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Актуальність теми дисертації та її зв’язок з державними чи 

галузевими науковими програмами, пріоритетними напрямками 

розвитку науки і техніки. Покращення надання фармацевтичної та 

медичної допомоги при захворюваннях у вагітних жінок є важливим 

завданням системи охорони здоров’я кожної країни. Провідними 

організаціями світу ВООЗ, ООН були  затверджені стратегії та програми 

щодо удосконалення лікарського забезпечення під час вагітності з метою 

зниження показників материнської смертності та дитячої захворюваності.  

Науково обґрунтований вибір безпечної фармакотерапії для вагітних за 

даними доказової медицини сприяє зменшенню частоти захворювань у них, 

та наступних ускладнень при пологах і забезпечує профілактику вроджених 

вад немовлят. За даними статистики найбільш небезпечним захворюванням 

під час вагітності є розвиток артеріальної гіпертензії, а саме прееклампсії, яка 

спричиняє виникнення негативних наслідків і для жінки в майбутньому, і для 

плоду та навіть, призводить до материнської смертності.  

Актуальним завданням в умовах реформування системи медичної 

допомоги є фармакоекономічна оцінка технологій охорони здоров’я для 

вагітних, зокрема при загрозі передчасних пологів, також при нудоті і 

блювоті вагітних, які суттєво знижують якість життя,  з метою оптимізації 

витрат для лікування і профілактики цих патологій. Тому комплексне 

організаційно-економічне дослідження щодо оптимізації фармацевтичної 

допомоги при захворюваннях у вагітних жінок є актуальним.  
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Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, 

темами.Дисертація виконана відповідно до планів НДР Львівського 

національного медичного університету ім. Данила Галицького 

«Обґрунтування і впровадження нових напрямів оптимізації фармацевтичної 

допомоги для реалізації Концепції розвитку фармацевтичного сектору до 

2020  року» (державна реєстрація №0116U004504, шифр 

темиІН.10.01.0001.16) та Проблемної комісії «Фармація» МОЗ та НАМН 

України. 

Ступінь обґрунтованості та достовірності наукових положень, 

висновків і рекомендацій, сформульованих у дисертації.Грунтовний аналіз 

літературних джерел, нормативних документів галузі, які регламентують 

лікування захворювань у вагітних, а також ключових директив ВООЗ і 

рекомендацій провідних установ світу, які опікуються даною проблемою, 

дозволив здобувачу зробити висновок про необхідність удосконалення 

фармацевтичної допомоги вагітним, щоб уникнути ускладнень, які знижують 

якість життя жінки та спричиняють народження дітей з низкою ускладнень. 

При цьому як об’єкти дослідження обрано інформаційне забезпечення 

фармацевтичної допомоги вагітним з найбільш розповсюдженими 

ускладненнями – прееклампсія (ПЕ), загроза передчасних пологів (ЗПП), 

нудота та блювота вагітних (НБВ). 

При вирішенні окреслених у роботі завдань досліджувались медико-

фармацевтична та фармакоекономічна складові лікарської допомоги даної 

категорії пацієнтів. При цьому використані сучасні методи організаційно-

економічних досліджень: системний, маркетинговий, фармакоекономічний та 

інтегрований частотний /ABC/VEN-аналіз, анкетування та інтерв’ювання, що 

дозволило реалізувати мету дослідження. 

Всі результати експериментальних досліджень статистично 

опрацьовані і їх достовірність не викликає сумнівів. 
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Наукові положення, висновки і рекомендації, які сформульовані в 

дисертації, базуються на експериментальних даних і логічно випливають з 

отриманих результатів. 

Оцінка змісту та оформлення дисертації, її завершеності в цілому. 

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. 

Вступ має традиційну структуру: обґрунтовано актуальність теми, 

відмічено зв’язок роботи з науковими програмами, планами, визначено 

об’єкти, предмет та методи досліджень. Представлено наукову новизну 

одержаних результатів, їх практичне значення, особистий внесок дисертанта, 

рівні апробації та публікацій, структура та обсяг дисертації. 

Перший розділ «Вивчення стану фармацевтичної допомоги та 

сучасних технологій охорони здоров’я у вагітних у світі та в Україні» 

дисертаційної роботи присвячено огляду джерел наукової літератури щодо 

системи надання допомоги вагітним жінкам, узагальнено діючі системи 

класифікацій ЛЗ під час вагітності. Проаналізовано та встановлено, що 

маркетингових, організаційних та інформаційних досліджень при 

прееклампсії (ПЕ), загрозі передчасних пологів (ЗПП) та нудоті та блювоті 

під час вагітності (НБВ) в Україні не проводилося. У зв’язку з цим 

актуальним є удосконалення фармацевтичної допомоги вагітним, щоб 

уникнути ускладнень, що знижують якість життя жінки та спричиняють 

народження дітей з низькою масою тіла.  

Автором наведені ключові директиви ВООЗ, рекомендації, настанови 

провідних установ світу щодо забезпечення доказових схем та вибору ЛЗ. 

Проведено аналіз фармацевтичної складової нормативних документів, які 

регламентують профілактику і лікування захворювань у вагітних в Україні.  

Дисертантом систематизовано результати фармакоекономічних 

досліджень та оцінки технологій охорони здоров’я у провідних країнах та в 
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Україні і обґрунтовано необхідність їх включення у прийнятті рішень щодо 

вибору ЛЗ, а також при впровадженні у протоколи лікування. 

Матеріал поданий системно, проведено ґрунтовний аналіз літературних 

джерел за  останні 10 років. Представлений в огляді аналіз наукових джерел 

підтверджує актуальність теми досліджень, вибору об’єктів та методів, 

шляхів реалізації наукових досліджень.  

Другий розділ «Обґрунтування об’єктів і методів дисертаційного 

дослідження» містить узагальнення підходів та обгрунтування методології 

проведення дисертаційного дослідження, що базується на основі директив 

ВООЗ, міжнародних організацій, протоколів лікування захворювань при 

вагітності, які затверджені МОЗ України. Подані методи дослідження, які 

використовувалися: системний аналіз, контент-аналіз, маркетинговий аналіз, 

інтегрований частотний/АВС/VEN-аналіз споживання ЛЗ та витрат при 

захворюваннях у вагітних, метод фармакоекономічного аналізу (ФЕА) 

«мінімізація вартості», анкетування, інтерв’ювання та статистичний аналіз 

одержаних результатів. Наведена блок-схема дисертаційного дослідження, 

яка предсталяє алгоритм та методологію наукового дослідження. 

Третій розділ «Аналіз доказових даних про лікарські засоби, у тому 

числі рослинного походження, для лікування захворювань у вагітних 

жінок» містить алгоритм аналізу даних доказової медицини про ЛЗ, які 

базуються на висновках, для належної фармацевтичної допомоги при 

вагітності. 

Дисертантом було проведено аналіз та детально вивчено результати 

систематичних оглядів Міжнародних баз даних для фармакотерапії ПЕ та 

НБВ. Детально досліджено дані щодо впливу застосування лікарських 

рослин під час вагітності. Знайдено методом літературного пошуку та 

опрацьовано 31 Кокранівський огляд  та 7 протоколів з бази Кокрана про 

результати лікування ПЕ, в яких наявні переконливі дані про препарати 

ацетилсаліцилової кислоти (АСК) у дозі 75 мг/добу та препарати кальцію  у 

дозі 1,5-2,0 г/добу, які мають доведену ефективність та безпеку.  
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Проведений детальний аналіз асортименту ЛЗ для лікування НБВ, який 

встановив, що використовується поетапна схема лікування, при якій 

препарати призначаються з урахуванням доведеної безпечності для плоду та 

ефективності. Встановлено, що для лікування НБВ доказовими перевагами 

володіють комбінація доксиламін/піридоксин, метоклопрмід, прометазин, 

хлорпромазин, ондасетрон. 

 Дисертантом проведено аналіз сучасних рекомендацій щодо лікування 

вагітних жінок з передчасними пологами  ВООЗ (2015), NICE (2015), а також 

наказів МОЗ Україні від 31.12.2004 № 676 та від 03.11.2008 №624, 

від29.12.2005 № 782, що показало доцільність оновлення та доповнення 

вітчизняних рекомендацій. 

 Позитивно, що досліджено частоту застосування лікарських рослинних 

засобів (ЛРЗ) вагітними у світі. Встановлено, що до 55% жінок 

використовують ЛРЗ під час вагітності. Оцінено рівень безпеки та впливу 

застосування ЛРЗ  на основі даних баз доказової медицини. Показано та 

досліджено, що найбільшим інформаційним центром у світі є американський  

Національний центр для додаткової та інтегративної охорони здоров’я,який 

містить монографії на ЛРЗ з інформацією більш доступною і орієнтованою 

для пацієнта. Було проаналізовано систематичні огляди бази PubMed про 

ЛРЗ, які застосовуються під час вагітності та визначено позитивну динаміку 

росту таких публікацій.  

Позитивно, що дисертантом вивчено асортимент екстемпоральних ЛЗ, 

які були виготовлені у рецептурних відділах аптек Західного регіону 

України. Визначено, що з проаналізованої сукупності лише 5 

екстемпоральних лікарських засобів можуть бути застосовані під час 

вагітності. Відмічені позитивні сторони застосування “персональних” ліків 

аптечного виготовлення. 

У четвертому розділі «Маркетинговий аналіз та опрацювання 

методик фармакоекономічного аналізу лікарських засобів, що 

застосовуються при захворюваннях у вагітних» дисертантом проведено 
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маркетинговий аналіз сегменту фармацевтичного ринку ЛЗ, які мають 

доведену ефективність і застосовуються при лікуванні ПЕ, НБВ, ЗПП.  

Маркетингові дослідження включали вивчення сукупності лікарських 

засобів та аналіз за такими показниками, як виробник, форма випуску, 

витрати на курс лікування. Проте у вітчизняних інструкціях не вказані ці 

покази до застосування та відсутня фіксована комбінація 

доксиламіну/піридоксину, яка широко використовується у країнах світу, що 

показує доцільність  реєстрації та перегляду інструкцій для забезпечення 

доступу  до належного лікування вагітних.  

Представлені результати маркетингового аналізу асортименту ЛЗ для 

профілактики прееклампсії та загрози передчасних пологів.   Аналіз 

асортименту ЛЗ за виробником, показав, що 70% препаратів є іноземного 

виробництва, тому перспективним є впровадження у виробництво ЛЗ даної 

групи вітчизняними підприємствами.  

Автором проведено вивчення реальних даних та отримані  результати 

інтегрованого частотного/АВС/VEN-аналізу структури призначень ЛЗ і 

встановлено, що найбільші витрати на лікування ПЕ у стаціонарі припадає на 

препарати магне-В6, тівортін, хофітол.  

Дисертантом за допомогою методу «мінімізація вартості» встановлено 

найбільш економічно доступні ЛЗ при лікуванні  ПЕ та НБВ. Також 

опрацьовано методику аналізу реальних даних на основі дослідження історій 

хвороб при ЗПП. За допомогою АВС/VEN-аналізу встановлено, що до групи 

А увійшло 7 ЛЗ за МНН, до групи В – 11, групи С – 30 найменувань. VEN – 

аналіз показав, що лише 12 ЛЗ за МНН сформували життєво необхідну групу 

(група V), тобто 25% від усього асортименту. Другорядними  при даній 

патології вагітних були 15 ЛЗ за МНН, тобто 31% асортименту, що 

призводить до збільшення витрат на терапію вагітних, що є недоцільним. 

У п’ятому розділі «Обґрунтування напрямів інформаційного 

забезпечення про раціональне використання ліків при вагітності» 

проведений аналіз системи інформатизації про ЛЗ у даних тератологічних 
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систем, Британському Національному Формулярі та Державному формулярі 

лікарських засобів України, інструкціях до медичного застосування. 

Показано, що у світі 3 організації, а саме Європейська мережа нагляду за 

вродженими аномаліями, Організація спеціалістів з тератологічної 

інформації та Європейська мережа інформаційних тератологічного 

обслуговування є провідними у наданні інформації про можливість 

уникнення вроджених вад.  

Дисертантом проаналізовано номенклатуру Додатку 3 ДФЛЗ України 

та встановлено, що для препаратів метилдопа, фосфорал, ацетилсаліцилова 

кислота, кларитроміцин інформація потребує доповнення для більшої 

поінформованості як провізорів, як і вагітних.  

Дані інформаційного аналізу інструкцій для медичного застосування 

показали, що у більшості препаратів подається неконкретна вказівка - 

«застосування подається коли є клінічна потреба», що потребує детальнішого 

розшифрування.  

Позитивно, що дисертантом для покращення інформаційного 

забезпечення фахівців охорони здоров’я підготовлено наукові методичні 

рекомендації з проблематики раціонального використання ЛЗ при вагітності, 

впроваджено дану тематику у нову програму “Тематичного удосконалення 

для провізорів” та впроваджено у практику дану тематику з використанням 

сучасних інформаційно-комунікативних технологій навчання, що є 

необхідним для покращення до оновлення знань провізорами і лікарями. 

Наукова новизна і теоретичне значення результатів дисертаційного 

дослідження Максимович Н.М. полягає в обґрунтуванні організаційно-

економічних напрямків оптимізації фармацевтичної допомоги вагітних 

шляхом удосконалення інформаційного забезпечення фахівців та пацієнтів. 

Для цього 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 
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про безпечне використання ліків для оптимізації фармацевтичної допомоги 

та їх раціонального відбору при перегляді формулярів, удосконаленні 

медичних технологій та впровадженні медичного страхування. 

В процесі дослідження дисертантом опрацьовано і удосконалено ряд 

методик, застосування яких сприяло вирішенню поставлених у роботі 

завдань. До них слід віднести методику систематизації даних про безпечне та 

раціональне застосування ліків у вагітних за даними доказової медицини та 

фармакоекономіки, методику фармакоекономічного аналізу “мінімізація 

вартості” препаратів при ПЕ, ЗПП, НБВ для визначення економічно 

доступних препаратів при створенні формулярних переліків, методику 

аналізу реальних призначень ЛЗ за медичними картами вагітних для 

визначення потреби та раціоналізацію витрат на фармакотерапію. 

До елементів новизни слід віднести також опрацьоване автором 

дисертації навчально-методичне забезпечення післядипломної підготовки 

провізорів з проблематики раціонального застосування ліків при вагітності, з 

використанням інформаційно-комунікативних технологій. 

Практичне значення одержаних результатів полягає у розробці 

інформаційного забезпечення про доказово безпечні ЛЗ для фармакотерапії 

вагітних, що дозволить покращити інформування фахівців-лікарів і 

провізорів з питань раціональної фармакотерапії, а також використання 

фармакоекономічного аналізу оптимізує витрати на фармацевтичну 

допомогу. 

Уперше підготовлено інформаційні матеріали з безпечного та 

раціонального використання ЛЗ під час вагітності та видано наукові 

методичні рекомендації «Оптимізація інформаційного 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 
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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 

наведені в дисертації); 

- у навчальний процес та наукову діяльність кафедр низки вищих 

навчальних медичних (фармацевтичних) закладів про що свідчать відповідні 

акти впровадження. 

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. 

Повнота викладу основних результатів дисертації в наукових 

фахових виданнях. Результати проведених досліджень опубліковано у 37 

працях, зокрема, у наукових фахових виданнях – 8 статей, у т.ч. 2 – в 
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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 та 22 тез доповідей. 

Основні положення дисертації повністю відображені в опублікованих 

працях.  

Вважаю, що опубліковані результати достатньо повно відображають 

зміст дисертаційної роботи. Результати досліджень широко апробовані на 

науково–практичних заходах різного рівня. 

Зміст автореферату й основних положень дисертації є ідентичним. 

Зауваження щодо змісту і оформлення дисертації та 

автореферату, завершеності роботи в цілому. При загальній позитивній 

оцінці дисертаційної роботи  необхідно висловити певні зауваження та 

питання для дискусії: 

1. Перелік умовних скорочень, який наведено на 4 сторінці дисертації 

дуже короткий. В той же час у роботі використано десятки інших 

скорочень, що потребує особливої уваги читача при роботі з текстом. 

2. У розділі 1 подана табл. 1.5 «Лікарські засоби, які проявляють 

ембріотоксичну та тератогенну дію», яку можна було представити у 

додатку до дисертації. 

3. Розділ 2, на відміну від інших, не містить висновків. 

4. Потребує пояснення принципової розбіжності у застосуванні 

ацетилсаліцилової кислоти за рекомендаціями ВООЗ – до 20 тижня 

вагітності і наказу МОЗ України № 676 –починаючи з 20 тижня (табл. 

3.1, стор. 54). 

5. У розділі 4 на рис.4.5 «Аналіз сукупності препаратів метоклопраміду та 

ондасетрону  за формою випуску» на стор.94 автор подає інформацію в 

абсолютних показниках - кількості препаратів, які є зареєстровані на 

ринку, а в тексті наводить відносні показники у %, показуючи 

співвідношення питомої ваги різних лікарських форм. Тому доцільно  
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