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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 
 Актуальність теми. ВООЗ і Міжнародна фармацевтична федерація затвердили 
рекомендації Належної аптечної практики – GPP (2011), в Україні був прийнятий 
Наказ МОЗ від 30.05.2013 № 455 «Належна аптечна практика: Стандарти якості 
аптечних послуг» з метою удосконалення фармацевтичної допомоги, що особливо 
актуально для оптимізації фармакотерапії вагітних жінок. За даними інформаційного 
бюлетеня ВООЗ (2016) майже 830 жінок у світі помирають щодня внаслідок 
захворювань під час вагітності. Серед основних причин материнської смертності 
вагітних є артеріальна гіпертензія (прееклампсія), передчасні ускладнені пологи, з 
яких 90% припадає на країни, що розвиваються. ВООЗ опубліковані рекомендації з 
лікування захворювань при вагітності: для прееклампсії (2011), профілактики 
передчасних пологів (2015, 2016), оскільки у світі відбувається майже 15 млн 
передчасних пологів щорічно. 

 В Україні оприлюднено проект наказу МОЗ України «Про затвердження та 
впровадження медико-технологічних документів зі стандартизації медичної допомоги 
при нудоті та блювоті під час вагітності», оскільки страждає 50–85% вагітних, 
причому 8-10% з них потребує стаціонарного лікування, що суттєво впливає на якість 
життя жінки. Важка форма нудоти та блювоти вагітних (Hyperemesis gravidarum) 
може призвести до зневоднення, втрати ваги понад 5%, зменшення електролітів у 
крові та інших важких наслідків для матері та плоду. У США економічні витрати при 
НБВ оцінюються більше ніж 1,7 млрд. доларів. Також НБВ є найбільш поширеним 
показанням для госпіталізації у першій половині вагітності. 
 За даними досліджень Національного інституту здоров’я (NIH) 5,4 млн вагітних 
у США приймають лікарські засоби (ЛЗ): 80% вживають ЛЗ самостійно або за 
призначенням лікаря (1-4 препарати). У Данії більше 50% жінок отримують рецепт на 
ЛЗ, нераціональний прийом яких може призвести до небажаних побічних реакцій, 
спричинити передчасні пологи, внутрішньоутробну смерть, низьку масу тіла дитини 
та інші вади. Тому оптимізація інформаційного забезпечення про раціональний 
прийом ЛЗ при вагітності є актуальною проблемою. 
 Організаційні, інформаційні та фармакоекономічні дослідження 
фармацевтичної допомоги при поширених захворюваннях в Україні проводять вчені: 
Д.С. Волох, Б.П. Громовик, Т.А. Грошовий, О.П.  Гудзенко, Д.І. Дмитрієвський, 
О.М. Заліська, А.В. Кабачна, А.А. Котвіцька, З.М. Мнушко, А.С. Немченко, 
Г.Л.Панфілова, Б.Л. Парновський, М.С. Пономаренко, О.В. Посилкіна, О.Ф. Пімінов, 
В.М. Толочко, В.В. Трохимчук, Л.В. Яковлєва та інші. Деякі фармацевтичні аспекти 
лікарського забезпечення вагітних жінок в умовах стаціонару вивчали М.Л.  Сятиня зі 
співавт., методику фармакоекономічного аналізу при загрозі переривання вагітності 
опрацювали Л.В. Яковлєва, О.В. Ткачова, проте системних організаційно-
економічних та інформаційних досліджень при захворюваннях у вагітних жінок в 
Україні не проводилося. 
 Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертаційна 
робота виконана відповідно до плану проблемної комісії «Фармація» МОЗ та НАМН 
України та є фрагментом комплексної науково-дослідної роботи Львівського 
національного медичного університету імені Данила Галицького «Обґрунтування і 
впровадження нових напрямів оптимізації фармацевтичної допомоги для реалізації 
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 Концепції розвитку фармацевтичного сектору до 2020 року» (державна реєстрація 

№0116U004504, шифр теми ІН.10.01.0001.16). 
 Мета і задачі дослідження. Метою дисертаційної роботи є обґрунтувати 
підходи до удосконалення інформаційного забезпечення про раціональне 
застосування лікарських засобів при вагітності за даними доказової медицини з 
опрацюванням методик фармакоекономічного аналізу лікування захворювань у 
вагітних для оптимізації витрат на фармацевтичну допомогу, відшкодування вартості 
(реімбурсації) ліків та страхового забезпечення в Україні. 

Для досягнення вказаної мети необхідно було вирішити такі задачі:  вивчити міжнародні публікації з раціонального використання ЛЗ при вагітності 
за даними директив ВООЗ та доказової медицини;   проаналізувати фармацевтичну складову клінічних протоколів, які 
регламентують лікування захворювань вагітних: прееклампсії (ПЕ), загрози 
передчасних пологів (ЗПП), нудоти та блювоти вагітних (НБВ);    провести аналіз асортименту профільних ЛЗ для лікування ПЕ, ЗПП, НБВ 
відповідно до рекомендацій ВООЗ, Британського національного формуляру 
(БНФ) у порівнянні з Державним реєстром лікарських засобів України (ДРЛЗ), 
Державним формуляром лікарських засобів України (ДФЛЗ);   систематизувати доказові дані про ефективність, безпеку застосування ЛЗ, у 
тому числі рослинного походження, для раціональної фармакотерапії при 
вагітності;  провести інтегрований частотний/АВС/VEN-аналіз структури призначень ЛЗ, з 
урахуванням їх маркетингових характеристик, які призначаються при ПЕ, ЗПП 
за реальними даними історій хвороб;  опрацювати та апробувати методики фармакоекономічного аналізу (ФЕА) 
«мінімізація вартості» препаратів, що призначаються при ПЕ, ЗПП, НБВ;  провести інформаційний аналіз офіційних інструкцій на ЛЗ, які призначаються 
при вагітності, з урахуванням даних доказової медицини;    обґрунтувати та впровадити інформаційне забезпечення з раціонального та 
безпечного застосування ЛЗ при вагітності з використанням комп’ютерних 
технологій для удосконалення післядипломної та неперервної освіти провізорів 
і лікарів. 

 Об’єкти дослідження: інформаційне забезпечення щодо фармацевтичної 
допомоги вагітним при ПЕ, НБВ, ЗПП; медико-фармацевтична складова проблеми 
ПЕ, ЗПП, НБВ; фармакоекономічна складова фармацевтичної допомоги хворим на 
ПЕ, ЗПП, НБВ; соціально-економічні аспекти лікування та профілактики ПЕ, НБВ, 
ЗПП в Україні та в світі. 
 Предмет дослідження: асортимент ЛЗ для лікування та профілактики ПЕ, ЗПП, 
НБВ у ДФЛЗ України, БНФ, ДРЛЗ на фармацевтичному ринку України; публікації з 
доказової медицини і фармакоекономіки, міжнародні директиви, вимоги, протоколи 
по забезпеченню вагітних у світі та в Україні, офіційні інструкції для медичного 
застосування ЛЗ; історії хвороб. 
 Інформаційною базою дослідження були міжнародні рекомендації, бази даних, 
тератологічних систем, БНФ та накази МОЗ України, які регламентують лікування 
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 захворювань у вагітних, ДРЛЗ України, ДФЛЗ України, аналіз реальних даних на 

основі історій хвороб вагітних, звіти, міжнародні директиви, які регламентують 
безпечне та ефективне  використання  ліків вагітними жінками. 
 Методи дослідження. Для виконання дисертаційних досліджень були 
використані такі методи: системний аналіз – для вивчення стану фармацевтичної 
допомоги при вагітності; контент-аналіз – для систематизації даних доказової 
медицини; маркетинговий аналіз – для вивчення асортименту профільних препаратів 
для лікування ПЕ, ЗПП, НБВ; інтегрований частотний/АВС/VEN аналіз – для 
вивчення структури призначень, споживання ЛЗ та витрат при захворюваннях у 
вагітних, метод фармакоекономічного аналізу «мінімізація вартості» – для визначення 
економічно доступних ЛЗ; анкетування, інтерв’ювання – для вивчення інформаційних 
потреб фахівців та оцінки попиту на препарати; статистичний аналіз результатів. 

Наукова новизна одержаних результатів. Уперше систематизовано дані 
доказової медицини про лікарські засоби, в т.ч. рослинного походження, які 
призначаються під час вагітності, опрацьовано методики фармакоекономічного 
аналізу при лікуванні захворювань у вагітних та удосконалено інформаційне 
забезпечення фахівців про безпечне використання ліків для оптимізації 
фармацевтичної допомоги та їх раціонального відбору при перегляді формулярів, 
впровадженні медичного страхування.  

Уперше опрацьовано:   методику систематизації даних про раціональне застосування ЛЗ у вагітних, у тому 
числі про лікарські засоби рослинного походження, за даними доказової медицини 
та фармакоекономіки;  методики ФЕА «мінімізація вартості» препаратів при ПЕ, ЗПП, НБВ для 
визначення економічно доступних, безпечних препаратів при створенні 
формулярних переліків ЛЗ у лікувально-профілактичних закладах;  структуру електронного ресурсу «Ліки та вагітність», що містить доказові дані про 
використання лікарських засобів у період вагітності. 

  Удосконалено:  методику аналізу реальних даних призначень ЛЗ за медичними картами вагітних 
для визначення потреби та раціоналізації витрат на фармакотерапію;  інформаційне забезпечення провізорів і лікарів про доказово обґрунтований вибір 
ЛЗ для лікування захворювань при вагітності;  навчально-методичне забезпечення післядипломної підготовки провізорів з 
проблематики раціонального застосування ліків при вагітності, з використанням 
інформаційно-комунікативних технологій. 

  Набули подальшого розвитку:  методика маркетингового аналізу профільних ЛЗ для  лікування захворювань у 
вагітних;  методика інформаційного аналізу інструкцій для медичного застосування ЛЗ  
інтегрально з даними доказової медицини. 

 Практичне значення одержаних результатів. Уперше підготовлено 
інформаційні матеріали з безпечного та раціонального використання ЛЗ під час 
вагітності та видано наукові методичні рекомендації «Оптимізація інформаційного 



4 
 забезпечення при захворюваннях у вагітних жінок», які затверджені 

Укрмедпатентінформ МОЗ України і впроваджені:   
 - у діяльність Чернівецького обласного інформаційно-аналітичного центру 
медичної статистики, інженерно-технічного та фармацевтичного супроводу 
діяльності закладів охорони здоров’я  області, Департаменту охорони здоров’я 
Львівської обласної держадміністрації, Комунального закладу «Львівський обласний 
центр репродуктивного здоров’я населення» (м. Львів), пологового будинку 
Рівненської міської ради, а також мережі аптек ТОВ «Іва-Фарм», ПП «ФК» Здорова 
родина» (акти впровадження від 10.10.2015, 29.12.2015, 08.09.2016, 01.11.2016, 
28.11.2016, 14.12.2016 відповідно);        
 - у навчальний процес та наукову діяльність кафедр вищих навчальних 
медичних (фармацевтичних) закладів: Національного фармацевтичного університету 
(м. Харків), Національної медичної академії післядипломної освіти імені П.Л. Шупика 
(м. Київ), Івано-Франківського національного медичного університету, 
Тернопільського державного медичного університету імені І.Я. Горбачевського, 
Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького (акти 
впровадження від 04.04.2016, 21.09.2016, 10.10.2016, 18.10.2016, 15.12.2016 
відповідно).  
 Уперше опрацьовано  навчальну програму циклу тематичного удосконалення 
(ТУ) «Раціональне використання ліків за даними доказової медицини та 
фармакоекономіки», яка включає теми з раціонального прийому ліків при вагітності. 
Програму циклу ТУ було включено у «Календарний план циклів первинної 
(інтернатури), вторинної спеціалізацій та підвищення кваліфікації лікарів і провізорів 
на 2017 рік» для післядипломного навчання провізорів у ЛНМУ імені Данила 
Галицького. 
 Результати ФЕА ЛЗ для фармакотерапії захворювань вагітних можуть бути 
використані при перегляді та включенні ЛЗ у регіональні, локальні формуляри, при 
впровадженні програм медичного страхування, для удосконалення надання 
фармацевтичної допомоги вагітним. Подальше впровадження результатів 
дисертаційного дослідження у вигляді основних пропозицій, рекомендацій, 
опрацьованих автором, дозволить оптимізувати прийняття рішень щодо вибору 
економічно ефективних ЛЗ для безпечної фармакотерапії ПЕ, ЗПП, НБВ; у практиці 
роботи лікувально-профілактичних закладів, профільних відділень, формулярних 
комісій, сприятиме удосконаленню фармацевтичної допомоги вагітним. 
 Особистий внесок здобувача. Усі наукові результати, що подані у дисертації, 
отримані автором особисто. Дисертантом проаналізовано асортимент ЛЗ з 
урахуванням вимог міжнародних даних доказової медицини та вітчизняних 
рекомендацій з лікування ПЕ, ЗПП, НБВ; удосконалено методику маркетингового 
аналізу, зокрема визначено сукупність ЛЗ для лікування ПЕ, ЗПП, НБВ з урахуванням 
доказових даних; апробовано методику аналізу реальних даних призначень ЛЗ із 
використанням інтегрованого частотного/АВС/VEN-аналізу за даними історії хвороб; 
опрацьовано та апробовано методики ФЕА «мінімізація вартості» при ПЕ, ЗПП, НБВ; 
проведено анкетування провізорів, інтерв’ювання лікарів. 
 Персональний внесок у всіх опублікованих зі співавторами (А.І. Бойком, 
О. М. Заліською, К.Л. Косяченком, І.Г. Мудрак, Б.Л. Парновським, О.Б. Піняжко, 
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 М.В. Слабим, О.Є. Січкорізом, В.В. Толубаєвим) працях вказується за текстом 

дисертації, а також в авторефераті у списку фахових публікацій. 
 Апробація результатів дисертації. Основні теоретичні положення, практичні 
результати дисертації висвітлювались автором на багатьох національних та 
міжнародних конгресах, з’їздах, науково-практичних конференціях: міжнародній 
науково-практичній інтернет-конференції «Соціальна фармація: стан, проблеми та 
перспективи» (Харків, 2014, 2015), Всеукраїнській науково-практичній конференції з 
міжнародною участю «Досягнення і перспективи впровадження кредитно-модульної 
системи організації навчального процесу у вищих медичних (фармацевтичному) 
навчальних закладах України» (Тернопіль, 2014), ІІІ Всеукраїнській науково-
практичної конференції «Формування Національної лікáрської політики за умов 
впровадження медичного страхування: питання освіти, теорії та практики» (Харків, 
2015), Всеукраїнській науково-методичній відеоконференції з міжнародною участю 
«Актуальні питання дистанційної освіти та телемедицини 2015» (Запоріжжя, 2015), 
VIII Всеукраїнській науково-практичній конференції з міжнародною участю 
«Досягнення клінічної фармакології та фармакотерапії на шляхах доказової 
медицини» (Вінниця, 2015), ІІ Міжнародній  науково-практичній інтернет-
конференції «Технологічні та біофармацевтичні аспекти створення лікарських 
препаратів різної направленості дії» (Харків, 2015), Навчально-методичній 
конференції «Імплементація закону України «Про вищу освіту» як складова 
академічної автономії ВНМУ ім. В.І. Пирогова» (Вінниця, 2016), І науково-
практичній інтернет-конференції з міжнародною участю «Фармацевтична наука та 
практика: проблеми, досягнення, перспективи розвитку» (Харків, 2016), ХХХІІІ 
Всеукраїнській науково-практичній конференції за участю міжнародних спеціалістів 
«Ліки–людині. Сучасні проблеми фармакотерапії і призначення лікарських засобів» 
(Харків, 2016), VІ науково-практичній конференції з міжнародною участю «Науково-
технічний прогрес і оптимізація технологічних процесів створення лікарських 
препаратів» (Тернопіль, 2016), 4-й науково-практичній конференції «Безпека та 
нормативно-правовий супровід лікарських засобів: від розробки до медичного 
застосування» (Київ, 2016), VIII Національному з’їзді фармацевтів України (Харків, 
2016), 5-й Латиноамериканській конференції Міжнародного товариства 
фармакоекономічних досліджень – ISPOR (Сантьяго, 2015), 16, 17, 18-му 
Європейських конгресах ISPOR (Амстердам, 2014; Мілан, 2015; Відень, 2016), 21-й 
Світовій зустрічі ISPOR (Вашингтон, 2016). 
 Публікації. Основні положення дисертації опубліковано у 37 працях, зокрема, 
у наукових фахових виданнях – 8 статей, у т.ч. 2 – в англомовних журналах, в інших 
виданнях – 4 статті, 1 методичні рекомендації, затверджені Укрмедпатентінформ 
МОЗ України, 1 розділ у навчальному посібнику з грифом МОЗ і МОН України, 1 
навчальна програма циклу тематичного удосконалення для провізорів, тез доповідей – 
22, в т.ч. 7 – в англомовних виданнях. 
 Структура та обсяг дисертації. Дисертація складається зі вступу, 5 розділів, 
загальних висновків, списку використаних джерел, 3 додатків (18 с.). Повний обсяг 
роботи складає 178 сторінок друкованого тексту. Робота ілюстрована 23 рисунками та 
25 таблицями. Список літератури містить 258 джерел, із них іноземних – 151. 
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ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ 
 У вступі сформульовано актуальність теми дисертаційного дослідження, мета і 
основні завдання, викладено наукову новизну і практичне значення одержаних 
результатів для системи охорони здоров’я та фармацевтичної галузі. 

 У першому розділі «Вивчення стану фармацевтичної допомоги та сучасних технологій охорони здоров’я у вагітних у світі та в Україні» показано актуальність 
удосконалення фармацевтичної допомоги при захворюваннях вагітних жінок з 
урахуванням доказових даних відповідно до вимог Належної аптечної практики та 
раціонального застосування ліків. ВООЗ затвердила стратегію збереження здоров’я 
вагітних як одне з найбільш пріоритетних завдань для систем охорони здоров’я. У 
програмі ООН «Цілі розвитку тисячоліття» однією з провідних тем є «Поліпшення 
здоров’я матерів та зменшення дитячої смертності», тому актуальним є оптимізація 
лікарського забезпечення вагітних жінок.  

За даними статистики США 62% вагітних жінок використовують один і більше 
ЛЗ, серед яких 25% становлять опіати, 13% – психотропні засоби. Майже 15% 
пацієнток приймають ЛЗ у перші 6 місяців вагітності, 75% з них вживають від 3 до 10 
препаратів. Статистичні дані Європейської мережі EUROCAT свідчать, що у Данії за 
2008-2014 роки вагітним було виписано більше 30 тис. рецептів на ЛЗ, які можуть 
спричинити потенційні взаємодії (potential drug interactions - PDIs), тому раціональне 
застосування ЛЗ при вагітності є актуальною проблемою. 
 Для удосконалення інформаційного забезпечення фармацевтичної допомоги 
вагітним ВООЗ видано директиви, які включені у національні рекомендації з 
лікування та затверджені відповідними регуляторними органами, зокрема FDA, NICE, 
EMA. В Україні протоколи лікування вагітних та їх ускладнень затверджені наказами  
МОЗ України від 31.12.2004 №676, від 03.11.2008 №624, від 24.05.2012  
№ 384 та ін. Завдяки реалізації Державної цільової програми «Репродуктивне здоров’я 
нації 2006-2015 рр.» в Україні вдалося досягти зниження материнської смертності на 
53%. Розглядається проект «Концепції державної програми «Репродуктивне та 
статеве здоров’я нації на період до 2021 р.», який передбачає, зниження показників 
материнської смертності, збільшення поінформованості жінок щодо попередження 
захворювань, які спричиняють невиношування вагітності, внутрішньоутробне 
інфікування плоду з можливими вадами розвитку. 
 За даними Центру статистики МОЗ України у 2015 році у вагітних найчастіше 
діагностували кровотечі, затяжні пологи, артеріальну гіпертензію, а саме 
прееклампсія та інші захворювання. Прееклампсія (ПЕ) – це артеріальна гіпертензія, 
яка виникає після 20 тижня вагітності, супроводжується набряками, протеїнурією, 
може спровокувати передчасні пологи, що призводить до загрози для життя матері та 
плоду. Виявлено, що  у зв’язку з ЗПП щорічно 1,1 млн немовлят народжується 
передчасно, що збільшує ризик смерті в неонатальному періоді або розвитку хвороб у 
дитячому віці. Обґрунтовано доцільність удосконалення фармацевтичної допомоги 
при НБВ, щоб уникнути ускладнень, які знижують якість життя жінки, та народження 
дітей з низькою масою тіла. Тому актуальним є забезпечення раціональної 
фармакотерапія при ПЕ, ЗПП, НБВ.  
 Узагальнено дані фармакоекономічних досліджень при вагітності у світі та в 
Україні та обґрунтовано необхідність опрацювання методик ФЕА на основі даних 
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 доказової медицини при захворюваннях у вагітних – ПЕ, ЗПП, НБВ. Необхідне 

системне інформаційне забезпечення щодо вибору економічно ефективних ЛЗ, у тому 
числі рослинного походження, які можна призначати при вагітності, що особливо 
доцільно при оновленні регіональних, локальних формулярів та складанні переліків 
медичного страхування. 
 Другий розділ «Обґрунтування об’єктів і методів дисертаційного дослідження». При обґрунтуванні методології дослідження нами були визначені  
об’єкти та основні методи аналізу. Використані директиви ВООЗ, міжнародних 
організацій, протоколи лікування захворювань при вагітності, затверджені МОЗ 
України. Як об’єкти вивчення було обрано асортимент ЛЗ для лікування ПЕ, ЗПП, 
НБВ у різних лікарських формах, екстемпоральні прописи, лікарські засоби 
рослинного походження, які призначаються при вагітності. 
 Науково обґрунтовані алгоритми ФЕА «мінімізація вартості» з урахуванням 
даних доказової медицини для визначення економічно ефективних препаратів для 
лікування ПЕ, ЗПП, НБВ. Були застосовані такі методи: системного, інформаційного 
аналізу; маркетингового аналізу; систематичного пошуку та огляду літератури; 
ретроспективного документального аналізу; ABC/VEN-аналізу призначень ліків, 
експертних оцінок, статистичного аналізу. 
 У третьому розділі «Аналіз доказових даних про лікарські засоби, у тому 
числі рослинного походження, для лікування захворювань у вагітних жінок» 
проаналізовані дані доказової медицини про ЛЗ, які використовуються для лікування 
захворювань вагітних жінок. Проведено порівняльний аналіз рекомендацій ВООЗ з 
профілактики і лікування ПЕ та фармацевтичної складової вітчизняних протоколів 
лікування, виявлено деякі відмінності у показах, схемах та тривалості призначення ЛЗ 
при ПЕ. Тому доцільно оновлювати та уточнювати інформацію про дози препаратів, 
тривалість їх прийому при ПЕ у протоколах лікування вагітних, затверджених в 
Україні, відповідно до сучасних рекомендацій ВООЗ та даних доказової медицини. 
 Проведено аналіз діючого асортименту профільних препаратів та виділено 
сукупність ЛЗ, які мають доведену ефективність для лікування ПЕ. Нами опрацьовано 
методику порівняльного вивчення номенклатури ЛЗ, включених у рекомендації 
ВООЗ, ДРЛЗ, ДФЛЗ України (8 випуск, 2016) та БНФ (2015), одержані результати 
подано у табл. 1. 

 
Таблиця 1 

Аналіз антигіпертензивних лікарських засобів з доведеною ефективністю 
 для лікування прееклампсії 

ЛЗ ДРЛЗ України, 
2016 

ДФЛЗ України 
 (8 випуск, 2016) 

БНФ, 2015 
Метилдопа  + + + 
Лабеталол  - - + 
Гідралазин  - - + 
Ніфедипін  + + + 

  
Як свідчать дані табл. 1, для лікування ПЕ у рекомендації  ВООЗ включені 

метилдопа та ніфедипін, які наявні у БНФ, а також внесені у ДРЛЗ України, ДФЛЗ 
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 України, 2016. Виявлено, що препарати за МНН лабеталол та гідралазин є відсутні на 

вітчизняному ринку, тому доцільно розглянути питання про їх включення у ДРЛЗ та 
ДФЛЗ України для забезпечення фармакотерапії  вагітних ЛЗ з доведеною дією. 
 Нами було опрацьовано методику та здійснено аналіз систематичних оглядів 
бази Кокрана про ЛЗ для профілактики та лікування ПЕ. Виявлено 1059 публікацій за 
2012-2016 роки та за методикою, що подано на рис. 1, було проаналізовано 
систематичні огляди з найвищим ступенем релевантності. 
 

Етап І. Інформаційний пошук 
1059 публікацій: 

86 - Кокранівських повідомлень; 80 - інших оглядів; 864 - досліджень;  
5 - методів дослідження; 12 - оцінок технологій охорони здоров’я;  

12 - фармакоекономічного аналізу 
 

Етап ІІ. Аналіз 86 Кокранівських повідомлень: 
79 - оглядів, з них 39 - мають новий статус «новий пошук»,  
8 - «висновки були оновлені», 1 - «вибув» та 7 протоколів 

 
Етап ІІІ. Аналіз Кокранівських оглядів з найвищим ступенем релевантності -  

31 Кокранівський огляд та 7 протоколів 
Рис. 1. Алгоритм методики аналізу доказових даних 

 про результати лікування прееклампсії вагітних 
 

 Методом узагальнення було виділено сукупність з 31 систематичного огляду та 
7 протоколів з бази Кокрана, які показали, що для фармакотерапії ПЕ найбільшу 
доказову базу має ацетилсаліцилова кислота (АСК) у дозі 75 мг/добу. Також доказово 
ефективними є препарати кальцію у дозі 1,5–2,0 г/добу на ранніх термінах вагітності 
для профілактики ПЕ у жінок з високим ризиком розвитку.  
 Слід відзначити, що для профілактики ПЕ за даними доказової медицини 
необхідна доза 1 г елементарного кальцію на добу, тому вагітним більш доцільно 
використовувати препарати кальцію, які містять вищу кількість елементарного 
кальцію. Нами визначено, що вміст кальцію становить у формі солей карбонату – 
40%, хлориду – 27%, а в препаратах  цитрату, лактату – 13%, глюконату – 8%, 
гліцерофосфату – 5%  кальцію, тому більш ефективним і доцільним є використання 
для вагітних препаратів кальцію карбонату. 
 Аналіз доказових даних при НБВ показав, що для ефективної фармакотерапії 
НБВ використовують поетапну схему лікування і доведеною ефективністю володіють 
такі препарати: фіксована комбінація доксиламін 10мг/піридоксин 10мг 
метоклопрамід, прометазин, хлорпромазин, ондасетрон. Слід відзначити, що у ДРЛЗ 
України поки що відсутній комбінований ЛЗ - доксиламін/піридоксин, тому доцільним 
є його реєстрація і впровадження у фармацевтичний ринок для забезпечення доступу 
належної фармакотерапії НБВ. Виявлено, що наявна лише зареєстрована БАД - 
комбінація екстракту імбиру (150,0 мг) та піридоксину гідрохлориду (6,0мг), яка може 
призначатися при НБВ. 
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  Нами проведено аналіз асортименту ЛЗ рослинного походження, які 

застосовуються при вагітності. За даними директив ВООЗ для лікарських рослин, які 
призначаються під час вагітності, необхідно здійснювати систематичний аналіз, 
визначати перелік безпечних ЛЗ. За даними літератури від 7% до 55% вагітних у світі 
приймають лікарські рослинні засоби (ЛРЗ). Нами проаналізовано  систематичні 
огляди про ЛРЗ, які призначаються під час вагітності, та наявні у міжнародних базах 
даних за 2012-2016 роки. Виявлено, що за останні п’ять років кількість таких оглядів 
про ЛРЗ зросла з 50 до 75 публікацій, що свідчить про значну динаміку доказових 
даних про ЛРЗ та необхідність удосконалення інформаційних матеріалів про 
ефективність лікарських рослини для фахівців.  
 Нами виділено сукупність з 5 основних міжнародних баз даних про ЛРЗ, які 
містять доказову інформацію про безпеку та ефективність рослин при вагітності. Це 
такі бази: Кокрана (Сochrane); Національного центру додаткової та інтегративної 
медицини США (National Center for Complementary and Integrative Health; 
MedlinePlus); Європейського агентства лікарських засобів (EМА, Committee on Herbal 
Medicinal Products); Професійна база даних про природні лікарські засоби (Natural 
Medicines Professional Database); База даних про рослинні засоби китайської медицини 
(Chinese Herbal Medicine Database).  

Методом узагальнення систематичних оглядів про лікарські рослини у 
вищевказаних базах даних визначено, що за показником безпеки застосування під час 
вагітності ЛРЗ можна класифікувати на 4 групи на основі даних доказової медицини: 
безпечні, умовно-безпечні, протипоказані і малодосліджені. До категорії «безпечні» 
під час вагітності належать такі лікарські рослини, які не спричиняють передчасні 
пологи, при прийомі яких не збільшується ризик вроджених вад, мертвонародження і 
зменшення маси тіла немовляти. Встановлено, що до безпечних належать 11 рослин: 
женьшень, журавлина звичайна, звіробій звичайний, імбир лікарський, касія 
гостролиста, каштан кінський, лимон, м’ята перцева, ромашка лікарська, часник, 
чорниця, які призначаються для лікування захворювань у вагітних. Так, за даними 
доказової медицини при прийомі препаратів часнику для вагітних, які мають високий 
ризик ПЕ, спостерігалося значне  зниження частоти розвитку важкої ПЕ. Виявлено, 
що 6 лікарських рослин є протипоказаними під час вагітності, а саме: вербена 
лікарська, деревій звичайний, собача кропива, солодка гола, петрушка, шавлія 
лікарська, оскільки за даними клінічних досліджень встановлено негативний вплив на 
плід та виникнення ускладнень під час вагітності. Для інших 8 рослин з категорії 
«малодосліджені», а саме: аронія чорноплідна, верес звичайний, гречка посівна, 
обліпиха крушиноподібна, огірок посівний, перстач звичайний, родіола рожева, 
череда три роздільна, є недостатньо доказових даних, тому  необхідні подальші 
клінічні дослідження. 
 На наступному етапі вивчено асортимент екстемпоральних ЛЗ, які були у 
рецептурних відділах аптек Західного регіону України. З проаналізованої сукупності 
виділено 5 екстемпоральних прописів, які можуть застосовуватися під час вагітності. 
На даний час в екстемпоральній рецептурі для лікування НБВ, ЗПП є лише 
супозиторії на основі фенобарбіталу для лікування при важкій блювоті вагітних, 
розчин натрію тетраборату для лікування вагінальних інфекцій у вагітних місцево, 
доцільним є розширення номенклатури індивідуальних ліків для вагітних.  
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 У четвертому розділі «Маркетинговий аналіз та опрацювання методик 
фармакоекономічного аналізу лікарських засобів, що застосовуються при захворюваннях у вагітних» обґрунтовано алгоритм маркетингового аналізу та 
методики фармакоекономічних досліджень ЛЗ, які застосовуються при лікуванні 
захворювань вагітних.  

На першому етапі проведено маркетингове вивчення профільних ЛЗ, які мають 
доведену ефективність для профілактики і лікування ПЕ. На основі аналізу даних 
ДРЛЗ України встановлено, що препарати АСК з дозуванням від 75 мг до 150 мг 
представлені 31 ТН препаратів, проте 9 з них, не можуть застосовуватись під час 
вагітності у зв’язку з комбінацією з іншими активними фармацевтичними 
інгредієнтами, зокрема бісопрололом, клопідогрелем, аторвастатином, рапіприлом, 
які належать за класифікацією FDA до групи D (тобто їх застосування є пов'язане з 
певним ризиком для плоду) та групи Х (вони мають тератогенні властивості, їх 
прийом протипоказаний до і під час вагітності).  Визначено, що у номенклатурі  22 
препаратів АСК, які можна приймати вагітним, припадає 60% на українських 
виробників.  На відміну від сукупності препаратів карбонату кальцію, які є 
ефективними для профілактики ПЕ вагітних, серед  10 виробників лише 2 вітчизняні – 
ПАТ «Київський вітамінний завод» та ПрАТ «Технолог», тобто номенклатура є 
імпортозалежною. 
 Нами проаналізовано асортимент ЛЗ для фармакотерапії ЗПП, зокрема препарати 
з групи G03 D – гестагени та похідні прегнадієну. Результати показали, що в Україні 
зареєстровано 26 ТН ЛЗ, з них 3 ТН – це субстанції. Аналіз номенклатури ЛЗ за 
виробниками показав, що лише 27% цього сегменту ЛЗ є українського виготовлення, 
це ПАТ «Хімфармзавод «Червона зірка»; ПрАТ «Біофарма», ТОВ «ФЗ «Біофарма»; 
ПАТ «Фармак». Виявлено, що на даний час в Україні відсутні необхідні для лікування 
ЗПП вагітних такі препарати за МНН - прогестерон та дидрогестерон, особливо у 
вагінальних лікарських формах. Перспективним є для вітчизняних виробників 
впровадження у ринок сучасних лікарських форм прогестерону та дидрогестерону для 
збільшення економічної доступності цих препаратів для вагітних жінок. 
 Нами опрацьована методика «мінімізація вартості» для сукупності препаратів 
АСК, що призначаються для профілактики і лікування ПЕ, з урахуванням фактору 
лікарської форми та виробника. Результати аналізу схем фармакотерапії ПЕ з 
використанням АСК у дозі 75 мг (станом на 01.12.2016 р.) показали, що більш 
економічно доступними є препарати Магнікор, Кардіомагніл у фасуванні №100, при 
їх призначенні у порівнянні з Тромбо АСС №30, витрати були на 30-44% нижчими, 
що дозволяє оптимізувати фінансове забезпечення пацієнток у стаціонарі. 
 На наступному етапі було проведено аналіз реальних даних споживання ЛЗ 
вагітними, які лікувалися у стаціонарах. Нами було відібрано 112 історій хвороб 
пацієнток з ПЕ, які лікувалися у Стрийському пологовому будинку та досліджено 
структуру призначень ЛЗ. Визначено, що загальна сукупність включала 71 ТН ЛЗ, які 
призначалися вагітним. Методом АВС/VEN-аналізу встановлено, що групу А 
сформували 16 ЛЗ (22% призначень), на які було витрачено 80% коштів, у групу В 
ввійшло 20 ЛЗ (28%), що становило 15% коштів, у групі С було 35 ЛЗ (49%), які 
становили 5% витрат. Детальний аналіз асортименту ЛЗ, які ввійшли до групи А і на 
які було витрачено найбільше коштів, подано в табл. 2. 
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 Таблиця 2 

Ранжований ряд лікарських засобів,   
які найчастіше призначалися при прееклампсії 

Код АТХ Назва ЛЗ Лікарська форма Витрати, грн Кількість 
призначень 

VEN– 
аналіз  

A11EC Магне В6 Таблетки 5619,19 67 N 
C01E Тівортін Розчин д/перор. 2572,90 7 E 
A05AX10 Хофітол Таблетки 1697,76 26 E 
B05BA01 Тівортін Аспартат Розчин для інфузій 1398,25 7 E 
C05CA03 Флебодія Таблетки 1328,20 14 N 
G03DA04 Лютеїна Таблетки 1315,83 15 Е 
A11AA03 Елевіт Таблетки 1166,90 33 N 
G02CA05 Гініпрал Таблетки 1087,52 27 Е 
N05CM50 Персен Таблетки 986,23 13 N 
G04BX50 Канефрон Таблетки 863,36 11 N 
A03AD02 Но–шпа Таблетки 828,75 51 Е 
R05X Вібуркол Супозиторії 751,72 12 N 
C02AB01 Допегіт Таблетки 618,11 21 V 
A16AX10 Актовегін Розчин 611,10 4 Е 
H03CA Йодомарин Таблетки 500,24 50 V 
C08DA01 Ізоптин Таблетки 420,29 22 V 

  
 Встановлено, що найбільші витрати на лікування ПЕ вагітних у стаціонарі 
припадає на препарати: магне-В6  (другорядний препарат з групи N), а також тівортін, 
хофітол. Слід відзначити, що формальний VEN-аналіз групи А показав значні витрати 
на другорядні препарати: елевіт, флебодія, персен, канефрон, вібуркол. Тому 
доцільним є удосконалення схем лікування ПЕ у вагітних  на стаціонарному етапі 
відповідно до даних доказової медицини для зниження витрат. 
 Нами опрацьовано методику ФЕА методом «мінімізація вартості» препаратів 
для лікування ПЕ вагітних. Особливість методики полягала у визначенні витрат на ЛЗ 
на три місяці фармакотерапії, оскільки  призначення препаратів проводиться після 
20 тижня вагітності, причому постійно повинен бути контроль доцільності 
застосування, зміни дози, частоти прийому тощо. Результати ФЕА схем профілактики 
і лікування ПЕ наведені в табл. 3.  
 На наступному етапі було проаналізовано 102 медичні карти вагітних з 
діагнозом ЗПП (класифікація згідно з МКХ-10: - О47.0), які були госпіталізовані з 
січня по червень 2016 року в гінекологічне відділення Львівської обласної клінічної 
лікарні. Встановлено, що для лікування ЗПП було використано 75 ТН ЛЗ, з них 46 за 
МНН та 2 БАД. Встановлено, що витрачено коштів на ЛЗ за мінімальними 
закупівельними цінами на суму 75354,25 грн, вартість фармакотерапії для однієї 
пацієнтки становить у середньому 740 грн. За допомогою АВС/VEN - аналізу 
призначень при ЗПП показано, що до групи А увійшло 7 ЛЗ за МНН, до групи В – 11, 
групи С – 30 найменувань. VEN – аналіз показав, що 12 ЛЗ за МНН сформували 
життєво необхідну групу, проте до групи А/V увійшов лише один препарат – розчин 
натрію хлориду. Найбільша кількість увійшла до групи С – 9, хоч деякі з них, а саме 
життєво необхідні препарати такі як, магнію сульфат, ніфедипін, які є основними для 
базової токолітичної терапії. Частка життєво необхідних ЛЗ становить 43,8% (21 ЛЗ за 
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 МНН), проте на другорядні припадає 31,3% (15 ЛЗ за МНН). До групи С/N ввійшли 

БАД – пробіз феміна та йодофол, витрати на які не є обґрунтованими. 
 

Таблиця 3 
Результати фармакоекономічного аналізу  

схем профілактики і лікування прееклампсії 
Торгова назва 

ЛЗ, форма 
випуску 

Виробник  МНН ЛЗ 
Фармакоекономічні 

показники 
(станом на 01.12.2016) 

Схема/потреба 
в ЛЗ 

Витрати, 
грн 

Профілактика  
Кардіомагніл, 
табл. №30  Такеда ГмбХ, Данія 

Ацетилсаліцилова 
кислота 75 мг, магнію 
гідроксиду 15,2 мг 

По 1 табл. на 
день /92 табл. 

158.61  
 

Кальцій Д3 
Нікомед табл. 
№100 

Такеда АС, Норвегія 
 Comb drug – 
кальцій карбонат 
1250мг, 
холекальциферол – 200 
МО 

По 1 табл. тричі  
на день/276 
табл. 

421,34  
 
 
 

Лікування  
Допегіт® табл. 
250 мг №50 

ЗАТ 
Фармацевтичний 
завод ЕГІС, 
Угорщина 

Метилдопа 
По 1 табл. двічі 
на день /184 
табл. 

490,00  

Коринфар® табл 
10 мг №50. 

ПЛІВА Хрватска 
д.о.о., Хорватія Ніфедипін По 1 табл. на 

день /92 табл. 127,08 
Ізоптин® табл. 
40 мг №30 

Abbott GmbH & Co. 
KG, Німеччина Верапаміл По 1 табл. на 

день/92 табл. 196,86 
 
За даними табл. 3 витрати на антигіпертензивну терапію ПЕ у вагітних 

можуть становити від 127 до 490 грн. залежно від препарату. Визначено, що 
витрати на препарат першої лінії вибору допегіт становлять 490 грн. для однієї 
пацієнтки на три місяці лікування, що дозволяє планувати обсяги потреби у ЛЗ та 
відповідних витрат у стаціонарі. 
 Було опрацьовано та апробовано методику ФЕА «мінімізація вартості» при 
лікуванні важкої форми НБВ (Hyperemesis gravidarum) на основі реальних даних при 
виборі ЛЗ ондасетрон. Обчислено прямі витрати при схемі лікування по 4 мг 2 рази на 
добу ондасетрону залежно від форми випуску та виробника. Тривалість терапії НБВ 
оцінюється індивідуально, до зникнення симптомів. Розрахунки проведені станом на 
20.06.2016 року та подані у табл. 4.  

За даними табл. 4, витрати при використанні  ондасетрону у формі таблеток 
становили 11,14-42,27 грн на один день лікування, а для ін’єкційних форм – 11,40- 
60,78  грн, тобто середні витрати для пероральних форм препарату є на 43% нижчими. 
Встановлено, що витрати на схему лікування препаратом ондасетрон вітчизняного 
виробника (ПрАТ «Технолог», Україна) у порівнянні з іноземним препаратом 
зофетрон є нижчими на 77%. Отже, використання вітчизняних ЛЗ у пероральних 
лікарських формах  дозволяє суттєво знизити витрати на фармакотерапію НБВ. 
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 Таблиця 4  

Витрати на схеми лікування важкої форми нудоти та блювоти вагітних 
препаратом ондасетрон у різних лікарських формах 

Торгова 
назва 

Форма випуску та 
дозування Виробник, країна Вартість за 

упаковку, грн 
Вартість 
на добу, 

грн 
Зофетрон табл. п/о 8 мг №10 Pharmascience, Канада 442,79 42,27 
Зофран р-н д/ін. 4 мг амп. 

2 мл №5 NovartisPharma, Швейцарія 133,98 53,59 
Зофран р-н д/ін. 8 мг амп. 

4 мл №5 Novartis Pharma, Швейцарія 192,23 38,47 
Осетрон® р-н д/ін. 4 мг амп. 

2 мл №5 Dr. Reddy's, Індія 151,92 60,78 
Осетрон® р-н д/ін. 8 мг амп. 

4 мл №5 Dr. Reddy's, Індія 249,54 49,91 
Юнорм  р-н д/ін. 2 мг/мл по 

2 мл в амп. №5 ТОВ «Юрія-Фарм», Україна 74,44 29,77 
Юнорм  р-н д/ін. 2 мг/мл по 

4 мл в амп. №5 ТОВ «Юрія-Фарм», Україна 130,78 26,16 
Юнорм  сироп 4 мг/5 мл 

фл. 50 мл, №1 ТОВ «Юрія-Фарм», Україна 171,69  34,34 
Ондансетрон табл. п/о 4 мг №10 ПрАТ «Технолог», Україна 55,73 11,14 
Ондансетрон табл. п/о 8 мг №10 ПрАТ «Технолог», Україна 97,16 9,72 
Ондансетрон табл. п/о 4 мг №10 ПАТ НВЦ «Борщагівський 

ХФЗ», Україна 66,06 13,2 
Ондансетрон табл. п/о 8 мг №10 ПАТ НВЦ «Борщагівський 

ХФЗ», Україна 114,23 11,43 
Ондансетрон р-н д/ін. 2 мг/мл 

амп. 2 мл №5 
ПАТ НВЦ «Борщагівський 
ХФЗ», Україна 35,14 14,06 

Ондансетрон р-н д/ін. 2 мг/мл 
амп. 4 мл №5 

ПАТ НВЦ «Борщагівський 
ХФЗ», Україна 60,75 12,15 

Ондансетрон р-н д/ін. 2 мг/мл 
амп. 4 мл №5 ПАТ «Лекхім-Харків», Україна 56,98 11,40 

Ондансетрон р-н д/ін. 2 мг/мл 
амп. 2 мл №5 ПАТ «Лекхім-Харків», Україна 33,92 13,57 

 
У п’ятому розділі «Обґрунтування напрямів інформаційного забезпечення про раціональне використання ліків при вагітності» обґрунтовано напрями 

удосконалення інформаційної складової  для безпечної та ефективної фармацевтичної 
допомоги вагітним. Встановлено, що у світі системно представлена інформація щодо 
впливу ЛЗ під час вагітності у таких спеціалізованих тератологічних базах даних: 

-  Європейська мережа нагляду за вродженими аномаліями (European Surveillance 
of Congenital Anomalies (EUROCAT), 

-  Організація спеціалістів з тератологічної інформації (The Organization of  
Teratology Information Specialists (OTIS),  

- Європейська мережа інформаційних тератологічного обслуговування (European 
Network of Teratology Information Services – ENTIS).  
Нами проаналізовано сукупність офіційних довідників про ЛЗ, особливості їх 

прийому при вагітності, та виявлено, що Британський національний формуляр 
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 містить найбільш актуальну систематизовану інформацію про ЛЗ, дозування та 

застереження щодо призначень у вагітних жінок, що дозволяє забезпечити їх 
раціональну фармакотерапію.  

За опрацьованою методикою нами проаналізовано номенклатуру ЛЗ, які 
включені у ДФЛЗ України (8 випуск, 2016), його Додаток 3 «Особливості 
застосування ЛЗ у жінок в період вагітності та в період лактації». Встановлено, що 
наявні 839 МНН ЛЗ, з яких лише 35 можна застосовувати у вагітних після ретельної 
оцінки співвідношення користь/ризик. Проте, було виявлено, що інформація про такі 
ЛЗ за МНН - метилдопа, фосфорал, ацетилсаліцилова кислота, кларитроміцин є 
неповною і не містить чітких показів до застосування при вагітності. 

На наступному етапі нами проаналізовано сукупність з 32 офіційних інструкцій 
на ЛЗ, які використовується для лікування НБВ. Встановлено, що покази до лікування 
НБВ є представлені лише у 4 ЛЗ за МНН – це піридоксин (13% від загальної 
кількості) та у 2 препаратів метоклопраміду (6%). Виявлено відмінності у поданні 
інформації в офіційних інструкціях, тому доцільним є уніфікація щодо особливостей 
прийому ЛЗ у вагітних. Нами узагальнено, що в інструкціях подається «застосування 
дозволено, коли є клінічна потреба»  лише для 2 препаратів метоклопраміду (6%), а 
для решти 24 ЛЗ (75%) взагалі  не подається інформація про можливість прийому 
препаратів під час вагітності. Отримані результати свідчать, що необхідним є 
перегляд та удосконалення офіційних  інструкцій на ЛЗ та відповідного доповнення 
про можливість застосування, дози при вагітності для забезпечення достовірної 
інформації про дозування і тривалість з метою раціонального використання ліків.  
 Для визначення напрямів інформаційного забезпечення з проблематики 
раціонального використання ліків у вагітних було здійснено анкетування 
196 провізорів зі спеціальності «Організація і управління фармацією» та «Загальна 
фармація» щодо їх поінформованості про схеми застосування ЛЗ при вагітності, 
зокрема, використання препаратів АСК та кальцію для профілактики ПЕ, оскільки 
нами виявлено, що такі дані не є представленими в офіційних інструкціях для 
медичного застосування. Встановлено, що 67,9% провізорів зовсім не володіють 
інформацією про практику використання ЛЗ поза показами в інструкціях («off-
label»). Результати анкетування показали, що дані про безпеку прийому препарату в 
період вагітності фармацевтичні працівники отримують та довіряють офіційним 
інструкціям (65,4%) та джерелам доказової медицини (57,7%) (провізори могли 
обирати кілька відповідей). Виявлено, що значно менше фармацевтичні працівники 
використовують дані з наказів МОЗ України (22,3%) та інформацію від медичних 
представників (17,4%). Це підтверджує необхідність системного інформаційного 
забезпечення провізорів про безпечне використання ЛЗ при вагітності на основі 
даних доказової медицини. 
 Для оптимізації інформаційного забезпечення провізорів і лікарів щодо 
раціонального використання ЛЗ при вагітності нами підготовлені, видані методичні 
рекомендації (узгоджені в МОЗ та Укрмедпатентінформ України) «Оптимізація 
інформаційного забезпечення при захворюваннях у вагітних жінок за даними 
доказової фармації» (2015). Методичні рекомендації містять дані доказової медицини 
про особливості застосування ЛЗ під час вагітності, раціональності використання 
лікарських засобів при гіпертензивних розладах під час вагітності для оптимізації 
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 фармацевтичної допомоги при ПЕ. Вказані методичні рекомендації були впроваджені 

у практичну діяльність лікувально-профілактичних установ, аптечних установ та у 
навчальний процес післядипломної освіти провізорів вищих медичних 
(фармацевтичних) навчальних закладів. 

Для забезпечення  неперервної освіти провізорів з проблематики  прийому ЛЗ 
під час вагітності з урахуванням даних доказової медицини нами обґрунтована 
структура сайту «Ліки та вагітність» (http://www.pregnancy.net.ua/) на рис. 2.  

 

 Рис. 2. Блок-схема структури інформаційного забезпечення сайту 
 «Ліки та вагітність»  

Розроблений нами сайт містить інформаційні дані з рекомендацій ВООЗ та 
провідних країн світу, з тератологічних систем та баз доказової медицини про 
ефективність і безпеку ЛЗ, в т.ч. рослинних засобів. Також подані групи ЛЗ, які 
мають ембріотоксичну, тератогенну та фетотоксичну дію, та особливості дозування 
ЛЗ при вагітності. Використання інформаційних комп’ютерних технологій 
дозволяє провізорам і лікарям набути знань про доказові дані ЛЗ, які застосовують 
для лікування ПЕ, ЗПП, НБВ, для оптимізації фармацевтичної допомоги вагітних. 
 З метою удосконалення післядипломної освіти провізорів з проблематики 
безпечного використання ліків, у тому числі при вагітності, нами розроблена та 
видана робоча навчальна програма циклу тематичного удосконалення для 
провізорів на тему «Раціональне використання ліків за даними доказової медицини 
та фармакоекономіки», яка містить тематику з безпечного та економічно 
ефективного прийому ліків при вагітності. Цей цикл тематичного удосконалення  
уперше був включений у «Календарний план циклів первинної (інтернатури), 
вторинної спеціалізацій та підвищення кваліфікації лікарів і провізорів на 2017 рік» 
факультету післядипломної освіти ЛНМУ імені Данила Галицького, який був 
затверджений МОЗ України. 
 Інтеграція комп’ютерних навчальних технологій та традиційних форм 
післядипломної підготовки провізорів на основі нової програми циклу тематичного 
удосконалення, які включають тематику з безпечного застосування ЛЗ у вагітних, 
дозволяє оптимізувати лікарське забезпечення та покращити результати 
фармакотерапії, є важливим стратегічним завданням у сучасній системі надання 
фармацевтичної допомоги. 

рослинні засоби 
при вагітності  

групи ЛЗ за 
безпекою  

дані доказові про 
ЛЗ при вагітності   

 «ЛІКИ ТА 
ВАГІТНІСТЬ« 

директиви та 
рекомендації провідних 

організацій охорони 
здоров’я  

дозування ЛЗ при 
вагітності 

 

тератологічні системи у 
світі та в Україні 
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ЗАГАЛЬНІ ВИСНОВКИ 
 У дисертації науково обґрунтовано методичні підходи до удосконалення 
фармацевтичної допомоги при захворюваннях вагітних для раціонального вибору ЛЗ 
за даними доказової медицини. Опрацьовано методики фармакоекономічного аналізу 
ЛЗ при прееклампсії, загрозі передчасних пологів, нудоті та блювоті вагітних та 
запропоновано напрями оптимізації інформаційного забезпечення фармацевтичної 
допомоги при вагітності для  провізорів і лікарів. 
1. Проаналізовано діючі директиви, рекомендації ВООЗ щодо раціонального 

призначення ЛЗ вагітним за даними доказової медицини. Досліджено показники 
причин смертності вагітних в Україні та в світі, та виявлено, що основними є 
прееклампсія, загроза передчасних пологів, які спричиняють негативний вплив 
на жінок та новонароджених дітей. Показано, що суттєво на якість життя 
вагітних має нудота та блювота, особливо важка форма, хоча протоколи 
лікування цього ускладнення в Україні ще не затверджені. 

2. Виявлено, що медико-фармацевтичні, фармакоекономічні аспекти лікування 
вагітних в Україні системно не вивчалися, доведено необхідність визначення 
економічної складової для терапії ПЕ, ЗПП, НБВ та оптимізація відповідних 
витрат для реалізації положень  проекту Концепції державної програми 
«Репродуктивне та статеве здоров’я нації на період до 2021 року». Досліджено 
фармацевтичну складову клінічних протоколів ПЕ, ЗПП та виявлено певні 
відмінності у дозуванні, тривалості прийому ЛЗ для лікування ПЕ, тому доцільно 
оновити та уточнити інформацію про дози, курс лікування ЛЗ при ПЕ у 
вітчизняних протоколах лікування відповідно до рекомендацій ВООЗ та даних 
доказової медицини. 

3. Проведено порівняльний аналіз асортименту ліків для профілактики та лікування 
ПЕ, НБВ, які наявні у рекомендаціях ВООЗ, БНФ, ДРЛЗ та ДФЛЗ України. 
Встановлено, що препарати за МНН лабеталол та гідралазин були представлені 
лише у БНФ, тому доцільним є їх включення у ДРЛЗ та ДФЛЗ України для 
забезпечення належного лікування ПЕ вагітних. Виявлено, що у світі для 
лікування НБВ використовується комбінований препарат 
доксиламін/піридоксин, який має доведену ефективність, тому перспективним є 
реєстрація таких ЛЗ на фармацевтичному ринку України для оптимізації схем 
фармакотерапії вагітних. 

4. Аналіз міжнародних джерел доказової медицини показав, що відповідно до 
даних 31 систематичного огляду та 7 протоколів з бази Кокрана для 
фармакотерапії ПЕ вагітних найбільше доказів ефективності має 
ацетилсаліцилова кислота у дозі 75 мг/добу. Також доказово ефективними є 
препарати кальцію у дозі 1,5–2,0 г/добу на ранніх термінах вагітності для 
профілактики ПЕ у жінок з високим ризиком розвитку. Систематизовано 
доказові дані про ЛЗ рослинного походження, що застосовуються при вагітності, 
виділено 5 провідних міжнародних баз про ЛРЗ, інформацію з яких необхідно 
використовувати для оновлення інформаційних матеріалів, рекомендацій для 
вагітних жінок. 

5. Аналіз асортименту ЛЗ, які призначають для ПЕ, ЗПП, НБВ показав, що 70-80% 
є іноземного виробництва, тому перспективним є впровадження вітчизняних ЛЗ 
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 у даний сегмент ринку, особливо для препаратів з групи гестагенів. Встановлено, 

що витрати  на схеми лікування НБВ при використанні пероральних форм 
препарату ондасетрону є на 43% нижчими, ніж для ін’єкційних форм. Методом 
інтегрованого частотного/АВС/VEN-аналізу структури призначень ЛЗ 
встановлено, що найбільші витрати на лікування ПЕ у стаціонарі припадає на 
препарати магне-В6, тівортін, хофітол, які не є життєво необхідними засобами.  

6. Опрацьовано методику аналізу реальних даних на основі історій хвороб при ЗПП 
та встановлено, що для лікування ЗПП призначалися 75 ТН ЛЗ, що становить 46 
за МНН, а також 2 БАД. Кількість призначень для однієї вагітної становить в 
середньому 5 препаратів, що свідчить про поліпрагмазію, тому доцільним є 
більш раціональне використання ліків у вагітних. Виявлено, що препарати 
першої лінії вибору, зокрема магнію сульфат, ніфедипін, мають низьку частоту 
призначень і ввійшли до групи С, що вимагає удосконалення схем 
фармакотерапії  при ЗПП. 

7. Теоретично обґрунтовано та апробовано методики ФЕА ЛЗ для фармакотерапії 
вагітних жінок. Методом «мінімізація вартості» встановлено, що препарат 
ніфедипін (Коринфар®) має найнижчі витрати на 3 місячний курс лікування ПЕ, 
тому доцільним є більш його викорситання у вагітних жінок. Методом ФЕА 
«мінімізація вартості» препаратів АСК для лікування ПЕ визначено, що більш 
економічно доступними у дозі 75 мг є таблетки Магнікор, Кардіомагніл у 
фасуванні №100, витрати на які на 30-44% нижчі, ніж на імпортний препарат 
Тромбо АСС 75мг №30, що дозволяє оптимізувати витрати на закупівлю ліків у 
профільних стаціонарах. 

8. Обґрунтовано та апробовано методику ФЕА «мінімізація вартості» при лікуванні 
важкої форми НБВ. Встановлено, використання ЛЗ ондасетрону вітчизняного 
виробнитва у схемах лікування НБВ дозволяє знизити витрати на 77% у 
порівнянні з імпортними препаратами. 

9. Опрацьовано методику аналізу офіційних інструкцій ЛЗ щодо даних про 
особливості застосування при вагітності та встановлено, що чіткі покази, дози 
для лікування ПЕ, НБВ є відсутні у більшості інструкцій. Виявлено, що покази і 
дозування для лікування НБВ представлені лише у 4 інструкціях на піридоксин, 
2 – на метоклопрамід, у решта – такі дані є відсутніми.  Тому доцільним є 
перегляд  та уточнення інформації  в офіційних інструкціях, з урахуванням даних 
доказової медицини, про дози, тривалість прийому препарату для забезпечення 
раціонального призначення ліків при вагітності. 

10. Обґрунтовано систему інформаційного та навчально-методичного забезпечення 
фахівців з раціонального використання ліків при вагітності. Видано наукові 
методичні рекомендації, підготовлено навчальну програма циклу тематичного 
удосконалення для провізорів з проблематики застосування ЛЗ, зокрема при 
вагітності. Опрацьовані матеріали були впроваджені у післядипломну і 
неперервну освіту провізорів. Розроблений електронний ресурс «Ліки та 
вагітність», який містить дані доказової медицини, може бути використаний для 
оптимізації інформаційного забезпечення провізорів, лікарів щодо безпечного 
застосування ЛЗ при вагітності та надання належної фармацевтичної допомоги. 
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АНОТАЦІЯ 

 Максимович Н.М. Оптимізація фармацевтичної допомоги при захворюваннях у вагітних жінок. – На правах рукопису. 
Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата фармацевтичних наук за 

спеціальністю 15.00.01 – технологія ліків, організація фармацевтичної справи та 
судова фармація. Львівський національний медичний університет імені Данила 
Галицького, Міністерство охорони здоров’я України, Львів, 2017. 

Дисертація присвячена обґрунтуванню та опрацюванню методичних підходів 
до удосконалення фармацевтичної допомоги при захворюваннях у вагітних жінок 
на основі даних доказової медицини відповідно до вимог Належної аптечної 
практики. Узагальнено вимоги рекомендацій ВООЗ, протоколів профілактики і 
лікування захворювань при вагітності. Проведено порівняльний аналіз асортименту 
ЛЗ, які включені у формуляри Великобританії та України та виділено перелік 
препаратів, які доцільно впровадити у ринок для забезпечення доступу до доказово 
ефективних препаратів. 

Систематизовано дані про безпечне використання лікарських засобів, у тому 
числі рослинного походження, при вагітності. Обґрунтовано та розроблено  методики 
фармакоекономічного аналізу «мінімізація вартості» лікарських засобів для лікування 
таких захворювань як прееклампсія, загроза передчасних пологів, нудота і блювота 
вагітних з урахуванням реальних даних призначень препаратів для оптимізації витрат 
у профільних стаціонарах при перегляді формулярних переліків та закупівлі ліків.  

Запропоновано напрями удосконалення інформаційного забезпечення та 
післядипломної освіти провізорів з раціонального використання ліків при 
вагітності. Опрацьовано структуру електронного освітнього ресурсу «Ліки та 
вагітність» на основі даних доказової медицини  для оптимізації фармацевтичної 
допомоги вагітним жінкам. 

Ключові слова: фармацевтична допомога, вагітність, раціональне 
використання ліків, фармакоекономічний аналіз, інформаційне забезпечення. 
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 Диссертация посвящена обоснованию и разработке методических подходов к 

усовершенствованию фармацевтической помощи при заболеваниях у беременных 
женщин с учетом данных доказательной медицины в соответствии с требованиями 
Надлежащей аптечной практики. Обобщены требования рекомендаций ВОЗ, 
протоколов профилактики и лечения заболеваний при беременности. Проведен 
сравнительный анализ ассортимента ЛС, включенных в формуляры Великобритании 
и Украины, выделен перечень препаратов, которые целесообразно внедрить на рынок 
для обеспечения доступа к доказательно эффективным лекарствам для беременных. 

Систематизированы данные о безопасном использовании лекарств, в том числе 
растительного происхождения, при беременности. Обоснованы и разработаны 
методики фармакоэкономического анализа «минимизация стоимости» лекарственных 
средств для лечения таких заболеваний как преэклампсия, угроза преждевременных 
родов, тошнота и рвота беременных с учетом реальных данных назначений 
препаратов для оптимизации расходов в профильных стационарах при пересмотре 
формулярных перечней и закупке лекарств.  

Предложены направления усовершенствования информационного обеспечения 
и последипломного образования провизоров по рациональному использованию 
лекарств при беременности. Разработана  структура электронного ресурса «Лекарства 
и беременность» с учетом данных доказательной медицины для оптимизации 
фармацевтической помощи беременным женщинам. 

Ключевые слова: фармацевтическая помощь, беременность, рациональное 
использование лекарств, фармакоэкономический анализ, информационное 
обеспечение. 

 
SUMMARY 

Maksymovych N.M. Optimization of pharmaceutical care for diseases in pregnant women. – Manuscript. 
The dissertation for a Candidate of pharmaceutical sciences degree (Ph.D.) by 

speciality 15.00.01 – technology of drugs, organization of pharmaceutical business and 
judicial pharmacy. Danylo Halytsky Lviv National Medical University, Ministry of Health 
of Ukraine, Lviv, 2017. 

The dissertation is devoted  to study and elaboration of methodological approaches to 
improving pharmaceutical care for diseases in pregnant women based on evidence-based 
medicine in accordance with the requirements of Good pharmacy practice - GPP.  

The requirements of WHO recommendations, protocols of prevention and treatment 
of diseases during pregnancy were generalized. A comparative analysis of the  lists of 
medicines, included in the UK and Ukraine formularies has been carried out, and a list of 
drugs that are appropriate to be introduced into the market for access to evidence-based 
effective drugs has been identified. 

We systematized the evidence-based data on the safe use of medicines, including 
herbal medicines for treatment diseases of pregnancy such as preeclempsia (PE), nausea and 
vomiting (NBV). 

We analyzed the data of evidence-based medicine / pharmacy and found a total 597 
systematic reviews of the effectiveness and safety of drugs, including 278 publications for 
the prevention and treatment of PE, 319 reviews for the NBV of 2012-2016 in international 
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 databases. Revealed some differences in dosage, duration of drugs for the treatment of PE., it 

is therefore appropriate to update and clarify information on dose, treatment drugs in PE in 
national treatment protocols according to WHO data and evidence-based medicine. The 
analysis of herbal drugs and extemporal recipes used during pregnancy was conducted. A 
comparative analysis of the range of drugs for the prevention and treatment of PE, NBV that 
appear in the recommendations of the WHO and the State Formulary of Ukraine was 
elaborated. Was founded that many official guidelines on drugs are no clear indications and 
dosages for the treatment of PE, NBV, so it is appropriate to review and clarify information 
in the official guidelines for medicines according to evidence-based medicine data. 

The analysis of herbal drugs and extemporal recipes used during pregnancy was 
elaborated. We founded that 11 plants are safe : medicinal ginger, horse chestnut, garlic, 
chamomile, lemon, St. John's wort, peppermint, ginseng, cranberry plain, blueberry, holly 
cassia, which should be used to treat diseases in pregnant women. Discovered according to 
evidence-based medicine that 6 plants are contraindicated for use by pregnant women, 
namely: salvia officinalis, sweet naked dog nettle, parsley, verbena officinalis, yarrow. Also 
the some 8 plants are require more detailed clinical study. The practical range of 
extemporaneous drugs currently include only three formulations that have economic benefits 
and have no analogues of medicine manufacturing. 

The methods of pharmacoeconomic analysis "cost -minimization" for specific 
medicines to treat diseases such as preeclampsia, preterm labor threat, nausea and vomiting 
in pregnancy based on real data of prescriptions drugs were grounded. We calculated costs 
for treatment PE, NBV in specialized hospitals and established the list cost-effectiveness 
drugs  during reviewing of  Formulary lists and purchase of medicines. Directions improving 
information provision and postgraduate education for pharmacists on rational use of drugs 
during pregnancy were elaborated.  

The structure of electronic site "Drugs and Pregnancy" based on evidence-based 
medicine data and pharmacoeconomic analysis of drugs in pregnancy was developed to 
improve the pharmaceutical care for female population. 

To optimize information support pharmacists on issues of safe use of medicines, 
including during pregnancy, we have developed and published the methodic 
guidelines on treatment of  PE and  the new training program for cycle of thematic 
improvement for pharmacists on "Rational use of drugs according to evidence-based 
medicine and pharmacoeconomics" containing themes of safety and cost effective 
medication during pregnancy. 

Keywords: pharmaceutical care, pregnancy, rational use of medicines, 
pharmacoeconomic analysis, information support. 
 


