін. Такий підбір сприяє тому, що в число експертів 

потрапляють високопрофесійні, з великим практичним досвідом у даній 

галузі спеціалісти [122]. Ми використовували цей медод для отримання 

достовірної інформації про номенклатуру ЛЗ для лікування та профілактики 

захворювань ЩЗ. 

Для достовірної оцінки компетентності експертів розраховувались 

наступні коефіцієнти [123, 124]:  

Кв – коефіцієнт використання номенклатури ЛЗ для лікування та 

профілактики захворювань ЩЗ: 

 

Вартість 1 місяця лікування 

Середня заробітна плата 

Вартість 1 місяця лікування 

Середня пенсія для інвалідів 2 групи 

Вартість 1 місяця лікування 

Середня пенсія для інвалідів 3 групи 
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Кв = 2 (А + В) / N                                                                  (2.5) 

 

де, Кв – коефіцієнт використання номенклатури ЛЗ для лікування та 

профілактики захворювань ЩЗ; 

А – кількість ЛЗ, що використовуються експертом часто; 

В – кількість ЛЗ, що використовуються експертом рідко; 

N – загальна кількість ЛЗ для лікування та профілактики захворювань 

щитоподібної залози. 

Коефіцієнт набутого досвіду Кд залежить від стажу роботи лікаря:  

- стаж роботи до 3 років – Кд = 0,1; 

- стаж роботи від 3 до 5 років – Кд = 0,3; 

- стаж роботи від 5 до 10 років – Кд = 0,5; 

- стаж роботи від 10 до 15 років – Кд = 0,8; 

- стаж роботи більше 15 років – Кд = 1,0. 

Коефіцієнт кваліфікаційного рівня Ккв залежить від наявності 

кваліфікаційної категорії лікаря: 

- друга категорія – Ккв = 0,1; 

- перша категорія – Ккв = 0,2; 

- вища категорія – Ккв = 0,3. 

Загальний коефіцієнт компетентності розраховується шляхом 

додавання отриманих коефіцієнтів: 

 

Кк = Кв + Кд + Ккв                                                                                 (2.6) 

 

Кількісна оцінка компетентності визначалась за наступною шкалою: 

Кк < 1,5 – малокомпетентні експерти; 

Кк від 1,5 до 2 – компетентні експерти; 

Кк > 2 – високо компетентні експерти. 
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Метод анкетного опитування застосовувався як спосіб збору експертної 

думки. Було опитано 35 лікарів-ендокринологів щодо факторів, які є 

важливими для призначення ЛЗ для профілактики та лікування патології ЩЗ. 

Метод ретроспективного аналізу ми використовували для визначення 

методики лікування захворювань ЩЗ у стаціонарі та аналізу вартості терапії 

ДТЗ та гіпотиреозу. Джерелом інформації був архів КЗ ТОР «Тернопільська 

університетська лікарня», що містив історії хвороби пацієнтів із патологією 

ЩЗ. Було проаналізовано 133 медичні картки. 

Фармакоекономічний аналіз – це комплексний багатоступеневий процес 

дослідження, ідентифікації і порівняння клінічних результатів медичних 

технологій (МТ) і фінансових витрат на їх виконання з метою визначення їх 

переваг для окремої людини, системи охорони здоров’я і суспільства в 

цілому. При ФЕА у порівняльному аспекті вивчають фінансові ресурси, МТ 

та їх результати (тріада Донабедіана) [125, 126]. Цей аналіз дає інструменти 

для визначення гарантованого обсягу надання медичної допомоги та 

лікарського забезпечення населення за державні, страхові кошти [127]. Для 

оцінки всіх витрат на діагностику та лікування ми використовували ФЕА 

«загальна вартість захворювання». За допомогою цього методу визначали 

середні витрати на лікування одного хворого. Якщо екстраполювати ці 

показники на всю сукупність зареєстрованих хворих можна отримати дані 

про вартість лікування певного захворювання на рівні держави (регіону) для 

визначення обсягу ресурсів, пріоритетних напрямків фінансування для 

раціонального використання бюджетних, у перспективі, страхових коштів. 

Також при виконанні дисертаційної роботи був застосований ФЕА 

«мінімізація вартості», метод, що дозволив порівняти лікарські засоби з 

аналогічною терапевтичною ефективністю та обрати менш вартісний 

препарат. 

Отже, ми застосували комплексний підхід для проведення досліджень 

відповідно до поставленої мети і наукових завдань. На рис. 2.1 наведено 
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алгоритм проведення дисертаційного дослідження з метою розробки 

наукових пропозицій до запровадження у навчальну та лікувальну практику. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 2.1 Алгоритм проведення дисертаційного дослідження 

 

Таким чином, проведені нами дослідження відповідно 

вищенаведеного алгоритму та одержані результати щодо оптимізації 

фармацевтичного забезпечення хворих з патологією щитоподібної подані у 

розділах 3, 4 та 5. 

Аналіз стану медичної та фармацевтичної допомоги 

хворим з патологією ЩЗ (огляд літератури) 

Формування мети, об’єктів та методів 

дослідження 

Методи дослідження 

системний 

інформаційний 

пошук 

маркетинговий 

аналіз 

фармакоекономічний 

аналіз 

ретроспективний 

аналіз 
(133 історії 

хвороби) 
анкетне опитування 

(35 лікарів) 

 

експертні 

оцінки 

«загальна 

вартість 

захворювання» 

«мінімізація 

вартості» 

Аналіз результатів дисертаційного 

дослідження та формування висновків 
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РОЗДІЛ 3 

 

ФАРМАЦЕВТИЧНИЙ РИНОК ЛІКАРСЬКИХ ЗАСОБІВ, ЯКІ 

ВИКОРИСТОВУЮТЬСЯ ПРИ ЛІКУВАННІ ПАТОЛОГІЇ ЩИТОПОДІБНОЇ 

ЗАЛОЗИ 

 

 

Затвердження в Україні Постановою Кабміну від 29.03.2006 р. № 400 

"Національного переліку основних лікарських засобів і виробів медичного 

призначення" [128] було першим необхідним етапом для впровадження 

раціональної фармакотерапії та створення Державного формуляру лікарських 

засобів [129]. 

Раціональне використання ліків зумовлено можливістю лікаря 

правильно обрати препарат, визначити його дозу і режим прийому; провізора 

– порекомендувати безрецептурний лікарський засіб та спосіб прийому; 

клінічного провізора – передбачити можливі несприятливі побічні реакції, у 

тому числі і від взаємодії з іншими засобами, попередити необґрунтоване 

дублювання ліків. Інструментом забезпечення правильного призначення й 

використання ліків є формулярна система (ФС) [130].  А досвід багатьох 

країн свідчить і про те, що впровадження ФС у практику роботи закладів 

охорони здоров’я дозволяє економити кошти, що витрачаються на 

фармакотерапію [131]. 

У зв’язку з вищенаведеними фактами, ми встановили, що першим 

кроком до оптимізації фармацевтичного забезпечення у будь-якій сфері 

охорони здоров’я, має бути маркетинговий аналіз, який включає в себе: 

- аналіз асортименту зареєстрованих ЛЗ в Україні; 

- аналіз і порівняння державних та міжнародних формулярних 

керівництв. 
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3.1. Дослідження стану реєстрації в Україні препаратів, що 

використовуються для лікування та профілактики захворювань щитоподібної 

залози  

 

Нами вивчено структуру вітчизняного ринку ЛЗ для лікування 

захворювань щитоподібної залози. Об’єктами дослідження були офіційні 

дані Державного реєстру лікарських засобів України з деталізацією до 

форми випуску препарату, дозування, виробника, країни-виробника, 

фармакотерапевтичної групи. 

Нами встановлено, що станом на травень 2016 року в Україні 

зареєстровано чотири ЛЗ за міжнародною непатентованою назвою (МНН) у 

вигляді 20 торгових назв для лікування та профілактики захворювань ЩЗ 

(табл. 3.1). Ці препарати представлені 36 асортиментними позиціями з 

урахуванням доз їх випуску (рис. 3.1).   

 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Монфарм (Україна)

Київський вітамінний завод (Україна)

Фармацевтична фірма "Дарниця" (Україна)

Фармацевтична компанія "Здоров'я" (Україна)

Приватне акціонерне товариство "Фармак" (Україна)

Юніфарм Інк. (США)

Мерк КГаА (Німеччина)

Берлін-Хемі (Німеччина)

Ліндофарм ГмбХ (Німеччина)

Кіміка Монтпеллієр (Аргентина)

Кількість препаратів
 

Рис. 3.1. Розподіл лікарських засобів для лікування та профілактики 

захворювань щитоподібної залози за фірмами-виробниками 
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Згідно з Класифікаційною системою АТС (Anatomical Therapeutic 

Chemical classification system), згадані препарати належать до наступних 

груп: 

- Левотироксин натрію H03AA01; 

- Карбімазол Н03ВВ01; 

- Тіамазол H03BB02; 

- Калію йодид H03CA. 

 

Таблиця 3.1 

Зареєстровані лікарські засоби, що використовуються в Україні, 

для лікування та профілактики захворювань щитоподібної залози 

 
Міжнародна 

непатентована 

назва 

Торгова назва Виробник 
Український Іноземний 

1 2 3 4 

Левотироксин 

натрію 
L-ТИРОКСИН-
ФАРМАК 

ВАТ „Фармак”, 

м. Київ, Україна 
 

 L-ТИРОКСИН 50 

БЕРЛІН-ХЕМІ 
 БЕРЛІН-ХЕМІ 

АГ, Німеччина 

L-ТИРОКСИН 75 

БЕРЛІН-ХЕМІ 
 БЕРЛІН-ХЕМІ 

АГ, Німеччина 

L-ТИРОКСИН 100 

БЕРЛІН-ХЕМІ 
 БЕРЛІН-ХЕМІ 

АГ, Німеччина 

L-ТИРОКСИН 125 

БЕРЛІН-ХЕМІ 
 БЕРЛІН-ХЕМІ 

АГ, Німеччина 

L-ТИРОКСИН 150 

БЕРЛІН-ХЕМІ 
 БЕРЛІН-ХЕМІ 

АГ, Німеччина 

БАГОТИРОКС  Кіміка 

Монтпеллієр С.А., 

Аргентина 
ЕУТИРОКС  Мерк КГаА, 

Німеччина 
Карбімазол ЕСПА-КАРБ  Ліндофарм ГмбХ, 

Німеччина 
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Продовж. табл. 3.1 
1 2 3 4 

Тіамазол МЕРКАЗОЛІЛ-
ЗДОРОВ’Я 

ТОВ 

„Фармацевтична 

компанія 
„Здоров’я”, 

м.Харків, Україна 

 

ТИРОЗОЛ  Мерк КГаА, 

Німеччина 

Калію йодид АНТИСТРУМІН-
ДАРНИЦЯ 

ПрАТ 

„Фармацевтична 

фірма „Дарниця”, 

м.Київ, Україна 

 

ЙОДИД-
ФАРМАК 

ВАТ „Фармак”, м. 

Київ, Україна 
 

ЙОД-НОРМІЛ ПАТ „Київський 

вітамінний завод”, 

м.Київ, Україна 

 

КАЛІЮ-ЙОДИД ПАТ „Монфарм”, 

м.Монастирище, 

Черкаська обл., 

Україна 

 

ЙОДОВІТАЛ 100  Юніфарм, Інк., 

США 
ЙОДОВІТАЛ 200  Юніфарм, Інк., 

США 
ЙОДОВІТАЛ 

КІДЗ 
 Юніфарм, Інк., 

США 
ЙОДОМАРИН 

100 
 БЕРЛІН-ХЕМІ 

АГ, Німеччина 
ЙОДОМАРИН 

200 
 БЕРЛІН-ХЕМІ 

АГ, Німеччина 
 

ЛЗ для лікування та профілактики захворювань ЩЗ на український 

фармацевтичний ринок постачаються з 6 країн світу. Переважна більшість 

ЛП є імпортного походження – 26 позицій, а це становить 72,22 % від 

загальної кількості. Серед них найбільшу частку посідають препарати 

Німеччини – 17 ЛЗ, Аргентини – 6 ЛЗ, США – 3 ЛЗ. Частка вітчизняних 

виробників – 10 позицій, що становить 27,78 %.  
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47,22%

8,33%

27,78%

16,67%

Німеччина

США

Україна

Аргентина

 

Рис. 3.2 Розподіл лікарських засобів для профілактики та лікування 

захворювань щитоподібної залози за країнами-виробниками 

 

При аналізі ринку цих препаратів, ми встановили, що усі лікарські 

засоби представлені у формі таблеток. Це можна пояснити зручністю 

застосування. 

 

 

3.2. Порівняльне дослідження номенклатури лікарських засобів, 

включених до Національного переліку основних лікарських засобів та 

Державного формуляру лікарських засобів з міжнародними керівництвами 

 

Як відомо, формулярна система базується на критеріях доказовості, 

вона забезпечує ефективність витрат, раціональне призначення й 

використання лікарських препаратів відповідно до встановлених стандартів. 

Процес впровадження формулярної системи можна розглядати, як 

оптимізацію фармакотерапії при раціоналізації процесу відбору лікарських 

засобів з метою збільшення терапевтичної віддачі від витрат на їхню 

закупівлю [132]. 
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Тому ми вирішили:  

- проаналізувати динаміку формування Державного формуляру 

лікарських засобів; 

- провести порівняльний аналіз Національного переліку ОЛЗ з 

Переліком ОЛЗ ВООЗ; 

- проаналізувати та порівняти Державний формуляр лікарських засобів 

та Британський національний формуляр. 

Станом на травень 2016 р. в Україні вийшло вісім випусків Державного 

формуляру лікарських засобів, які містять рекомендації щодо раціонального 

призначення й використання ЛП з урахуванням ефективності, безпеки та 

економічної доступності.  

Результати здійсненого порівняльного аналізу динаміки асортименту 

формулярних ЛЗ для профілактики та лікування захворювань ЩЗ, які були 

включені до восьми випусків ДФЛЗ представлено у Таблиці 3.2.  

У ДФЛЗ препарати для лікування захворювань щитоподібної залози 

відносяться до Розділу 7 „Ендокринологія. Лікарські засоби”, підрозділу 3 

„Засоби для лікування захворювань щитоподібної залози”, який має 

наступні пункти:  

7.3.1. Тиреоїдні гормони. 

7.3.2. Антитиреоїдні засоби. 

7.3.3. Препарати йоду. 

7.3.4. Лікарські засоби, що використовуються для симптоматичної 

терапії захворювань щитоподібної залози. 

Оскільки завданням цього дослідження є аналіз ринку ЛЗ, які 

безпосередньо використовують для лікування патології ЩЗ, ми вивчали 

фармпрепарати, що відносяться до пунктів 7.3.1., 7.3.2., 7.3.3. 

Встановлено, що кількість ЛЗ для лікування захворювань 

щитоподібної залози становила: у ДФЛЗ І випуску – 24, ІІ випуску – 20, у ІІІ 
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випуску – 20, у IV випуску – 22, у V випуску – 18, у VІ випуску – 22, у VІІ 

випуску – 23 та у VІІІ випуску – 19 (табл. 3.2).  

Для визначення динаміки асортименту ЛЗ було використано 

коефіцієнт оновлення асортименту (КОН) [119]. 

Таблиця 3.2 

Динаміка змін у переліках лікарських засобів для лікування 

захворювань щитоподібної залози, включених до Державних 

формулярів різних випусків 

МНН 

ЛЗ 
Торгова назва Виробник/країна Випуски ДФЛЗ 

I II III I
V 

V V
I 

V
II 

V
III 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Левоти-
роксин 
 натрію 

L-Тироксин-
Фармак 

ВАТ «Фармак», 

Україна 
+ + + + + + + + 

L-Тироксин-
Дарниця 

ЗАТ «Фармацевтична 

фірма «Дарниця», 

Україна 

+ + - - - - - - 

Тиродар ЗАТ по виробництву 

інсулінів «Індар», 

Україна 

+ + - - - - - - 

L-Тироксин 50 

Берлін-Хемі 
Берлін-Хемі АГ, 

Німеччина 
+ + + + + + + + 

L-Тироксин 75 

Берлін-Хемі 
Берлін-Хемі АГ, 

Німеччина 
- - - - - + + + 

L-Тироксин 100 

Берлін-Хемі 
Берлін-Хемі АГ, 

Німеччина 
+ + + + + + + + 

L-Тироксин 125 

Берлін-Хемі 
Берлін-Хемі АГ, 

Німеччина 
- - - - - + + + 

L-Тироксин 150 

Берлін-Хемі 
Берлін-Хемі АГ, 

Німеччина 
- - - - - + + + 

Баготирокс Кіміка Монтпеллієр 

С.А., Аргентина 
+ + + + - + + + 

Еутирокс Мерк КГаА, 

Німеччина 
+ + + + + + + + 

Тиворал Галеніка а.д., Сербія + - + + + - - - 
L-Тирокс Евро 

50 
Біодил Лабораториз 

Пвт. Лтд., Індія 
- - - + + + + - 

L-Тирокс Евро 

100 
Біодил Лабораториз 

Пвт. Лтд., Індія 
- - - + + + + - 
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Продовж. табл. 3.2 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Тіама-
зол 

Мерказоліл-
Здоров’я  

ТОВ «Фармацевтична 

компанія «Здоров’я», 

Україна 

+ + + + + + + + 

Метизол Ай-Сі-Ен Польфа 

Жешув АТ, Польща 
+ + + + + + + - 

Тирозол Мерк КГаА, 

Німеччина 
+ + + + + + + + 

Калію 

йодид 
Антиструмін 

мікро 
ЗАТ «Фармацевтична 

фірма «Дарниця», 

Україна 

+ + + + + + + - 

Антиструмін-
Дарниця 

ЗАТ «Фармацевтична 

фірма «Дарниця», 

Україна 

+ + + + + + + + 

Йод-Норміл ВАТ «Київський 

вітамінний завод», 

Україна 

+ + + + + + + + 

Йодид-Фармак ВАТ «Фармак», 

Україна 
+ + + + + + + + 

Калію Йодид ТОВ «Дослідний завод 

«ГНЦЛС», Україна 
+ - - - - - - - 

Калію Йодид ПАТ «Монфарм», 

Україна 
+ + + + + + + + 

Йодбаланс Мерк КГаА, 

Німеччина 
+ + + + + - - - 

Йодовітал 100 Юніфарм, Інк., США + + + + - + + + 
Йодовітал 200 Юніфарм, Інк., США + + + + - + + + 
Йодовітал Кідз Юніфарм, Інк., США + + + + - - + + 
Йодомарин 100 Берлін-Хемі АГ, 

Німеччина 
+ - + + + + + + 

Йодомарин 200 Берлін-Хемі АГ, 

Німеччина 
+ + + + + + + + 

Калію Йодид Юнімед Фарма Лтд., 

Словацька Республіка 
+ - - - - - - - 

Загальна кількість препаратів 2
4 

2
0 

2
0 

2
2 

1
8 

2
2 

2
3 

1
9 

 

Обчислені значення базових КОН в аналізованих ДФЛЗ становили: 0,67, 

0,67, 0,75, 0,42, 0,63, 0,71 та 0,46. Динаміка ланцюгових КОН 

характеризувалась такими значеннями – 0,67, 0,90, 1,10, 0,64, 1,10, 1,05 та 
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0,65, що свідчить про незначне зростання асортименту ЛЗ для лікування 

захворювань щитоподібної залози в ДФЛЗ четвертого, шостого та сьомого 

випусків, а в другому, третьому, п’ятому та восьмому – зниження порівняно з 

попередніми.  

Як бачимо з таблиці 3.2, кількість лікарських засобів аналізованої 

групи, включених у різні випуски Державних формулярів суттєво не 

відрізняється. Внесення та виключення торгових назв може бути пов’язане зі 

закінченням дії реєстраційного свідоцтва чи новою реєстрацією ЛП, адже 

включаються до формуляру тільки ті ЛЗ, які мають діюче свідоцтво 

реєстрації на момент перегляду.  

ВООЗ вважає, що 80-90 % потреб охорони здоров'я можуть 

забезпечити 700-800 найменувань лікарських засобів. Тому застосування 

якісних, безпечних і недорогих препаратів допоможе знизити 

захворюваність, смертність у багатьох країнах. Перелік основних лікарських 

засобів ВООЗ має рекомендаційний характер і використовується за основу 

при складанні відповідних національних переліків [127]. 

 

Таблиця 3.3 

Наявність лікарських препаратів для лікування захворювань 

щитоподібної залози у Національному переліку ОЛЗ та ДФЛЗ відповідно 

Переліку ОЛЗ ВООЗ 

Перелік ОЛЗ 

ВООЗ 
Рекомендована 

ВООЗ форма 

випуску та 

дозування 

Наявність препаратів Наявність 

рекомендованої 

ВООЗ форми 
у 

Національному 

переліку ОЛЗ 

у 

ДФЛЗ 
 

випуску дозування 

Levothyroxine Таблетки: 25 

мкг, 50 мкг, 

100 мкг 

+ + + + 

Potassium 
iodide 

Таблетки: 60 мг + + + - 

Propylthiouracil  Таблетки: 50 мг - - - - 
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Ми провели аналіз наявності фармпрепаратів для лікування 

захворювань щитоподібної залози, що включені до Національного переліку 

ОЛЗ та Державного формуляру лікарських засобів (8-ий випуск) згідно 

Переліку ОЛЗ ВООЗ (19-ий випуск) (табл. 3.3). 

Як можна побачити з таблиці 3.3 серед ЛЗ для лікування захворювань 

ЩЗ, що включені до Національного переліку ОЛЗ, відсутні рекомендації 

щодо застосування пропілтіоурацилу, наявні ЛЗ левотироксину та калію 

йодиду. За допомогою даного аналізу ми виявили, що в Національному 

переліку ОЛЗ вказані лише МНН препаратів та АТС-класифікація, а у 

Переліку ОЛЗ ВООЗ зазначається рекомендована форма випуску та 

дозування. 

Серед ЛЗ, що представлені у ДФЛЗ, тільки препарати левотироксину 

наявні у рекомендованій ВООЗ формі випуску та дозування. Повністю 

відсутні фармпрепарати пропілтіоурацилу, а ЛЗ калію йодиду не мають 

відповідної форми дозування.  

На наступному етапі нами було проведено аналіз та порівняння БНФ 

(70-ий випуск) та ДФЛЗ (8-ий випуск).  

Аналізуючи БНФ ми звернули увагу на те, що ЛП сюди вносять тільки 

за оригінальною назвою, на відміну від ДФЛЗ, куди включають як 

оригінальні, так і генеричні препарати. Ціни на ЛЗ у БНФ вказані на усі 

фармпрепарати за упаковку, у Державному формулярі вартість розраховують 

за визначену добову дозу. Засоби для лікування захворювань щитоподібної 

залози тиреоїдні гормони та антитиреоїдні засоби входять до розділу 6 

(Ендокринологія), підрозділу 9 (захворювання щитоподібної залози), пункти 

1. Антитиреоїдні засоби і 2. Тиреоїдні гормони. 

За даними рекомендацій БНФ, до препаратів тиреоїдних гормонів 

входять ЛЗ левотироксину натрію та ліотироніну натрію (відсутній у ДФЛЗ). 

До антитиреоїдних засобів у БНФ включені ЛП карбімазолу, 

пропілтіоурацилу, йоду. Дуже важливими є надані рекомендації для 
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усунення тиреотоксичного кризу, які додані до цього розділу. Також у описі 

використання препаратів карбімазолу знаходиться застереження для лікарів, 

стосовно обережності застосування даних ЛЗ, через можливість побічних 

ефектів (нейтропенія, агранулоцитоз) та наданий детальний план дій для 

попередження негативних наслідків. 

У ДФЛЗ антитиреоїдні засоби представлені препаратами тіамазолу, 

який відсутній у переліку ОЛЗ ВООЗ, а також у БНФ. Ми вважаємо за 

необхідне включити у цю групу ЛЗ карбімазолу, оскільки використання його 

супроводжується зменшенням побічних ефектів і зникненням наявних 

алергічних проявів, що дозволяє хворим продовжити лікування ДТЗ і 

домогтися розвитку клінічної та імунологічної ремісії. Терапевтичні ефекти 

карбімазолу і тіамазолу еквівалентні [133].  

Рекомендуємо включення пропілтіоурацилу до Національного переліку 

ОЛЗ, оскільки він належить до Переліку ОЛЗ ВООЗ та БНФ. Його 

використовують тільки у вагітних у першому триместрі і в разі 

непереносимості тіамазолу у пацієнтів, які відмовляються від інших методів 

лікування [134].  

Ми також пропонуємо об’єднання пунктів 7.3.2 та 7.3.3 ДФЛЗ у 

загальний пункт "Антитиреоїдні засоби" у відповідності до БНФ та 

враховуючи наявність лише однієї позиції (калію йодид) в п. 7.3.3. 

Наукові результати, які викладені в цьому розділі, опубліковані у 

роботах: [135-139]. 
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Висновки до розділу 3 

 

1. Встановлено, що станом на травень 2016 року в Україні 

зареєстровано чотири ЛЗ за міжнародною непатентованою 

назвою, у вигляді 20 торгових назв, для лікування та 

профілактики захворювань ЩЗ. Ці препарати представлені 36 

асортиментними позиціями з урахуванням доз їх випуску. ЛЗ 

для лікування та профілактики захворювань ЩЗ, на український 

фармацевтичний ринок, постачаються з 4 країн світу, серед яких 

лідером є Німеччина.  

2. При аналізі динаміки асортименту ЛЗ, що входили до ДФЛЗ 

восьми випусків, було розраховано коефіцієнт оновлення 

асортименту. Встановлено незначне зростання асортименту ЛЗ 

для лікування захворювань щитоподібної залози в ДФЛЗ 

четвертого, шостого та сьомого випусків, а в другому, третьому, 

п’ятому та восьмому – зниження порівняно з попередніми. 

Внесення та виключення торгових назв може бути пов’язане зі 

закінченням дії реєстраційного свідоцтва чи новою реєстрацією 

ЛП, адже включаються до формуляру тільки ті ЛЗ, які мають 

діюче свідоцтво реєстрації на момент перегляду. 

3. Рекомендуємо включити антитиреоїдні препарати карбімазолу 

до Державного формуляру лікарських засобів, оскільки, за 

даними Британського національного формуляру, використання 

його супроводжується зменшенням побічних ефектів і 

зникненням наявних алергічних проявів, що дозволяє хворим 

продовжити лікування ДТЗ і домогтися розвитку клінічної та 
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імунологічної ремісії. Терапевтичні ефекти карбімазолу і 

тіамазолу еквівалентні.  

4. Враховуючи наявність лише однієї позиції (калію йодид) у 

пункті 7.3.3 Державного формуляру лікарських засобів, 

пропонуємо об’єднати його з пунктом 7.3.2 («Антитиреоїдні 

засоби») у відповідності до Британського національного 

формуляру. 

5. На етапі формування нової версії Національного переліку ОЛЗ, 

вважаємо за необхідне зазначати дані про рекомендовану форму 

випуску та дозування у відповідності до Переліку ОЛЗ ВООЗ. 

6. Рекомендуємо включити ЛЗ пропілтіоурацилу до Національного 

переліку ОЛЗ, оскільки він належить до Переліку основних 

лікарських засобів Всесвітньої організації охорони здоров’я та 

Британського Національного формуляру. Специфіка 

застосування цього препарату підкреслює його важливість для 

суспільства – використання тільки у вагітних у першому 

триместрі і в разі непереносимості тіамазолу у пацієнтів, які 

відмовляються від інших методів лікування.  
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РОЗДІЛ 4 

 

ОБГРУНТУВАННЯ ВИКОРИСТАННЯ ЛІКАРСЬКИХ ЗАСОБІВ ДЛЯ 

ПРОФІЛАКТИКИ ТА ЛІКУВАННЯ ЗАХВОРЮВАНЬ  

ЩИТОПОДІБНОЇ ЗАЛОЗИ 

 

 

Важливою складовою оптимізації фармацевтичного забезпечення 

хворих з патологією щитоподібної залози є оцінка факторів, що впливають на 

призначення лікарських засобів для профілактики та лікування цих 

захворювань, а також економічна доступнісь ЛП. Тому наступним кроком 

було проведення експертної оцінки призначень препаратів лікарями-

ендокринологами Тернопільської області та встановлення економічної 

доступності ЛП для профілактики та лікування захворювань ЩЗ. 

 

4.1. Експертна оцінка призначень препаратів лікарями та фактори, що 

впливають на них 

 

У даний час встановлено безпосередній негативний вплив дефіциту 

йоду на функціональний стан багатьох органів та систем (стан серцево-

судинної системи, репродуктивну функцію, фізичний та розумовий 

розвиток). Такий широкий спектр прояву захворювань щитоподібної залози 

дозволив зробити висновок про те, що діагностикою та лікуванням цієї 

патології повинен займатися лише лікар. Це означає, що основним чинником, 

який формує попит на лікарські препарати для терапії захворювань ЩЗ є 

лікар. Такий факт став для нас мотивацією дослідження експертних оцінок 

щодо вибору ЛЗ, призначених для фармакотерапії патології ЩЗ.  

Метод експертних оцінок базується на комплексі логічних та 

математично-статистичних аналізів, які дозволяють звести індивідуальні 
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думки експертів у колективну [140, 141]. Проаналізована інформація є 

основою для прийняття рішень. Об’єктом дослідження ми обрали первинну 

інформацію з анкет експертних оцінок. 

Методика експертної оцінки ЛЗ передбачала реалізацію наступних 

етапів:  

- опрацювання анкети; 

- валідизація питань анкети висококваліфікованими експертами; 

- розповсюдження анкети серед фахівців у даній галузі; 

- інтерв’ювання експертів; 

- зворотній зв’язок (повернення анкет); 

- первинний відбір анкет (відбраковувались анкети, не чітко та не 

правильно заповнені); 

- вторинний відбір анкет (за допомогою визначення коефіцієнта 

компетентності експертів); 

- внесення отриманих на основі анкет даних в комп’ютер; 

- опрацювання даних за допомогою пакету прикладних програм 

Microsoft Excel (версія 97–2003); 

- інтерпретація отриманих результатів та оформлення висновку. 

Метою нашого дослідження було отримання достовірної інформації 

про номенклатуру ЛЗ, що використовуються для фармакотерапії патології 

ЩЗ у лікувальних закладах Тернопільської області. 

Інструментом експертної оцінки ЛЗ для лікування захворювань ЩЗ 

була спеціально розроблена анкета, що включала такі розділи:  

- інструкцію по заповненню анкети; 

- професійні дані експерта; 

- відомості про частоту призначення конкретних ЛЗ; 

- оцінка значущості функціональних та інших якостей ЛЗ; 

- оцінка джерел інформації. 
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Інструментом забезпечення правильного призначення й використання 

ліків є формулярна система [130].  А досвід багатьох країн свідчить і про те, 

що впровадження ФС у практику роботи закладів охорони здоров’я дозволяє 

економити кошти, що витрачаються на фармакотерапію [131]. Тому вибір ЛЗ, 

які було включено в анкету, ґрунтувався на основі Державного формуляру ЛЗ 

(випуск шостий), що містив 35 асортиментних позицій препаратів з 

урахуванням доз їх випуску.  

Макет анкети представлено у додатку А.  

У ролі експертів виступило 35 лікарів-ендокринологів різних лі-

кувально-профілактичних закладів Тернопільської області. 

На основі анкетування було проаналізовано професійні дані експертів 

(табл. 4.1). 

 

Таблиця 4.1 

Професійні дані експертів 

 

Критерій 

оцінювання 

Показник Кількість експертів 

Абсолютний 

показник 

Відносний 

показник (%) 

Стаж роботи До 3 років 

3 – 5 років 

5 – 10 років 

10 – 15 років 

Більше 15 років 

2 

4 

3 

7 

19 

5,71 

11,43 

8,57 

20 

54,29 

Кваліфікаційна 

категорія 

Вища 

Перша 

Друга 

Немає категорії 

14 

9 

8 

4 

40 

25,71 

22,86 

11,43 
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Згідно даних таблиці 4.1, можна зробити висновок, що найбільшу 

питому вагу становлять експерти зі стажем практичної роботи понад 10 років 

(74,29 %). Переважна більшість опитаних мають кваліфікаційні категорії, а 

частка спеціалістів, що мають вищу та першу категорію, становить 65,71 %. 

Для достовірної оцінки компетентності експертів розраховувались 

наступні коефіцієнти [123, 124]:  

Кв – коефіцієнт використання номенклатури ЛЗ для лікування та 

профілактики захворювань ЩЗ; 

Кд – коефіцієнт набутого досвіду, що залежить від стажу роботи лікаря; 

Ккв – коефіцієнт кваліфікаційного рівня, що залежить від наявності 

кваліфікаційної категорії лікаря; 

Кк – загальний коефіцієнт компетентності. 

Таким чином, коефіцієнт компетентності експертів залежить від стажу 

роботи, наявності кваліфікаційної категорії та ступеня використання 

номенклатури ЛЗ. 

Результати розрахунку значень коефіцієнтів компетентності експертів 

наведено в таблиці 4.2. 

Таблиця 4.2 

Результати аналізу та оцінка компетентності лікарів-

ендокринологів 

 

Експерт Коефіцієнт 

використання 

номенклатури 

ЛЗ (Кв) 

Коефіцієнт 

набутого 

досвіду (Кд) 

Коефіцієнт 

кваліфікаційного 

рівня (Ккв) 

Коефіцієнт 

компетентності 

(Кк) 

1 2 3 4 5 
Експерт №1 1,2 0,3 - 1,5 
Експерт №2 1,0 0,1 - 1,1 
Експерт №3 0,5 1,0 - 1,5 
Експерт №4 0,7 1,0 - 1,7 
Експерт №5 1,3 0,8 0,1 2,2 
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Продовж. табл. 4.2 
1 2 3 4 5 

Експерт №6 0,9 0,8 0,1 1,8 
Експерт №7 0,7 0,8 0,1 1,6 
Експерт №8 1,0 0,5 0,1 1,6 
Експерт №9 0,5 1,0 0,2 1,7 
Експерт №10 0,9 0,5 0,1 1,5 
Експерт №11 0,9 0,5 0,1 1,5 
Експерт №12 0,3 0,3 0,1 0,7 
Експерт №13 0,7 0,1 0,1 0,9 
Експерт №14 0,5 0,8 0,2 1,5 
Експерт №15 0,9 0,8 0,2 1,9 
Експерт №16 1,0 0,8 0,2 2,0 
Експерт №17 0,4 0,3 0,2 0,9 
Експерт №18 0,7 0,8 0,2 1,7 
Експерт №19 0,3 1,0 0,3 1,6 
Експерт №20 0,4 1,0 0,2 1,6 
Експерт №21 1,0 1,0 0,3 2,3 
Експерт №22 1,1 1,0 0,2 2,3 
Експерт №23 0,4 0,3 0,1 0,8 
Експерт №24 1,3 1,0 0,3 2,6 
Експерт №25 0,5 1,0 0,3 1,8 
Експерт №26 1,1 1,0 0,3 2,4 
Експерт №27 1,3 1,0 0,3 2,6 
Експерт №28 0,3 1,0 0,3 1,6 
Експерт №29 0,3 1,0 0,3 1,6 
Експерт №30 1,3 1,0 0,3 2,6 
Експерт №31 0,4 1,0 0,3 1,7 
Експерт №32 0,5 1,0 0,3 1,8 
Експерт №33 0,3 1,0 0,3 1,6 
Експерт №34 0,2 1,0 0,3 1,5 
Експерт №35 0,9 1,0 0,3 2,2 

 

На основі визначення коефіцієнта компетентності (Кк) у сформовану 

нами групу експертів увійшли анкети 30 спеціалістів (Кк ≥ 1,5).  
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Наступним етапом дослідження був аналіз частоти призначень 

експертами препаратів для лікування та профілактики захворювань ЩЗ 

(табл.4.3). 

Таблиця 4.3 

Відображення призначень лікарями-ендокринологами препаратів 

для лікування та профілактики щитоподібної залози 

Назва препарату Частота 

призначень 

Всього використовують 

часто рідко Абсолютний 

показник 

Відносний 

показник (%) 

1 2 3 4 5 

L-ТИРОКСИН-ФАРМАК 25 мкг 3 9 12 40 

L-ТИРОКСИН-ФАРМАК 50 мкг 3 8 11 36,67 

L-ТИРОКСИН-ФАРМАК100 мкг 4 8 12 40 

L-ТИРОКС ЄВРО 50 1 1 2 6,67 

L-ТИРОКС ЄВРО 100 - 2 2 6,67 

L-ТИРОКСИН 50 БЕРЛІН-ХЕМІ 21 4 25 83,33 

L-ТИРОКСИН 75 БЕРЛІН-ХЕМІ 18 1 19 63,33 

L-ТИРОКСИН 100 БЕРЛІН-

ХЕМІ 21 1 22 73,33 

L-ТИРОКСИН 125 БЕРЛІН-

ХЕМІ 15 4 19 63,33 

L-ТИРОКСИН 150 БЕРЛІН-

ХЕМІ 13 4 17 56,67 

БАГОТИРОКС 50 мкг - - 0 0,00 

БАГОТИРОКС 100 мкг - - 0 0,00 

БАГОТИРОКС 150 мкг - - 0 0,00 

ЕУТИРОКС 25 мкг 8 6 14 46,67 
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Продовж. табл. 4.3 

1 2 3 4 5 

ЕУТИРОКС 50 мкг 12 8 20 66,67 

ЕУТИРОКС 75 мкг 6 10 16 53,33 

ЕУТИРОКС 100 мкг 9 10 19 63,33 

ЕУТИРОКС 125 мкг 6 6 12 40,00 

ЕУТИРОКС 150 мкг 7 6 13 43,33 

МЕРКАЗОЛІЛ-ЗДОРОВ’Я 5 мг 8 11 19 63,33 

МЕТИЗОЛ 5 мг 1 9 10 33,33 

ТИРОЗОЛ 5 мг 15 4 19 63,33 

ТИРОЗОЛ 10 мг 12 4 16 53,33 

АНТИСТРУМІН МІКРО® 

100 мкг 1 3 4 13,33 

АНТИСТРУМІН МІКРО® 

200 мкг 2 3 5 16,67 

АНТИСТРУМІН-ДАРНИЦЯ1 мг 1 4 5 16,67 

ЙОДИД-ФАРМАК® 100 мкг 2 6 8 26,67 

ЙОДИД-ФАРМАК® 200 мкг 2 6 8 26,67 

ЙОД-НОРМІЛ 100 мкг - 5 5 16,67 

ЙОД-НОРМІЛ 200 мкг 1 3 4 13,33 

КАЛІЮ ЙОДИД 0,25 г 1 1 2 6,67 

ЙОДОВІТАЛ® 100 - 4 4 13,33 

ЙОДОВІТАЛ® 200 - 2 2 6,67 

ЙОДОМАРИН® 100 22 2 24 80,00 

ЙОДОМАРИН® 200 24 1 25 83,33 

Нами встановлено, що з 35 наведених в анкеті назв препаратів, лікарі 

використовують у своїй практиці 32 (91,4 %). При цьому тільки 20 ЛЗ 

призначають 30 % і більше експертів.  
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Найбільший відсоток використання у практиці ендокринологів серед 

ЛЗ левотироксину натрію має препарат L-ТИРОКСИН 50 БЕРЛІН-ХЕМІ. 

Серед засобів тіамазолу перевагу за загальною кількістю призначень 

отримали однаково МЕРКАЗОЛІЛ-ЗДОРОВ’Я 5 мг та ТИРОЗОЛ 5 мг, проте 

останній застосовують частіше. З препаратів йоду (калію йодид) 83,3 % 

експертів надають перевагу ЛЗ ЙОДОМАРИН® 200. 

Лікарям було запропоновано оцінити найважливіші для них 

властивості ЛЗ, які впливають на призначення препарату (рис. 4.1). 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90%

Ефективність лікарського засобу

Відсутність побічних дій

Простота призначення

Взаємодія з іншими препаратами

Вартість

Форма випуску та дозування

Спосіб застосування

Престиж торгівельної марки

 Рис. 4.1 Оцінка значущості функціональних та інших якостей лікарських 

засобів 

 

Згідно рисунку 4.1, найбільш важливою властивістю ліків, що впливає 

на призначення, лікарі виділили ефективність ЛЗ (83 %), далі – відсутність 

побічних дій (43 %). Престиж торгівельної марки відіграє найменше значення 

для ендокринологів (17 %). 

Також у результаті анкетування ми змогли виявити, які джерела 

інформації про ЛЗ використовують у своїй роботі лікарі-ендокринологи 

(рис.4.2). 
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80%

100%

Державний формуляр лікарських засобів

Інструкції лікарських засобів

Матеріали науково-практичних конференцій

Інтернет

Огляди та наукові статті, що містять результати клінічних випробувань ЛЗ

Медичний представник

 

Рис. 4.2 Рейтинг джерел отримання інформації про лікарські засоби 

 

Встановлено, що більшість лікарів надають перевагу інформації про ЛЗ 

з матеріалів науково-практичних конференцій та від медичних 

представників. Найменшу увагу ендокринологи приділяють Державному 

формуляру лікарських засобів. 

На основі аналізу проведеного анкетування експертів можна зробити 

висновок, що не повне використання номенклатури ЛЗ лікарями може бути 

спричинене недостатнім інформуванням про наявні фармпрепарати на 

фармацевтичному ринку України.  

Якість лікування та профілактики таких соціально значущих 

захворювань, як патологія щитоподібної залози, багато у чому залежить від 

доступності лікарських засобів. Тому наступним етапом нашого дослідження 

був аналіз доступності ЛП. 
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4.2. Аналіз економічної доступності лікарських препаратів, що 

використовуються для лікування та профілактики захворювань 

щитоподібної залози 

 

 

Ціна є одним з найважливіших елементів комплексу маркетингу, 

оскільки вона визначає грошову вартість товару. 

Відповідно до рекомендацій ВООЗ, доступність лікарських засобів є 

основним фактором, що визначає доступність системи охорони здоров’я для 

пацієнта [142].  

Ми визначили доступність лікарських засобів для лікування та 

профілактики захворювань ЩЗ для пацієнтів. Для цього розрахували 

коефіцієнти доступності (Kд) [35, 120], враховуючи реальний рівень 

платоспроможності споживачів, а саме – працюючих (Кд 1), інвалідів ІІ 

групи (Кд 2) та інвалідів ІІІ групи (Кд 3). 

Модуль зазначеного коефіцієнта показує доступність препарату. Чим 

більше значення коефіцієнта, тим доступнішим для споживача є препарат на 

ринку [35]. 

У процесі досліджень були використані дані прайс-листів 

щотижневика «Аптека» станом на серпень 2014 року та жовтень 2016 року. 

Середня заробітна плата згідно з Державною службою статистики України 

становила 3370 грн. у серпні 2014 року та 5350 грн. у жовтні 2016.  

Відповідно до статті 6 Закону України «Про державну соціальну 

допомогу особам, які не мають права на пенсію, та інвалідам», соціальна 

допомога інвалідам ІІ групи нараховується у розмірі 80 % від прожиткового 

мінімуму та 60 % - інвалідам ІІІ групи. У серпні 2014 року прожитковий 

мінімум становив 1218 грн., а у жовтні 2016 – 1450 грн.   
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Таблиця 4.4 

 Коефіцієнт доступності лікарських засобів левотироксину натрію 

з вмістом діючої речовини 25 мкг 

 

У результаті проведеного дослідження ми визначили найдоступніший 

препарат левотироксину натрію з вмістом діючої речовини 25 мкг – L-

ТИРОКСИН-ФАРМАК® № 50 (ВАТ "Фармак", м. Київ, Україна) (табл. 4.4). 

 

 

 

Торгова 

назва, 

виробник, 

країна 

Форма  

випуск

у 

У якому 

році про- 

ведене 

дослідже

ння 

Середн

я ціна 

препара

ту, грн 

Вартіст

ь 

добової 

дози, 

грн. 

Вартість 

1 місяця 

лікуванн

я (30 

днів), грн 

Kд 1 Kд 

2 

Kд3 

L-

ТИРОКСИН

-ФАРМАК®,  

ВАТ 

"Фармак", 

Україна 

табл. у 

бл. 25 

мкг 

№50 

2014  8,04 0,16 4,80 0,998 0,99

8 

0,99

7 

2016  14,73 0,29 8,70 0,998 0,99

3 

0,99

0 

ЕУТИРОКС,  

Мерк КГаА, 

Німеччина   

табл. у 

бл. 25 

мкг 

№50 

2014  

 

Ціна відсутня у прайс-листах 

2016  Ціна відсутня у прайс-листах 

табл. у 

бл. 25 

мкг 

№100 

2014  47,94 0,48 14,40 0,995 0,99

4 

0,99

2 

2016  89,34 0,89 26,70 0,995 0,97

8 

0,96

9 
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Найбільш доступний препарат левотироксину натрію з вмістом діючої 

речовини 50 мкг - L-ТИРОКСИН-ФАРМАК® (ВАТ "Фармак", м. Київ, 

Україна) (табл. 4.5). 

Таблиця 4.5 

Коефіцієнт доступності лікарських засобів левотироксину натрію з 

вмістом діючої речовини 50 мкг 

 

Торгова 
назва, виробник, 

країна 

Форма  
випуск

у 

У 

якому 

році 

проведе

не 

дослідж

ення 

Середн

я ціна 

препара

ту, грн 

Вартіс

ть 

добов

ої 

дози, 

грн. 

Вартіст

ь 1 

місяця 

лікуван

ня (30 

днів), 

грн 

Kд 1 Kд 2 Kд3 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
L-ТИРОКСИН-
ФАРМАК®, 

ВАТ "Фармак", 

Україна 

табл. у 

бл. 50 

мкг 

№50 

2014 12,59 0,25 7,50 0,997 0,997 0,99
6 

2016 24,59 0,49 14,70 0,997 0,987 0,98
3 

L-ТИРОКС 

ЄВРО 50, 

Біодил 

Лабораториз 

Пвт. Лтд, Індія 

табл. у 

бл. 50 

мкг 

№50 

2014 Ціна відсутня у прайс-листах 

2016 Препарат відсутній у ДФЛЗ та ДРЛЗ 

L-ТИРОКСИН 

50 БЕРЛІН-
ХЕМІ, БЕРЛІН-
ХЕМІ АГ, 

Німеччина 

табл. у 

бл. 50 

мкг 

№25 

2014 Ціна відсутня у прайс-листах 

2016 Ціна відсутня у прайс-листах 

табл. у 

бл. 50 

мкг 

№50 
 

2014 46,02 0,92 27,60 0,991 0,989 0,98
6 

2016 77,95 1,56 46,80 0,991 0,959 0,94
6 

табл. у 

бл. 50 

мкг 

№100 

2014 Ціна відсутня у прайс-листах 

2016 Ціна відсутня у прайс-листах 
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Продовж. табл. 4.5 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

БАГОТИРОКС, 
Кіміка 

Монтпеллієр 

С.А., Аргентина  

табл. у 

бл. 50 

мкг 

№50 

2014 Ціна відсутня у прайс-листах 

2016 Ціна відсутня у прайс-листах 

табл. у 

бл. 50 

мкг 

№100 

2014 30,03 0,30 9,00 0,997 0,996 0,99
5 

2016 Ціна відсутня у прайс-листах 

ЕУТИРОКС, 

Мерк КГаА, 

Німеччина 

табл. у 

бл. 50 

мкг 

№50 

2014 Ціна відсутня у прайс-листах 

2016 Ціна відсутня у прайс-листах 

табл. у 

бл. 50 

мкг 

№100 

2014 59,24 0,59 17,70 0,994 0,993 0,99
1 

2016 113,65 1,14 34,20 0,993 0,970 0,96
0 

 

У результаті проведеного дослідження, ми визначили найбільш 

доступний препарат левотироксину натрію з вмістом діючої речовини 75 

мкг – ЕУТИРОКС (Мерк КГаА, Німеччина) (табл. 4.6). 

Таблиця 4.6  

Коефіцієнт доступності лікарських засобів левотироксину натрію з 

вмістом діючої речовини 75 мкг 

Торгова 
назва, 
виробник, 

країна 

Форма  
випуску 

У якому 

році 

проведене 

досліджен

ня 

Середня 

ціна 

препарат

у, грн 

Вартіст

ь 

добової 

дози, 

грн. 

Вартість 1 

місяця 

лікування 

(30 днів), 
грн 

Kд

1 
Kд

2 
Kд3 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
L-
ТИРОКСИН 

75 БЕРЛІН-
ХЕМІ  

табл. у 

бл. 75 

мкг 

№25 

2014 19,91 
 

0,80 24,00 0,9
92 

0,9
91 

0,98
8 

2016 40,40 1,62 48,60 0,9
90 

0,9
58 

0,94
4 
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Продовж. табл. 4.6 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 табл. у 

бл. 75 

мкг 

№50 

2014 42,29 
 

0,85 25,50 0,9
92 

0,9
90 

0,98
7 

 2016 81,81 1,64 49,20 0,9
90 

0,9
57 

0,94
3 

табл. у 

бл. 75 

мкг 

№100 

2014 Ціна відсутня у прайс-листах 

2016 Ціна відсутня у прайс-листах 

ЕУТИРОКС, 

Мерк КГаА, 

Німеччина 

табл. у 

бл. 75 

мкг 

№50 

2014 Ціна відсутня у прайс-листах 

2016 Ціна відсутня у прайс-листах 

табл. у 

бл. 75 

мкг 

№100 

2014 55,81 
 

0,56 16,80 0,9
95 

0,9
93 

0,99
1 

2015 113,57 1,14 34,20 0,9
93 

0,9
70 

0,96
0 

Найдоступніший препарат левотироксину натрію з вмістом діючої 

речовини 100 мкг - L-ТИРОКСИН-ФАРМАК® (ВАТ "Фармак", м. Київ, 

Україна) (табл. 4.7). 

Таблиця 4.7  

Коефіцієнт доступності лікарських засобів левотироксину натрію з 

вмістом діючої речовини 100 мкг 

Торгова 
назва, виробник, 

країна 

Форма  
Випуск

у 

У 

якому 

році 

провед

ене 

дослід

ження 

Серед

ня 

ціна 

препар

ату, 

грн 

Вартіст

ь 

добової 

дози, 

грн. 

Вартіст

ь 1 

місяця 

лікуван

ня (30 

днів), 

грн 

Kд1 Kд2 Kд3 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
L-ТИРОКСИН-
ФАРМАК®, 

ВАТ "Фармак", 

Україна 

табл. у 

бл. 100 

мкг 

№50 

2014 15,80 0,32 9,60 0,997 0,99
6 

0,99
5 

2016 37,91 0,76 22,80 0,995 0,98
0 

0,97
3 
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Продовж. табл. 4.7 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

L-ТИРОКС 

ЄВРО 100, 

Біодил 

Лабораториз 

Пвт. Лтд, Індія 

табл. у 

бл. 100 

мкг 

№50 

2014 Ціна відсутня у прайс-листах 
 

2016 Препарат відсутній у ДФЛЗ та ДРЛЗ 

L-ТИРОКСИН 

100 БЕРЛІН-
ХЕМІ, БЕРЛІН-
ХЕМІ АГ, 

Німеччина 

табл. у 

бл. 100 
мкг 

№25 

2014 Ціна відсутня у прайс-листах 

2016 Ціна відсутня у прайс-листах 

табл. у 

бл. 100 

мкг 

№50 

2014 50,68 1,01 30,30 0,991 0,98
8 

0,98
5 

2016 86,33 1,73 51,90 0,990 0,95
5 

0,94
0 

табл. у 

бл. 100 

мкг 

№100 

2014 55,47 0,55 16,50 0,995 0,99
3 

0,99
1 

2016 Ціна відсутня у прайс-листах 

БАГОТИРОКС, 
Кіміка 

Монтпеллієр 

С.А., Аргентина 

табл. у 

бл. 100 

мкг 

№50 

2014 25,66 0,51 15,30 0,995 0,99
4 

0,99
2 

2016 Ціна відсутня у прайс-листах 

БАГОТИРОКС, 

Кіміка 

Монтпеллієр 

С.А., Аргентина 

табл. у 

бл. 100 

мкг 

№100 

2014 Ціна відсутня у прайс-листах 

2016 Ціна відсутня у прайс-листах 

ЕУТИРОКС, 

Мерк КГаА, 

Німеччина 

табл. у 

бл. 100 

мкг 

№50 

2014 Ціна відсутня у прайс-листах 

2016 Ціна відсутня у прайс-листах 

табл. у 

бл. 100 

мкг 

№100 

2014 72,09 0,72 21,60 0,993 0,99
1 

0,98
9 

2016 128,58 1,29 38,70 0,992 0,96
6 

0,95
5 

 

Проведене дослідження показало, що найдоступніший препарат 

левотироксину натрію з вмістом діючої речовини 125 мкг у 2014 році був L-
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ТИРОКСИН №100 (БЕРЛІН-ХЕМІ АГ, Німеччина). Проте, у зв’язку з 

відсутністю цін у прайс-листах 2016 року, ми не змогли визначити Kд цього 

ЛЗ і встановили, що найдоступнішим ЛП з аналогічним вмістом 

левотироксину натрію є ЕУТИРОКС №100 (Мерк КГаА, Німеччина) (табл. 

4.8). 

 

Таблиця 4.8 

Коефіцієнт доступності лікарських засобів левотироксину натрію з 

вмістом діючої речовини 125 мкг 

 

Торгова 
назва, 
виробник, 

країна 

Форма  
випуску 

У якому 

році 

проведен

е 

дослідже

ння 

Середня 

ціна 

препарат

у, грн 

Вартіст

ь 

добової 

дози, 

грн. 

Вартість 1 

місяця 

лікування 

(30 днів), 

грн 

Kд1 Kд2 Kд3 

L-
ТИРОКС

ИН 125 

БЕРЛІН-
ХЕМІ, 
БЕРЛІН-
ХЕМІ АГ, 

Німеччин

а 

табл. у 

бл. 125 

мкг 

№25 

2014 20,20 0,81 24,30 0,99
2 

0,99
0 

0,98
7 

2016 45,25 1,81 54,30 0,98
9 

0,95
3 

0,93
7 

табл. у 

бл. 125 

мкг 

№50 

2014 50,60 1,01 30,30 0,99
1 

0,98
8 

0,98
5 

2016 94,29 1,89 56,70 0,98
9 

0,95
1 

0,93
4 

табл. у 

бл. 125 

мкг 

№100 

2014 56,85 0,57 17,10 0,99
4 

0,99
3 

0,99
1 

2016 Ціна відсутня у прайс-листах 

ЕУТИРО

КС, Мерк 

КГаА, 

Німеччин

а 

табл. у 

бл. 125 

мкг 

№50 

2014 Ціна відсутня у прайс-листах 
 

2016 Ціна відсутня у прайс-листах 
 

табл. у 

бл. 125 
мкг 

№100 

2014 73,17 0,73 21,90 0,99
3 

0,99
1 

0,98
9 

2016 140,58 1,41 42,30 0,99
2 

0,96
3 

0,95
1 
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Таблиця 4.9  

Коефіцієнт доступності лікарських засобів левотироксину натрію з 

вмістом діючої речовини 150 мкг 

Торгова 
назва, 
виробник, 

країна 

Форма  
Випуску 

У 

якому 

році 

проведе

не 

дослідж

ення 

Середн

я ціна 

препара

ту, грн 

Вартіс

ть 

добов

ої 

дози, 

грн. 

Вартіст

ь 1 

місяця 

лікуван

ня (30 

днів), 

грн 

Kд1 Kд2 Kд3 

L-
ТИРОКСИ

Н 150 

БЕРЛІН-
ХЕМІ, 
БЕРЛІН-
ХЕМІ АГ, 

Німеччина 

табл. у бл. 

150 мкг 

№25 

2014 27,55 1,10 33,00 0,990 0,987 0,983 
2016 49,70 1,99 59,70 0,988 0,948 0,931 

табл. у бл. 

150 мкг 

№50 

2014 
 

57,03 1,14 34,20 0,989 0,987 0,983 

2016 101,92 2,04 61,20 0,988 0,947 0,929 
табл. у бл. 

150 мкг 

№100 

2014 
 

Ціна відсутня у прайс-листах 

2016 Ціна відсутня у прайс-листах 
БАГОТИР

ОКС, 

Кіміка 

Монтпелліє

р С.А., 

Аргентина 

табл. у бл. 

150 мкг 

№50 

2014 23,69 0,47 14,10 0,995 0,994 0,993 
 

2016 Ціна відсутня у прайс-листах 
табл. у бл. 

150 мкг 

№100 

2014 
 

Ціна відсутня у прайс-листах 

2016 Ціна відсутня у прайс-листах 
ЕУТИРОК

С, Мерк 

КГаА, 

Німеччина  

табл. у бл. 

150 мкг 

№50 

2014 Ціна відсутня у прайс-листах 

2016 Ціна відсутня у прайс-листах 
табл. у бл. 

150 мкг 

№100 

2014 
 

78,97 0,79 23,70 0,992 0,991 0,988 

2016 143,03 1,43 42,90 0,991 0,963 0,950 

Найдоступніший препарат левотироксину натрію з вмістом діючої 

речовини 150 мкг у 2014 році був БАГОТИРОКС (Кіміка Монтпеллієр С.А., 

Аргентина). Проте, у зв’язку з відсутністю цін у прайс-листах 2016 року, ми 

не змогли визначити Kд цього ЛЗ і встановили, що найдоступнішим ЛП з 
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аналогічним вмістом левотироксину натрію є ЕУТИРОКС №100 (Мерк 

КГаА, Німеччина) для працюючих та не працюючих пацієнтів (табл. 4.9). 

Провівши аналіз коефіцієнту доступності препаратів левотироксину 

натрію, ми встановили, що у 2014 році Кд лікарських засобів знаходився в 

інтервалі від 0,989 до 0,998 для працюючих пацієнтів, а для хворих із 2 та 3 

групою інвалідності, Кд становив 0,987-0,998 та 0,983-0,997 відповідно. У 

2016 році спостерігається значне зростання цін на ЛЗ та зменшення 

доступності для споживачів: Кд від 0,988 до 0,998 для працюючих пацієнтів, 

та 0,947-0,993 і 0,929-0,990 для хворих із 2 та 3 групою інвалідності 

відповідно.  

При аналізі препаратів тіамазолу, ми встановили, що найдоступніший 

лікарський засіб зі вмістом діючої речовини 5 мг – МЕРКАЗОЛІЛ-

ЗДОРОВ’Я (ТОВ „Фармацевтична компанія „Здоров’я”, м.Харків, Україна) 

(табл. 4.10). 

Таблиця 4.10 

Коефіцієнт доступності лікарських засобів тіамазолу з вмістом 

діючої речовини 5 мг 

Торгова 

назва, 
виробник, 

країна 

Форма  
Випус

ку 

У якому 

році 

проведене 

дослідженн

я 

Серед

ня 

ціна 

препар

ату, 

грн 

Вартіст

ь 

добової 

дози, 

грн. 

Вартість 

1 місяця 

лікуванн

я (30 

днів), грн 

Kд1 Kд2 Kд3 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
МЕРКАЗО

ЛІЛ-
ЗДОРОВ’Я, 
ТОВ 

„Фармацевт

ична 

компанія 
„Здоров’я”, 
Україна 

Табл. 

5 мг 

№50 

2014 
 

Ціна відсутня у прайс-листах 

2016 Ціна відсутня у прайс-листах 
Табл. 

5 мг 

№100 

2014 54,50 0,55 16,50 0,99
5 

0,99
4 

0,992 

2016 106,72 1,07 32,10 0,99
4 

0,97
2 

0,963 
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Продовж. табл. 4.10 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

МЕТИЗОЛ, 
Ай-Сі-Ен 

Польфа 

Жешув АТ, 

Польща 

Табл. 

у бл. 5 

мг 

№50 

2014 40,50 0,81 24,30 0,99
3 

0,99
1 

0,988 

2016 Препарат відсутній у ДФЛЗ та ДРЛЗ 

ТИРОЗОЛ, 
Мерк 

КГаА, 

Німеччина 

Табл. 

вкриті 

п/о у 

бл. 5 

мг 

№50 

2014 99,71 1,99 59,70 0,98
2 

0,97
8 

0,970 

2016 130,15 2,60 78,00 0,98
5 

0,93
2 

0,910 

 

Препарат Тирозол (Мерк КГаА, Німеччина), зі вмістом діючої 

речовини 10 мг тіамазолу, став доступнішим у 2016 році для працюючих 

пацієнтів, а хворим із 2 та 3 групою інвалідності було легше його придбати у 

2014 році. (табл. 4.11). 

 

Таблиця 4.11 

Коефіцієнт доступності лікарського засобу тіамазолу з вмістом 

діючої речовини 10 мг 

 

Торгова 

назва, 
виробник, 

країна 

Форма  
Випуск

у 

У якому 

році 

проведен

е 

дослідже

ння 

Середня 

ціна 

препарат

у, грн 

Вартіст

ь 

добової 

дози, 

грн. 

Вартість 

1 місяця 

лікуванн

я (30 

днів), грн 

Kд1 Kд2 Kд3 

ТИРОЗОЛ

, Мерк 

КГаА, 

Німеччина 

Табл. 

вкриті 

п/о у 

бл. 10 

мг №50 

2014 162,38 3,25 97,50 0,97
1 

0,96
4 

0,952 

2016 204,85 4,10 123,00 0,97
7 

0,89
3 

0,858 
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Провівши аналіз цінової кон’юнктури ринку препаратів тіамазолу, ми 

встановили, що Кд лікарських засобів знаходився в інтервалі від 0,971 до 

0,995 для працюючих пацієнтів у 2014 році, та 0,977-0,994 у 2016 році. При 

визначенні доступності ЛЗ для хворих із 2 та 3 групою інвалідності Кд у 

2014 році становив 0,964-0,994 та 0,952-0,992 відповідно. У 2016 році Кд ЛП 

тіамазолу для пацієнтів із 2 та 3 групою інвалідності був 0,893-0,972 та 

0,858-0,963 відповідно. 

При аналізі препаратів калію йодиду, ми встановили, що 

найдоступніший лікарський засіб зі вмістом діючої речовини 100 мкг – 

ЙОДИД-ФАРМАК (ВАТ „Фармак”, м. Київ, Україна) (табл. 4.12). 

 

Таблиця 4.12 

Коефіцієнт доступності лікарського засобу калію йодиду з вмістом 

діючої речовини 100 мкг 

 

Торгова 

назва, 
виробник, 

країна 

Форма  
Випуск

у 

У якому 

році 

проведе

не 

дослідж

ення 

Середня 

ціна 

препарату, 

грн 

Вартість 

добової 

дози, 

грн. 

Вартіст

ь 1 

місяця 

лікуван

ня (30 

днів), 

грн 

Kд1 Kд2 Kд3 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
АНТИСТР

УМІН 

МІКРО, 
ПрАТ 

„Фармаце

втична 

фірма 

„Дарниця”

, Україна 
 
 

Табл. у 

конт. 

чарунк

. упак. 

100 
мкг 

№50 

2014 16,23 0,32 9,60 0,99
7 

0,99
6 

0,995 

2016 Препарат відсутній у ДФЛЗ та ДРЛЗ 
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Продовж. табл. 4.12 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

ЙОДИД-
ФАРМАК, 
ВАТ 

„Фармак”, 
Україна 

Табл. у 

бл. 100 

мкг 

№50 

2014 9,85 0,20 6,00 0,99
8 

0,99
7 

0,997 

2016 10,64 0,21 6,30 0,99
8 

0,99
4 

0,992 

ЙОД-
НОРМІЛ, 
ПАТ 

„Київськи

й 

вітамінни

й завод”, 

Україна 

Табл. у 

бл. 100 

мкг 

№50 

2014 
 

Ціна відсутня у прайс-листах 

2016 Ціна відсутня у прайс-листах 

ЙОДОВІТ

АЛ, 
Юніфарм, 

Інк., США 

Табл. в/о 

у фл.; у 

бл. 100 

мкг №30, 

№60, 

№100, 

№24, 

№48, 

№96, 

№120 

2014 
 

Ціна відсутня у прайс-листах 

2016 Ціна відсутня у прайс-листах 

ЙОДОМА

РИН 100, 
БЕРЛІН-
ХЕМІ АГ, 

Німеччина 

Табл. 100 

мкг №50 
2014 
 

Ціна відсутня у прайс-листах 

2016 Ціна відсутня у прайс-листах 

ЙОДОМА

РИН 100, 
БЕРЛІН-
ХЕМІ АГ, 

Німеччина 

Табл. 100 

мкг 

№100 

2014 54,52 0,55 16,50 0,99
5 

0,99
3 

0,991 

2016 94,13 0,94 28,20 0,99
4 

0,97
5 

0,967 

 

При визначенні коефіцієнту доступності лікарських засобів калію 

йодиду з вмістом діючої речовини 200 мкг, ми встановили, що препарат 
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ЙОДИД-ФАРМАК, виробництва ВАТ „Фармак”, м. Київ, Україна, є 

найдоступнішим для споживачів (табл. 4.13). 

 

Таблиця 4.13 

Коефіцієнт доступності лікарського засобу калію йодиду з вмістом 

діючої речовини 200 мкг 

Торгова 
назва, 
виробник, 

країна 

Форма  
Випуску 

У якому 

році 

проведене 

досліджен

ня 

Серед

ня 

ціна 

препар

ату, 

грн 

Вартість 

добової 

дози, 

грн. 

Вартість 

1 місяця 

лікуванн

я (30 

днів), грн 

Kд

1 
Kд2 Kд3 

АНТИСТР

УМІН 

МІКРО, 
ПрАТ 

„Фарм. 
фірма 

„Дарниця”, 

Україна 

Табл. у 

конт. 

чарунк. 

упак. 200 

мкг №50 

2014 
 

Ціна відсутня у прайс-листах 

2016 Препарат відсутній у ДФЛЗ та ДРЛЗ 

ЙОДИД-
ФАРМАК, 
ВАТ 

„Фармак”, 

Україна 

Табл. у 

бл. 200 

мкг №50 

2014 13,29 0,27 8,10 0,9
97 

0,99
6 

0,99
5 

2016 13,97 0,28 8,40 0,9
98 

0,99
2 

0,99
0 

ЙОД-
НОРМІЛ, 
ПАТ 

„КВЗ”, 

Україна 

Табл. у 

бл. 200 

мкг №50 

2014 
 

Ціна відсутня у прайс-листах 

2016 Ціна відсутня у прайс-листах 

ЙОДОВІТ

АЛ, 
Юніфарм, 

Інк., США 

Табл. в/о у 

фл.; у бл. 

200 мкг 

№30, 

№60,№10

0,№24,№4

8,№72,№9

6,№120 

2014 
 

Ціна відсутня у прайс-листах 

2016 Ціна відсутня у прайс-листах 
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Продовж. табл. 4.12 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

ЙОДОМА

РИН 200, 
БЕРЛІН-
ХЕМІ АГ, 

Німеччина 

Табл. 200 

мкг №50 
2014 53,62 1,07 32,10 0,9

90 
0,98
8 

0,98
4 

2016 93,79 1,88 56,40 0,9
89 

0,95
1 

0,93
5 

Табл. 200 

мкг №100 
2014 
 

Ціна відсутня у прайс-листах 

2016 Ціна відсутня у прайс-листах 

 

Ціна препарату КАЛІЮ-ЙОДИД (ПАТ „Монфарм”, м.Монастирище, 

Черкаська обл., Україна) зі вмістом діючої речовини 250 мкг тіамазолу – є 

доступною для споживачів (табл. 4.14). 

 

Таблиця 4.14 

Коефіцієнт доступності лікарського засобу калію йодиду з вмістом 

діючої речовини 250 мкг 

 

Торгова 
назва, 
виробник, 

країна 

Форма  
Випуск

у 

У якому 

році 

проведен

е 

дослідже

ння 

Середня 

ціна 

препарат

у, грн 

Вартість 

добової 

дози, 

грн. 

Вартіст

ь 1 

місяця 

лікуван

ня (30 

днів), 

грн 

Kд1 Kд2 Kд3 

КАЛІЮ-
ЙОДИД, 
ПАТ 

„Монфарм

”, Україна 

Табл. у 

стрип. 

0,25 г 

№150 

2014 
 

Ціна відсутня у прайс-листах 

2016 Ціна відсутня у прайс-листах 

КАЛІЮ-
ЙОДИД, 
ПАТ 

„Монфарм

”, Україна 

Табл. у 

стрип. 

0,25 г 

№10 

2014 10,50 1,05 31,50 0,99
0 

0,98
8 

0,984 

2016 Ціна відсутня у прайс-листах 
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У результаті проведеного дослідження, ми визначили, що препарат 

калію йодиду з вмістом діючої речовини 1 мг – АНТИСТРУМІН-ДАРНИЦЯ 

є доступним для споживача (ПрАТ „Фармацевтична фірма „Дарниця”, 

м.Київ, Україна) (табл. 4.15). 

 

Таблиця 4.15 

Коефіцієнт доступності лікарського засобу калію йодиду з вмістом 

діючої речовини 1 мг 

 

Торгова 
назва, 
виробник, 

країна 

Форма  
Випуску 

У якому 

році 

проведен

е 

дослідже

ння 

Серед

ня 

ціна 

препар

ату, 

грн 

Вартіст

ь 

добової 

дози, 

грн. 

Вартість 

1 місяця 

лікуванн

я (30 

днів), 

грн 

Kд1 Kд2 Kд3 

АНТИСТР

УМІН-
ДАРНИЦЯ, 
ПрАТ 

„Фармацевт

ична фірма 

„Дарниця”, 
Україна 

Табл. у 

конт. 

чарунк. 

упак. 1 

мг 

№100 

2014 30,09 0,30 1,35 0,99
9 

0,99
9 

0,999 

2016 45,95 0,46 2,07 0,99
9 

0,99
8 

0,997 

Табл. у 

конт. 

чарунк. 

упак. 1 

мг №50 

2014 15,19 0,30 1,35 0,99
9 

0,99
9 

0,999 

2016 25,94 0,52 2,34 0,99
9 

0,99
7 

0,997 

 

Провівши аналіз цінової кон’юнктури ринку препаратів калію йодиду, 

ми встановили, що Кд лікарських засобів знаходився в інтервалі від 0,990 до 

0,999 для працюючих пацієнтів у 2014 році, та 0,989-0,999 у 2016 році. При 

визначенні доступності ЛЗ для хворих із 2 та 3 групою інвалідності Кд 

становив 0,988-0,999 та 0,984-0,999 відповідно. У 2016 році Кд ЛП калію 

йодиду для пацієнтів із 2 та 3 групою інвалідності був 0,951-0,998 та 0,935-

0,997 відповідно. 
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Наукові результати, які викладені в цьому розділі, опубліковані у 

роботах: [135, 137, 138, 143-145]. 

 

Висновки до розділу 4 

 

1. За результатами експертної оцінки встановлено неповне 

використання номенклатури ЛЗ лікарями, це може бути 

спричинене недостатнім інформуванням про наявні лікарські 

препарати на фармацевтичному ринку України.  

2. Встановлено значне зростання цін на ЛЗ в 2016 році, у 

порівнянні з 2014, у зв’язку з цим, спостерігалось зниження Кд 

препаратів у всіх споживчих категоріях. 

3. Встановлено, що Кд лікарських засобів левотироксину натрію 

знаходиться в інтервалі від 0,988 до 0,998 для працюючих 

пацієнтів. При визначенні доступності ЛЗ для хворих із 2 та 3 

групою інвалідності, Кд становив 0,947-0,993 та 0,929-0,990 

відповідно. Ми визначили найдоступніші препарати 

левотироксину натрію з різним вмістом діючої речовини: 25 мкг, 

50 мкг і 100 мкг - L-ТИРОКСИН-ФАРМАК® (ВАТ "Фармак", м. 

Київ, Україна), 75 мкг, 125 мкг і 150 мкг – ЕУТИРОКС (Мерк 

КГаА, Німеччина). 

4. Встановлено, що Кд лікарських засобів тіамазолу знаходиться в 

інтервалі від 0,977 до 0,994 для працюючих пацієнтів. При 

визначенні доступності ЛЗ для хворих із 2 та 3 групою 

інвалідності, Кд становив 0,893-0,972 та 0,858-0,963 відповідно. 

Найдоступнішим препаратом тіамазолу для споживачів є 
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МЕРКАЗОЛІЛ-ЗДОРОВ’Я (ТОВ „Фармацевтична компанія 

„Здоров’я”, м.Харків, Україна) з вмістом діючої речовини 5 мг. 

5. Встановлено, що Кд лікарських засобів калію йодиду 

знаходиться в інтервалі від 0,989 до 0,999 для працюючих 

пацієнтів. При визначенні доступності ЛЗ для хворих із 2 та 3 

групою інвалідності, Кд становив 0,951-0,998 та 0,935-0,997 

відповідно. При аналізі препаратів калію йодиду, ми встановили, 

що найдоступніші лікарські засоби зі вмістом діючої речовини 

100 мкг та 200 мкг – ЙОДИД-ФАРМАК (ВАТ „Фармак”, м. 

Київ, Україна), 250 мкг – КАЛІЮ-ЙОДИД (ПАТ „Монфарм”, 

м.Монастирище, Черкаська обл., Україна), 1 мг – 

АНТИСТРУМІН-ДАРНИЦЯ (ПрАТ „Фармацевтична фірма 

„Дарниця”, м.Київ, Україна). 

 



85 

 

РОЗДІЛ 5 

 

ФАРМАКОЕКОНОМІЧНА ОЦІНКА ВИТРАТ НА ЛІКУВАННЯ 

ПАТОЛОГІЇ ЩИТОПОДІБНОЇ ЗАЛОЗИ 

 

 

На даний час в Україні патологія щитоподібної залози зустрічається у 

50 % дорослого населення та у 80 % людей похилого віку [59]. Проте 

відомостей про фармакоекономічний аналіз даної патології у вітчизняній 

науці немає. Враховуючи економічний стан у державі та у зв’язку з 

підготовкою до переходу на страхову медицину [36], зростає потреба у 

проведенні фармакоекономічних досліджень для підвищення ефективності та 

здешевлення фармакотерапії патології ЩЗ.  

Бюджетні витрати на лікарські засоби у всіх країнах мають свої 

обмеження, тому необхідно проводити вибір таких ліків, застосування яких 

буде фінансуватись урядом. Одним із факторів, який варто враховувати при 

виборі препарату з кількох альтернатив, це його економічна оцінка [146]. 

 

5.1. Аналіз витрат на лікування гіпотиреозу 

 

Гіпотиреоз – це захворювання, що виникає внаслідок часткової або 

повної втрати функції щитоподібної залози та дії тиреоїдних гормонів на 

організм [147].  

Серед захворювань ендокринної системи гіпотиреоз посідає друге 

місце після цукрового діабету типу 2. За даними епідеміологічних 

досліджень в окремих групах населення поширеність цієї патології становить 

10-12 % [148].  

За останні роки рівень захворюваності на гіпотиреоз в ендемічних 

областях України зріс у середньому в 2,2 рази [149].  
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Таким чином, гіпотиреоз є поширеним захворюванням, що має важливе 

медичне та соціальне значення. Наукові дослідження, які стосуються різних 

аспектів цієї патології, зокрема аналіз вартості медичних технологій, які 

використовуються для її діагностики та лікування в теперішній час в Україні 

відсутні. Тому дана робота є необхідною та перспективною.  

Для аналізу витрат на лікування гіпотиреозу ми здійснили: 

- ретроспективний аналіз медичних карт хворих, що знаходилися на 

стаціонарному лікуванні у ендокринологічному відділенні КЗ ТОР 

«Тернопільська університетська лікарня» з приводу гіпотиреозу у 

період з січня по грудень 2012 року; 

- фармакоекономічний аналіз «загальна вартість захворювання»; 

- фармакоекономічний аналіз «мінімізація вартості». 

 

    5.1.1. Загальна вартість захворювання гіпотиреозом 

 

Визначення вартості медичних технологій, які застосовуються при 

лікуванні хворих на гіпотиреоз в умовах ендокринологічного відділення, 

було досліджено на базі комунального закладу Тернопільської обласної ради 

«Тернопільська університетська лікарня». При цьому проведено 

ретроспективний аналіз медичних карт 81 хворого, які знаходилися на 

стаціонарному лікуванні.  

Для оцінки вартості надання медичної допомоги хворим на гіпотиреоз 

був використаний метод фармакоекономічного аналізу «загальна вартість 

захворювання». Нами були проведені розрахунки таких витрат: витрати на 

виконання лабораторних методів аналізу; витрати на виконання 

інструментальних методів дослідження; витрати на медикаментозне 

лікування; консультації лікарів; витрати на перебування хворого в стаціонарі. 
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Аналіз непрямих витрат не проводився, оскільки наші дослідження 

були ретроспективними і передбачали роботу з індивідуальними картами 

хворих.  

При визначенні прямих витрат на медичні послуги в грошовому 

еквіваленті ми використовували тарифи на медичні послуги, які діяли у КЗ 

ТОР «Тернопільська університетська лікарня». При визначенні  розміру 

прямих витрат на лікарські засоби використано дані прайс-листів 

щотижневика «Аптека».  

У ході дослідження встановлено, що серед обстежених було 23 (28,4%) 

чоловіки і 58 (71,6%) жінок віком від 19 до 77 років (46,86±10,03). Всі 

пацієнти потрапляли в стаціонар у стадії медикаментозної субкомпенсації. У 

хворих, крім основного захворювання, були діагностовані ускладнення: 

дисмедаболічна кардіоміопатія (79 осіб), артеріальна гіпертензія (10 осіб), 

вегето-судинна дистонія (20 осіб), дисметаболічна енцефалопатія (30 осіб), 

полінейропатія (56 осіб), ендокринна офтальмопатія (24 особи), катаракта (10 

осіб), ендокринне ожиріння (17 осіб). Також спостерігалась супутня 

патологія: гіпертонічна хвороба (5 осіб), ішемічна хвороба серця (8 осіб), ЦД 

(9 осіб), жовчо-кам’яна хвороба (1 особа), холецистит (5 осіб), пієлонефрит (4 

особи), гломерулонефрит (1 особа), панкреатит (3 особи), хронічна ниркова 

недостатність (4 особи), хронічне обструктивне захворювання легень (2 

особи), остеохондроз (3 особи), остеоартроз (9 осіб), ревматоїдний артрит (1 

особа), анемії (13 осіб). Середня тривалість перебування пацієнтів у 

стаціонарі становила 10,77±1,95 дні. 

Проведений аналіз показав, що всім хворим під час їхнього 

перебування у ендокринологічному відділенні проводилось обстеження із 

використанням лабораторних та інструментальних методів дослідження.  

Нами проаналізована загальна кількість та вартість лабораторних 

обстежень пацієнтів, які лікувались з приводу гіпотиреозу. Результати цього 

аналізу представлено у таблиці 5.1. 
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Отримані результати вказують на те, що лише дослідження 

концентрації тиреортопного гормону (ТТГ), визначення рівня глюкози в 

крові, загальний аналіз крові і сечі було зроблено всім хворим. Решта 

лабораторних досліджень виконувались вибірково, за потреби. У більшості 

випадків це пояснювалось наявністю ускладнень основного захворювання та 

супутніми патологіями.  

 

Таблиця 5.1 

Аналіз витрат на діагностичні тести у хворих на гіпотиреоз 

 

Вид аналізу Вартість 1 

дослідження 

(грн.) 

Кількість 

обстежень 

на 81 

хворого 

Загальна 

вартість усіх 

обстежень (грн.) 

1 2 3 4 
Основне захворювання 

Гормональне дослідження Т4 50 70 3500 
Гормональне дослідження ТТГ 50 81 4050 

Загальний аналіз крові 37 84 3108 
Загальний аналіз сечі 29 86 2494 

Ліпідний профіль крові 30 18 540 
Глюкоза крові 16 85 1360 

Гормональне дослідження Т3 50 2 100 
Гормональне дослідження 

АТПО 
53 58 3074 

Разом   18226 
Супутні захворювання та ускладнення 

RW 18 80 1440 
Дослідження калу на яйця 

глистів 
18,17 80 1453,6 

Коагулограма 69 2 138 
Біохімічний аналіз крові:    

Загальний білок 14 71 994 
Білірубін 10 80 800 
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Продовж. табл. 5.1 
1 2 3 4 

Сечовина 17 78 1326 
Холестерин 18 71 1278 
Креатинін 17 70 1190 
Амілаза 17 22 374 

Тригліцериди 23 1 23 
АЛТ 17 62 1054 
АСТ 17 62 1054 
Са 23 53 1219 
К 25 51 1275 
Na 25 45 1125 

Сечова кислота 20 1 20 
Гама-Глутамілтрансфераза 18 3 54 

Лужна фосфатаза 17 3 51 
Діастаза сечі 29 5 145 
Ревмопроба 18 2 36 

Кортизол крові 50 2 100 
Глюкозуричний профіль 48 4 192 

Глікемічний профіль 48 6 288 
Разом   15629,60 
Всього   33855,60 

У розрахунку на одного 

хворого 
  417,97 

 

При обчисленні витрат на лабораторні обстеження встановлено, що 

найдорожчими були дослідження гормонів. 

Нами проаналізована загальна кількість та вартість інструментальних 

обстежень пацієнтів, які лікувались з приводу гіпотиреозу. Результати цього 

аналізу представлено у таблиці 5.2. 
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Таблиця 5.2 

Витрати на інструментальні обстеження хворих на гіпотиреоз 

 

Вид обстеження Вартість 1 

обстеження 

(грн.) 

Кількість 

обстежень на 

81 хворого 

Загальна 

вартість усіх 

обстежень (грн.) 
Основне захворювання 

УЗД щитоподібної 

залози 
25 72 1800 

ЕКГ 12,39 82 1015,98 
ЕхоКГ 27,46 7 192,22 
Разом   3008,20 

Супутні захворювання 
УЗД внутрішніх 

органів 
24,56 46 1129,76 

Колонофіброскопія 79,85 1 79,85 
Rö-графія 25,72 12 308,64 

ЕГДС 44,38 2 88,76 
Разом 174,51  1607,01 
Всього 239,36  4615,21 

У розрахунку на 

одного хворого 
  56,98 

 

Цифровий матеріал таблиці 5.2 свідчить про те, що лише 

електрокардіографія серця була зроблена усім хворим, решта 

інструментальних досліджень виконувались за потреби.  

Результати вивчення витрат на інструментальні методи обстеження 

хворих на гіпотиреоз вказують на те, що середня вартість досліджень в 

розрахунку на одного хворого становить 56,98 грн. 

Аналогічним чином було проаналізовано кількість та вартість 

консультацій спеціалістів (табл. 5.3). 
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Таблиця 5.3 

Витрати на медичні послуги – консультації лікарів 

 

Спеціаліст  Вартість 1 

консультації 

(грн.) 

Кількість 

консультацій на 

81 хворого 

Загальна вартість 

усіх 

консультацій 

(грн.) 

Ендокринолог 13,42 81 1087,02 

Невролог 22,60 73 1649,80 

Окуліст 22,60 50 1130 

Кардіолог 22,60 68 1536,80 

Ортопед 12,21 6 73,26 

Гастроентеролог 22,60 6 135,60 

Хірург 22,60 10 226 

Ревматолог 22,60 7 158,20 

Гематолог 22,60 1 22,60 

Пульмонолог 22,60 3 67,80 

Нефролог 22,60 1 22,60 

ЛОР 22,60 2 45,20 

Всього   6154,88 

У розрахунку на 

одного хворого 

  75,99 

 

Результати проведеного аналізу свідчать про те, що усі хворі були 

проконсультовані ендокринологом.  

Вартість консультацій спеціалістів у розрахунку на одного хворого 

становила 75,99 грн. 
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На наступному етапі дослідження ми визначили вартість 

медикаментозної терапії досліджуваних, які лікувались у 

ендокринологічному відділенні КЗ ТОР «ТУЛ» з приводу гіпотиреозу (табл. 

5.4). 

 

Таблиця 5.4 

Витрати на медикаментозне лікування основного і супутніх 

захворювань 

 

Медикаментозне 

лікування 

Вартість у розрахунку 

на усіх досліджуваних 

(n=81), грн. 

Вартість в розрахунку 

на одного хворого, грн. 

Основне захворювання 419,23 5,18 

Ускладнення основного 

захворювання 

31457,68 388,37 

Супутні захворювання 11369,25 140,36 

Всього 43246,16 533,91 

 

При визначенні розміру прямих витрат на лікарські засоби ми 

встановили, що найбільше коштів було витрачено на лікування ускладнень, 

пов’язаних із основним захворюванням – гіпотиреозом.  

Середня вартість медикаментозної терапії в розрахунку на одного 

хворого склала 533,91 грн. 

Загальна вартість перебування хворих у стаціонарі становила 75294,36 

грн., тобто в середньому 929,56 грн. на одного пацієнта за курс лікування. 

Після підрахунків усіх прямих витрат ми визначили, що повна вартість 

захворювання на гіпотиреоз одного пацієнта в умовах стаціонару становить 

2014,41 грн. за курс лікування. 
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22,30%

3,04%

21%

4,06%

49,60%

Витрати на
медикаментозне
лікування

Витрати на виконання
інструментальних
методів дослідження
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аналізу

Витрати на консультації
лікарів

Витрати на перебування
хворого в стаціонарі

 

Рис. 5.1 Структура прямих витрат при лікуванні гіпотиреозу 

 

У структурі вартості надання медичної допомоги хворим на гіпотиреоз 

в умовах ендокринологічного відділення найбільш значними є витрати на 

придбання медикаментів та перебування пацієнтів у стаціонарі. Наявність 

ускладнень основного захворювання суттєво збільшує затрати на лікарські 

препарати (рис. 5.1). 

З 01 січня 2012 року в Україні був встановлений прожитковий мінімум 

1073 грн. на місяць для населення працездатного віку та 822 грн. для осіб, які 

втратили працездатність. Витрати на лікування пацієнта значно перевищують 

прожитковий мінімум, це може бути суттєвим тягарем для хворого та його 

сім’ї. 

Перспективним є проведення фармакоекономічних досліджень інших 

захворювань щитоподібної залози і впровадження на цій основі у лікувальну 

практику оптимальних за своєю ефективністю та економічністю програм 

їхньої діагностики, лікування та профілактики. 
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5.1.2. Фармакоекономічний аналіз «мінімізація вартості» лікування 

гіпотиреозу 

 

Основним методом лікування будь-якої форми гіпотиреозу є замісна 

терапія препаратами тиреоїдних гормонів, що проводиться довічно [81, 88]. 

У зв’язку з цим ми вирішили провести фармакоекономічний аналіз 

«мінімізація вартості», що допоможе хворим зменшити витрати на 

медикаменти.  

Аналіз медичних карт 81 хворого на гіпотиреоз, які лікувалися в 

ендокринологічному відділенні КЗ ТОР «Тернопільська університетська 

лікарня» показав, що усі пацієнти отримували замісну терапію препаратами 

левотироксину в дозі 1,7-1,8 мкг/кг маси тіла. З них 74 хворих лікувалися 

вітчизняним препаратом L-Тироксин (ВАТ «Фармак», Україна), а 7 

досліджуваних приймали Еутирокс («Merck KGaA» для «Nycomed», 

Німеччина). 

Дані щодо витрат на ЛЗ при лікуванні гіпотиреозу було проаналізовано 

станом на жовтень 2012 року, а також, враховуючи економічну ситуацію в 

Україні, ми розрахували ціни на ЛЗ у серпні 2014 року та жовтні 2016 року, 

на основі бази Моріон (середньозважені роздрібні ціни) [150]. Були враховані 

всі форми випуску препаратів. Визначена добова доза (DDD) для 

фармакотерапії препаратами левотироксину становить 150 мкг (ДФЛЗ). 

Результати розрахунків представлено у таблиці 5.5.  

У результаті проведеного фармакоекономічного аналізу (табл. 5.5) 

медикаментозної терапії хворих на гіпотиреоз на основі методу «мінімізація 

вартості» ми встановили, що лікування вітчизняним препаратом L-Тироксин 

у розрахунку на 1 рік замісної терапії для одного пацієнта буде коштувати 

значно дешевше у порівнянні з використанням Еутироксу. 
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Таблиця 5.5 

Витрати на лікарські засоби при лікуванні гіпотиреозу 

препаратами левотироксину 

 

Параметр L-Тироксин Еутирокс 

Форма 

випуску 

Табл. 

25 
мкг, 

№ 50 

Табл. 

50 
мкг, 

№ 50 

Табл. 

100 
мкг, 

№ 50 

Табл. 

25 
мкг, 

№ 

100 

Табл. 

50 
мкг, 

№ 

100 

Табл. 

75 
мкг, 

№ 

100 

Табл. 

100 
мкг, 

№ 

100 

Табл. 

125 
мкг, 

№ 

100 

Табл. 

150 
мкг, 

№ 

100 
Середн

я ціна 

препар

ату, 

грн.  

у 2012 
році 

5,46 8,53 10,87 38,34 47,61 46,02 55,56 61,20 61,14 

у 2014 
році 

8,04 12,59 15,80 47,94 59,24 55,81 72,09 73,17 78,97 

у 2016 
році 

14,75 22,83 28,19 89,02 112,8
3 

112,2
3 

128,1
4 

140,5
8 

141,3
0 

Вартіс

ть 

добово

ї дози, 

грн. 

у 2012 
році 

0,65 0,51 0,33 2,30 1,43 0,92 0,83 0,73 0,61 

у 2014 
році 

0,96 0,75 0,48 2,88 1,78 1,12 1,08 0,88 0,79 

у 2016 
році 

1,77 1,37 0,85 5,34 3,38 2,24 1,92 1,69 1,41 

Річна 

вартіст

ь 

лікува

ння, 
грн. 

у 2012 
році 

237,2
5 

186,1
5 

120,4
5 

839,5
0 

521,9
5 

335,8
0 

302,9
5 

266,4
5 

222,6
5 

у 2014 
році 

350,4
0 

273,7
5 

175,2
0 

1051,
20 

649,7
0 

408,8
0 

394,2
0 

321,2
0 

288,3
5 

у 2016 
році 

646,0
5 

500,0
5 

310,2
5 

1949,
10 

1233,
70 

817,6
0 

700,8
0 

616,8
5 

514,6
5 

 

Таким чином, результати роботи вказують на доцільність використання 

препарату L-Тироксин виробництва ВАТ «Фармак» (Україна) у замісній 

терапії гіпотиреозу. 

 

5.2. Аналіз витрат на лікування дифузного токсичного зобу  

 

У структурі тиреоїдної патології дифузний токсичний зоб посідає 

важливе місце, що пов’язане з тим, що ця хвороба вражає переважно осіб 

працездатного віку і може призводити до інвалідизації [151, 152]. 
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Поширеність синдрому тиреотоксикозу в Україні (станом на 1.01.2011р.) 

становила 117,9 на 100 тис. населення, щорічний приріст числа 

зареєстрованих хворих досягає 4,7 % [153]. Частота захворюваності за 

різними даними, становить 0,5 на 1000 жінок та 0,1 на 1000 чоловіків з 

максимальним піком у віці 40 – 60 років [154]. 

Токсичному зобу притаманні численні гормональні та обмінні 

порушення, а прогресуючі аутоімунні процеси є базою для формування його 

важких ускладнень. Тому рання діагностика та адекватне лікування хвороби 

набувають великого значення в запобіганні виникнення функціональних та 

органічних змін у центральній нервовій системі, серцево-судинній системі, 

органах травлення та інших органах та системах [155].  

Таким чином, дифузний токсичний зоб є поширеним захворюванням, 

що має важливе медичне та соціальне значення. Наукові дослідження різних 

аспектів цієї патології, зокрема, аналіз вартості медичних технологій, що 

використовуються для її діагностики та лікування, на даний час, в Україні 

відсутні. Тому дана робота є необхідною та перспективною.  

Для аналізу витрат на лікування ДТЗ ми здійснили: 

- ретроспективний аналіз медичних карт хворих, що знаходилися на 

стаціонарному лікуванні у ендокринологічному відділенні КЗ ТОР 

«Тернопільська університетська лікарня» з приводу ДТЗ у період з 

січня по грудень 2012 року; 

- фармакоекономічний аналіз «загальна вартість захворювання»; 

- фармакоекономічний аналіз «мінімізація вартості». 

 

    5.2.1. Загальна вартість захворювання дифузним токсичним зобом 

 

Визначення вартості медичних технологій, які застосовуються при 

лікуванні хворих на ДТЗ в умовах ендокринологічного відділення, було 

досліджено на базі комунального закладу Тернопільської обласної ради (КЗ 
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ТОР) «Тернопільська університетська лікарня». При цьому проведено 

ретроспективний аналіз медичних карт 52 хворих, які знаходилися на 

стаціонарному лікуванні.  

Для оцінки вартості надання медичної допомоги хворим на ДТЗ був 

використаний метод фармакоекономічного аналізу «загальна вартість 

захворювання» (cost of illness). Нами були проведені розрахунки таких 

витрат: витрати на виконання лабораторних методів аналізу; витрати на 

виконання інструментальних методів дослідження; витрати на 

медикаментозне лікування; консультації лікарів; витрати на перебування 

хворого в стаціонарі. 

Аналіз непрямих витрат не проводився, оскільки наші дослідження 

були ретроспективними і передбачали роботу з індивідуальними картами 

хворих.  

При визначенні прямих витрат на медичні послуги в грошовому 

еквіваленті ми використовували тарифи на медичні послуги, які діяли у КЗ 

ТОР «Тернопільська університетська лікарня». 

При визначенні  розміру прямих витрат на лікарські засоби 

використано дані прайс-листів щотижневика «Аптека». 

У ході дослідження встановлено, що серед обстежених було 11 (21,15 

%) чоловіків і 41 (78,85 %) жінка віком від 20 до 65 років (46,88±8,9). Всі 

пацієнти потрапляли в стаціонар у стадії медикаментозної субкомпенсації. У 

хворих, крім основного захворювання, були діагностовані ускладнення: 

дисмедаболічна кардіоміопатія (47 осіб), артеріальна гіпертензія (14 осіб), 

вегето-судинна дистонія (16 осіб), полінейропатія (15 осіб), ендокринна 

офтальмопатія (37 осіб). Також спостерігалась супутня патологія: 

гіпертонічна хвороба (2 особи), ішемічна хвороба серця (5 осіб), ЦД (4 

особи), гемангіома печінки (1 особа), холецистит (1 особа), пієлонефрит (1 

особа), гастродуоденіт (4 особи), хронічне обструктивне захворювання 

легень (2 особи), тендовагініт (1 особа), анемія (1 особа), катаральний риніт 
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(1 особа). Середня тривалість перебування пацієнтів у стаціонарі становила 

10,67±2,07 дні. 

Проведений аналіз показав, що всім хворим під час їхнього 

перебування у ендокринологічному відділенні було проведено обстеження з 

використанням лабораторних та інструментальних методів дослідження.  

Нами проаналізована загальна кількість та вартість лабораторних 

обстежень пацієнтів, які лікувались з приводу ДТЗ. Результати цього аналізу 

представлено у таблиці 5.6. 

 

Таблиця 5.6 

Аналіз витрат на діагностичні тести  

у хворих на дифузний токсичний зоб 

 

Вид аналізу Вартість 1 

досліджен

ня (грн.) 

Кількість 

обстежень 

на 52 

хворих 

Загальна 

вартість усіх 

обстежень 

(грн.) 

1 2 3 4 

Основне захворювання 

Гормональне дослідження Т4 50 45 2250 

Гормональне дослідження ТТГ 50 49 2450 

Гормональне дослідження Т3 50 5 250 

Гормональне дослідження АТПО 53 29 1537 

Гормональне дослідження АТ-рТТГ 100 7 700 

Загальний аналіз крові 37 53 1961 

Ліпідний профіль крові 30 4 120 

Глюкоза крові 16 51 816 

Разом   10084 
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Продовж. табл. 5.6 
1 2 3 4 

Супутні захворювання та ускладнення 

RW 18 52 936 

Дослідження калу на яйця глистів 18,17 52 944,84 

Коагулограма 69 5 345 

Загальний аналіз сечі 29 52 1508 

Біохімічний аналіз крові:    

Загальний білок 14 47 658 

Білірубін 10 51 510 

Сечовина 17 51 867 

Холестерин 18 44 792 

Креатинін 17 44 748 

Амілаза 17 11 187 

АЛТ 17 34 578 

АСТ 17 34 578 

Кальцій 23 21 483 

Калій 25 36 900 

Натрій 25 31 775 

Діастаза сечі 29 4 116 

Глікемічний профіль 48 4 192 

Разом   11117,84 

Всього   21201,84 

У розрахунку на одного хворого   407,73 

 

 Як свідчать дані таблиці 5.6, лише загальний аналіз крові і сечі, 

дослідження калу на яйця глистів та аналіз крові на RW було зроблено всім 

хворим. Решта лабораторних досліджень виконувались вибірково, за 
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потреби. У більшості випадків це пояснювалось наявністю ускладнення 

основного захворювання та супутніми патологіями.  

При обчисленні витрат на лабораторні обстеження встановлено, що 

найдорожчими були дослідження гормонів. 

Нами проаналізована загальна кількість та вартість інструментальних 

обстежень пацієнтів, які лікувались з приводу ДТЗ. Результати цього аналізу 

представлено у таблиці 5.7. 

 

Таблиця 5.7 

Витрати на інструментальні обстеження хворих на дифузний 

токсичний зоб 

 

Вид обстеження Вартість 1 

обстеження 

(грн.) 

Кількість 

обстежень на 

52 хворих 

Загальна вартість 

усіх обстежень 

(грн.) 

Основне захворювання 

УЗД щитоподібної залози 25 48 1200 

Електрокардіографія 12,39 55 681,45 

Разом   1881,45 

Супутні захворювання 

УЗД внутрішніх органів 24,56 20 491,20 

Ехокардіографія 27,46 8 219,68 

Рентгенографія 25,72 4 102,88 

Езофагогастродуоденоскопія 44,38 2 88,76 

Разом   902,52 

Всього   2783,97 

У розрахунку на одного хворого   53,54 
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Цифровий матеріал таблиці 5.7 свідчить про те, що лише 

електрокардіографія серця була зроблена усім хворим, решта 

інструментальних досліджень виконувались за потреби.  

Аналогічним чином було проаналізовано кількість та вартість 

консультацій спеціалістів (табл. 5.8). 

 

Таблиця 5.8 

Витрати на медичні послуги - консультації лікарів 

 

Спеціаліст  Вартість 1 

консультації 

(грн.) 

Кількість 

консультацій на 

52 хворих 

Загальна вартість 

усіх 

консультацій 

(грн.) 

Ендокринолог 13,42 52 697,84 

Невролог 22,60 40 904 

Окуліст 22,60 39 881,40 

Кардіолог 22,60 43 971,80 

Ортопед 12,21 1 12,21 

Гастроентеролог 22,60 4 90,40 

Хірург 22,60 4 90,40 

Ревматолог 22,60 4 90,40 

Пульмонолог 22,60 3 67,80 

Нефролог 22,60 1 22,60 

Уролог 11,85 2 23,70 

ЛОР 22,60 3 45,20 

Всього   3897,75 

В розрахунку на 

одного хворого 

  74,96 
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Результати проведеного аналізу свідчать про те, що усі хворі були 

проконсультовані ендокринологом.  

На наступному етапі дослідження ми визначили вартість 

медикаментозної терапії пацієнтів, які лікувались у ендокринологічному 

відділенні КЗ ТОР «ТУЛ» з приводу ДТЗ (табл. 5.9). 

Таблиця 5.9 

Витрати на медикаментозне лікування основного і супутніх 

захворювань 

 

Медикаментозне 

лікування 

 

Вартість у розрахунку 

на усіх досліджуваних 

(n=52), грн. 

Вартість у розрахунку 

на одного хворого, грн. 

Основне захворювання 2887,27 55,52 

Ускладнення основного 

захворювання 

15860,39 305,01 

Супутні захворювання 5061,34 97,33 

Всього 23809,00 457,86 

 

При визначенні розміру прямих витрат на лікарські засоби ми 

встановили, що найбільше коштів було витрачено на лікування ускладнень, 

пов’язаних із основним захворюванням – дифузним токсичним зобом.  

Середня вартість медикаментозної терапії у розрахунку на одного 

хворого склала 457,86 грн. 

Загальна вартість перебування хворих у стаціонарі становила 47888,36 

грн., тобто в середньому 920,93 грн. на одного пацієнта за курс лікування. 

Після підрахунків усіх прямих витрат, ми визначили, що повна вартість 

захворювання на ДТЗ одного пацієнта в умовах стаціонару становить 1915,02 

грн. за курс лікування, що значно перевищує встановлений прожитковий 

мінімум в Україні. 



103 

 

21,29%

2,8%

23,91%

3,91%

48,09%

витрати на виконання 
лабораторних методів 
аналізу

витрати на виконання 
інструментальних методів 
дослідження

витрати на 
медикаментозне лікування

витрати на консультації 
лікарів

витрати на перебування 
хворого в стаціонарі

 

Рис. 5.2 Структура прямих витрат при лікуванні ДТЗ 

 

При аналізі структури прямих витрат на лікування ДТЗ в умовах 

ендокринологічного відділення було встановлено, що найбільш значними є 

витрати на придбання медикаментів та перебування пацієнтів у стаціонарі. 

Наявність ускладнень основного захворювання суттєво збільшує затрати на 

лікарські препарати (рис. 5.2).  

 

5.2.2. Фармакоекономічний аналіз «мінімізація вартості» лікування 

дифузного токсичного зобу 

 

Консервативний метод лікування ДТЗ має як переваги, так і недоліки. 

До перших відносяться: неінвазивний метод, легко коригується, гіпотиреоз 

виникає рідко, можна застосовувати у дітей і вагітних. Головним недоліком є 

тривале лікування (1,5-2 роки) [81, 88]. У зв’язку з цим, виявлено 

необхідність проведення ФЕА «мінімізація вартості» медикаментозної 

терапії дифузного токсичного зобу. 
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Проаналізовано медичні картки 52 хворих на ДТЗ, які лікувалися в 

стаціонарі ендокринологічного відділення КЗ ТОР «Тернопільська 

університетська лікарня». Усі пацієнти отримували тиреостатичну терапію 

препаратами тіамазолу у добових дозах відповідно стандартам лікування – 

20-30 мг/добу. З них 2 пацієнти отримували медикаментозну терапію ЛЗ 

Метизол (Ай-Сі-Ен Польфа Жешув, Польща), 13 хворих лікувались 

вітчизняним препаратом Мерказоліл, (ТОВ «Фармацевтична компанія 

«Здоров’я», Україна), а 37 досліджуваних приймали Тирозол («Merck KGaA» 

для «Nycomed», Німеччина). 

Дані щодо витрат на ЛЗ для фармакотерапії ДТЗ було проаналізовано 

станом на жовтень 2012 року, а також, враховуючи економічну ситуацію в 

Україні, ми розрахували ціни на ЛЗ у серпні 2014 року та жовтні 2016 року, 

на основі бази Моріон (середньозважені роздрібні ціни) [150]. Були враховані 

всі форми випуску препаратів. Визначена добова доза (DDD) для лікування 

препаратами тіамазолу становить 10 мг (ДФЛЗ). Результати розрахунків 

представлено у таблиці 5.10.  

У результаті проведеного фармакоекономічного аналізу 

медикаментозної терапії хворих на ДТЗ за допомогою методу «мінімізація 

вартості», ми встановили, що вартість лікування вітчизняним препаратом 

Мерказоліл у розрахунку, в середньому, на 1 рік тиреостатичної терапії 

одного пацієнта буде коштувати значно дешевше у порівнянні з 

використанням Тирозолу. Витрати на фармакотерапію Метизолом були 

помірно більшими від українського ЛЗ у 2012 та 2014 роках, проте, у 2016 

році даний ЛЗ відсутній у ДРЛЗ. 
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Таблиця 5.10 

Витрати на лікарські засоби при лікуванні дифузного токсичного 

зобу препаратами тіамазолу 

 

Параметр Мерказоліл Метизол Тирозол 

Форма випуску Табл. 5 мг, 

№ 100 

Табл. 5 мг, 

№ 50 

Табл. 5 мг, 

№ 50 

Табл. 10 

мг, № 50 

Середня 

ціна 

препарату, 

грн. 

у 2012 році 28,95 24,40 67,27 109,94 

у 2014 році 54,50 40,50 99,71 162,38 

у 2016 році 106,63 відсутній у 

ДРЛЗ 

130,46 205,69 

Вартість 

DDD, грн. 

у 2012 році 0,58 0,98 2,69 2,20 

у 2014 році 1,09 1,62 3,99 3,29 

у 2016 році 2,13 -  5,22 4,11 

Річна 

вартість 

лікування 

у 2012 році 211,70 357,70 981,85 803,00 

у 2014 році 397,85 591,30 1456,35 1200,85 

у 2016 році 777,45 -  1905,30 1500,15 

 

Таким чином, результати роботи вказують на доцільність використання 

препарату Мерказоліл, виробництва ТОВ «Фармацевтична компанія 

«Здоров’я» (Україна) у тиреостатичній терапії дифузного токсичного зобу. 

Наукові результати, які викладені в цьому розділі, висвітлені в 

друкованих працях: [156-167]. 
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Висновки до розділу 5 

 

1. Аналізуючи медичні карти стаціонарних хворих 

ендокринологічного відділення комунального закладу Тернопільської 

обласної ради «Тернопільська університетська лікарня», ми 

встановили, що станом на 2012 рік найпоширенішими патологіями 

щитоподібної залози були – гіпотиреоз (81 пацієнт) та дифузний 

токсичний зоб (52 пацієнти). У всіх встановлено наявність 

ускладнень з боку серцево-судинної системи.   Рекомендуємо 

включити консультацію кардіолога у Протоколи надання медичної 

допомоги хворим на гіпотиреоз та дифузний токсичний зоб. 

2. У структурі вартості надання медичної допомоги хворим на 

гіпотиреоз, в умовах ендокринологічного відділення КЗ ТОР 

«Тернопільська університетська лікарня», найбільш значними є 

витрати на виконання лабораторних методів аналізу (22,3%), 

придбання медикаментів (21 %) та перебування пацієнтів у стаціонарі 

(49,60 %). Наявність ускладнень основного захворювання суттєво 

збільшує затрати на лікарські препарати. 

3. Враховуючи те, що лікування будь-якої форми гіпотиреозу 

проводиться довічно, з позиції фармакоекономічного аналізу 

«мінімізація вартості», рекомендуємо лікарський засіб L-Тироксин, 

виробництва ВАТ «Фармак» (Україна), для замісної терапії 

препаратами тиреоїдних гормонів. 

4. При аналізі структури прямих витрат на лікування 

дифузного токсичного зобу, в умовах ендокринологічного відділення 

КЗ ТОР «Тернопільська університетська лікарня», було встановлено, 
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що найбільш значними є витрати на придбання медикаментів (23,91 

%) та перебування пацієнтів у стаціонарі (48,09 %). Наявність 

ускладнень основного захворювання суттєво збільшує затрати на 

лікарські препарати. 

5. Враховуючи, що консервативний метод лікування 

дифузного токсичного зобу передбачає довготривалу терапію, 

необхідно було визначити найкращий препарат для тиреостатичної 

терапії, з позиції фармакоекономічного аналізу «мінімізація 

вартості». Ми встановили, що лікарський засіб Мерказоліл, 

виробництва ТОВ «Фармацевтична компанія «Здоров’я» (Україна), є 

найдоступніший та однаково ефективний поруч із дорожчими 

аналогами. 
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ЗАГАЛЬНІ ВИСНОВКИ 

 

 

Теоретично обґрунтовано та представлено вирішення конкретного 

наукового завдання – оптимізація фармацевтичного забезпечення хворих з 

патологією щитоподібної залози, шляхом аналізу стану надання медичної 

допомоги таким хворим в Україні, вивчення ринку препаратів, що 

використовуються для профілактики та лікування захворювань 

щитоподібної залози, встановлення факторів, що впливають на лікарів у 

призначенні фармакотерапії, а також оцінки економічної доступності цих 

лікарських засобів. Опрацьовані методики фармакоекономічного аналізу 

«загальна вартість захворювання» та «мінімізація вартості» при лікуванні 

гіпотиреозу та дифузного токсичного зобу, та підготовлено інформаційне 

забезпечення для фахівців медицини і фармації. 

1. Встановлено, що станом на травень 2016 року в Україні 

зареєстровано чотири лікарські засоби за міжнародною непатентованою 

назвою, у вигляді 20 торгових назв, для лікування та профілактики 

захворювань щитоподібної залози. Ці препарати представлені 36 

асортиментними позиціями з урахуванням доз їх випуску. Результати 

динаміки асортименту лікарських засобів, що входили до Державного 

формуляру лікарських засобів восьми випусків, засвідчили незначне 

зростання асортименту препаратів для лікування захворювань щитоподібної 

залози в Державному формулярі четвертого, шостого та сьомого випусків, а 

в другому, третьому, п’ятому та восьмому – зниження порівняно з 

попередніми (ланцюгові коефіцієнти оновлення асортименту склали 0,67, 

0,90, 1,10, 0,64, 1,10, 1,05 та 0,65). Внесення та виключення торгових назв 

може бути пов’язане зі закінченням дії реєстраційного свідоцтва чи новою 
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реєстрацією препарату, адже включаються до формуляру тільки ті лікарські 

засоби, які мають діюче свідоцтво реєстрації на момент перегляду. 

2. Унаслідок порівняльного аналізу Державного формуляру 

лікарських засобів з Британським національним формуляром, рекомендуємо 

включити антитиреоїдні препарати карбімазолу до Державного формуляру 

лікарських засобів, оскільки, за даними Британського національного 

формуляру, використання його супроводжується зменшенням побічних 

ефектів і зникненням наявних алергічних проявів, що дозволяє хворим 

продовжити лікування дифузного токсичного зобу і домогтися розвитку 

клінічної та імунологічної ремісії. Терапевтичні ефекти карбімазолу і 

тіамазолу еквівалентні. Також, враховуючи наявність лише однієї позиції 

(калію йодид) у пункті 7.3.3 Державного формуляру лікарських засобів, 

пропонуємо об’єднати його з пунктом 7.3.2 («Антитиреоїдні засоби») у 

відповідності до Британського національного формуляру. 

3. Здійснивши порівняльний аналіз Національного переліку 

основних лікарських засобів з Переліком основних лікарських засобів 

ВООЗ, рекомендуємо включити ЛЗ пропілтіоурацилу до Національного 

переліку, оскільки він належить до Переліку основних лікарських засобів 

ВООЗ та Британського Національного формуляру. Специфіка застосування 

цього препарату підкреслює його важливість для суспільства – 

використання тільки у вагітних у першому триместрі і в разі 

непереносимості тіамазолу у пацієнтів, які відмовляються від інших методів 

лікування. Також, на етапі формування нової версії Національного переліку 

основних лікарських засобів, вважаємо за необхідне зазначати дані про 

рекомендовану форму випуску та дозування у відповідності до Переліку 

основних лікарських засобів ВООЗ. 



110 

 

4. За результатами експертної оцінки лікарів-ендокринологів 

Тернопільської області, ми встановили, що більше 30 % експертів 

використовують у своїй практиці лише 57 % номенклатури з Державного 

формуляру лікарських засобів, для профілактики та лікування захворювань 

щитоподібної залози. Більшість лікарів надають перевагу інформації про 

лікарські засоби з матеріалів науково-практичних конференцій та від 

медичних представників. Найменшу увагу ендокринологи приділяють 

Державному формуляру лікарських засобів. Неповне використання 

номенклатури лікарських засобів лікарями може бути спричинене 

недостатнім інформуванням про наявні лікарські препарати на 

фармацевтичному ринку України.  

5. При вивченні економічної доступності лікарських засобів для 

лікування захворювань щитоподібної залози, встановлено значне зростання 

цін на ЛЗ в 2016 році, у порівнянні з 2014, у зв’язку з цим, спостерігалось 

зниження коефіцієнту доступності препаратів у всіх споживчих категоріях. 

Станом на жовтень 2016 року, коефіцієнт доступності лікарських засобів 

левотироксину натрію знаходився в інтервалі від 0,988 до 0,998 для 

працюючих пацієнтів, для хворих із 2 та 3 групою інвалідності, коефіцієнт 

доступності становив 0,947-0,993 та 0,929-0,990 відповідно. Найдоступніші 

препарати левотироксину натрію з різним вмістом діючої речовини: 25 мкг, 

50 мкг і 100 мкг - L-ТИРОКСИН-ФАРМАК® (ВАТ "Фармак", Україна), 75 

мкг, 125 мкг і 150 мкг – ЕУТИРОКС (Мерк КГаА, Німеччина). Коефіцієнт 

доступності лікарських засобів тіамазолу знаходиться в інтервалі від 0,977 

до 0,994 для працюючих пацієнтів, для хворих із 2 та 3 групою інвалідності, 

він становив 0,893-0,972 та 0,858-0,963 відповідно. Найдоступнішим 

препаратом тіамазолу для споживачів є МЕРКАЗОЛІЛ-ЗДОРОВ’Я (ТОВ 

„Фармацевтична компанія „Здоров’я”, Україна) з вмістом діючої речовини 5 

мг. Коефіцієнт доступності лікарських засобів калію йодиду знаходиться в 
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інтервалі від 0,989 до 0,999 для працюючих пацієнтів, для хворих із 2 та 3 

групою інвалідності, він становив 0,951-0,998 та 0,935-0,997 відповідно. 

Найдоступніші лікарські засоби зі вмістом діючої речовини 100 мкг та 200 

мкг – ЙОДИД-ФАРМАК (ВАТ „Фармак”, Україна), 250 мкг – КАЛІЮ-

ЙОДИД (ПАТ „Монфарм”, Україна), 1 мг – АНТИСТРУМІН-ДАРНИЦЯ 

(ПрАТ „Фармацевтична фірма „Дарниця”, Україна). 

6. Використовуючи метод фармакоекономічного аналізу «загальна 

вартість захворювання», після підрахунків усіх прямих витрат, ми 

встановили, що станом на жовтень 2012 року, повна вартість захворювання 

на гіпотиреоз одного пацієнта в умовах стаціонару становила 2014,41 грн., а 

лікування дифузного токсичного зобу коштувало 1915,02 грн. за курс 

лікування. У структурі вартості надання медичної допомоги хворим на 

гіпотиреоз найбільш значними є витрати на виконання лабораторних 

методів аналізу (22,3%), придбання медикаментів (21 %) та перебування 

пацієнтів у стаціонарі (49,60 %). При аналізі структури прямих витрат на 

лікування дифузного токсичного зобу, було встановлено, що найбільш 

значними є витрати на придбання медикаментів (23,91 %) та перебування 

пацієнтів у стаціонарі (48,09 %). Наявність ускладнень основного 

захворювання суттєво збільшує затрати на лікарські препарати. 

7. На основі проведеного фармакоекономічного аналізу 

«мінімізація вартості», рекомендуємо лікарський засіб L-Тироксин, 

виробництва ВАТ «Фармак» (Україна), для замісної терапії препаратами 

тиреоїдних гормонів, та лікарський засіб Мерказоліл, виробництва ТОВ 

«Фармацевтична компанія «Здоров’я» (Україна), для тиреостатичної терапії 

дифузного токсичного зобу. 
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Додаток А 

АНКЕТА 
 

Шановний експерте! 
 
Просимо Вас прийняти участь у дослідженні із вивчення попиту на лікарські 

засоби, що використовуються для лікування та профілактики захворювань 

щитоподібної залози. 
 
Анкета анонімна. 
 
Просимо Вас: обвести номер правильної відповіді. 
 

1. Ви працюєте в: 
1) місті; 2) сільській місцевості. 

2. Ваш вік: 
1) до 30 років; 2) 30-40 років; 3) 40-50 років; 4) старше 50 років. 

3. Загальний стаж роботи в ендокринології: 
1) до 3 років; 2) 3-5 років; 3) 5-10 років; 4) 10-15 років; 5) більше 15 років. 

4. Ваша посада: __________________________________________________ 

5. Стаж роботи на даній посаді:  
1) 3 років; 2) 3-5 років; 3) 5-10 років; 4) 10-15 років; 5) більше 15 років. 

6. Вкажіть Вашу кваліфікаційну категорію: 
1) вища; 2) перша; 3) друга; 4) немає категорії. 

7. Скільки пацієнтів в тиждень Ви приймаєте? 
Стаціонарно: _______ Амбулаторно _______ 

8. Вкажіть частоту призначень Вами препаратів: 
 

Назва препарату Частота призначень 
часто рідко не 

призначаєте 
не відомий 

препарат 
L-ТИРОКСИН-ФАРМАК 25 мкг     
L-ТИРОКСИН-ФАРМАК 50 мкг     
L-ТИРОКСИН-ФАРМАК100 мкг     
L-ТИРОКС ЄВРО 50     
L-ТИРОКС ЄВРО 100     
L-ТИРОКСИН 50 БЕРЛІН-ХЕМІ     
L-ТИРОКСИН 75 БЕРЛІН-ХЕМІ     
L-ТИРОКСИН 100 БЕРЛІН-ХЕМІ     
L-ТИРОКСИН 125 БЕРЛІН-ХЕМІ     



134 

 

Назва препарату Частота призначень 
часто рідко не 

призначаєте 
не відомий 

препарат 
L-ТИРОКСИН 150 БЕРЛІН-ХЕМІ     
БАГОТИРОКС 50 мкг     
БАГОТИРОКС 100 мкг     
БАГОТИРОКС 150 мкг     
ЕУТИРОКС 25 мкг     
ЕУТИРОКС 50 мкг     
ЕУТИРОКС 75 мкг     
ЕУТИРОКС 100 мкг     
ЕУТИРОКС 125 мкг     
ЕУТИРОКС 150 мкг     
МЕРКАЗОЛІЛ-ЗДОРОВ’Я 5 мг     
МЕТИЗОЛ 5 мг     
ТИРОЗОЛ 5 мг     
ТИРОЗОЛ 10 мг     
АНТИСТРУМІН МІКРО® 100 мкг     
АНТИСТРУМІН МІКРО® 200 мкг     
АНТИСТРУМІН-ДАРНИЦЯ1 мг     
ЙОДИД-ФАРМАК® 100 мкг     
ЙОДИД-ФАРМАК® 200 мкг     
ЙОД-НОРМІЛ 100 мкг     
ЙОД-НОРМІЛ 200 мкг     
КАЛІЮ ЙОДИД 0,25 г     
ЙОДОВІТАЛ® 100     
ЙОДОВІТАЛ® 200     
ЙОДОМАРИН® 100     
ЙОДОМАРИН® 200     

 

9. Вкажіть джерела інформації про лікарські засоби, які Ви використовуєте 

у своїй роботі: 
1) Державний формуляр лікарських засобів; 
2) Інструкції лікарських засобів; 
3) Матеріали науково-практичних конференцій; 
4) Інтернет-сайти; 
5) Огляди та наукові статті, що містять результати клінічних випробувань 

лікарських засобів; 
6) Інформація від медичних представників; 
7) Вкажіть свій варіант: ___________________________________________ 
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10. Вкажіть найбільш та найменш важливі на Ваш погляд властивості ліків, 

що впливають на призначення препарату (1 – найбільш важливий, а 8 – 
найменш важливий): 
___ ефективність лікарського засобу 
___ простота призначення 
___ відсутність побічних дій 
___ форма випуску та дозування 
___ спосіб застосування 
___ престиж торгівельної марки 
___ вартість 
___ взаємодія з іншими препаратами 
 
 

Дякуємо за співпрацю! 
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Додаток Б 
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Додаток В 
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Додаток Д 
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Додаток Е 
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Додаток Ж 
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Додаток З 
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Додаток К 
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Додаток Л 
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Додаток М 
 

 


