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Актуальність теми дисертації та її зв’язок з державними чи 

галузевими науковими програмами, пріоритетними напрямками 

розвитку науки і техніки.  В Україні за даними епідеміологічних 

досліджень поширеність артеріальної гіпертензії,  що передує вагітності, 

зустрічається у 3,5% жінок та становить близько 50% всіх випадків розвитку 

прееклампсії у вагітних. Серед основних причин материнської смертності 

вагітних є артеріальна гіпертензія (прееклампсія), передчасні ускладнені 

пологи, з яких 90% припадає на жінок у країнах, що розвиваються.  

Витрати на лікування захворювань у жінок є значними, тому 

перспективним є опрацювання методик фармакоекономічного аналізу (ФЕА) 

для схем лікування  у вагітних жінок для оптимізації витрат на 

фармацевтичну допомогу. 

Враховуючи вищенаведене, комплексне організаційно-економічне 

дослідження, яке спрямоване на удосконалення інформаційного забезпечення 

фармацевтичної допомоги з урахуванням вартісних аспектів при 

захворюваннях у вагітних жінок, є актуальним.  

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами.  

Дисертація є виконана відповідно до планів науково-дослідних робіт 

Львівського національного медичного університету ім. Данила Галицького 

«Обґрунтування і впровадження нових напрямів оптимізації фармацевтичної 

допомоги для реалізації Концепції розвитку фармацевтичного сектору до 2020  
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року» (державна реєстрація №0116U004504, шифр теми ІН.10.01.0001.16) та 

відповідно до плану Проблемної комісії «Фармація» МОЗ та НАМН України. 

Ступінь обґрунтованості та достовірності наукових положень, 

висновків і рекомендацій, сформульованих у дисертації. Наукові 

положення, висновки та рекомендації отримані Н.М. Максимович у 

дисертації, базуються на достатній кількості експериментального матеріалу. 

Автор використовувала численні міжнародні інформаційні бази, джерела:  

клінічні керівництва та рекомендації провідних країн світу, накази МОЗ 

України, які регламентують надання допомоги при захворюваннях вагітних, 

Державний реєстр лікарських засобів України (ДРЛЗ), Державний формуляр 

ЛЗ України (ДФЛЗ), Британський національний формуляр (БНФ), клінічні 

керівництва, які представлені на час дослідження у базі Кокрана та профільних 

агентств з оцінки технологій охорони здоров’я провідних країн - NICE, ACOG. 

Дисертант Наталія Максимович  інтегрально застосувала для вивчення 

об’єктів такі методи дослідження: системний аналіз, контент-аналіз, 

маркетинговий, ретроспективний аналіз, метод ФЕА «мінімізація вартості», 

статистичний аналіз даних при проведенні частотного АВС/VEN-аналізу ЛЗ.  

Дисертація має традиційну структуру і 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 151 -

іноземних. 

Вступ має традиційну структуру: обґрунтовано актуальність теми, 

зв’язок роботи з науковими програмами, планами, автором було визначено 

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

одержаних результатів, їх практичне значення, особистий внесок дисертанта, 

публікації, структура та обсяг дисертації. 

Перший розділ дисертації присвячено огляду джерел наукової 

літератури, в якому проведено ґрунтовний аналіз даних міжнародної практики 

з проблематики материнської смертності та основних захворювань, які 
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призводять до росту показників та економічних витрат у вагітних. Проведено 

ґрунтовний аналіз системи надання медичної та фармацевтичної допомоги 

вагітним жінкам у провідних країнах та в Україні: рекомендації, протоколи, 

стандарти лікування, зокрема при виникненні таких захворювань, як 

прееклампсія (ПЕ), загроза передчасних пологів (ЗПП), нудота і блювота під 

час вагітності (НБВ). 

Дисертантом обґрунтовано вибір об’єктів і предмету дисертаційного 

дослідження, ретельно проведено інформаційний пошук джерел літератури 

та визначено основні методи аналізу. Зокрема, детально представлено 

методики ФЕА, які проведені в Україні та світі, зокрема для оцінки 

технологій охорони здоров’я та обґрунтовано потребу у комплексному 

використанні при захворюваннях вагітних у прийнятті рішень щодо вибору 

ЛЗ для їх фінансування та реімбурсації, включення ЛЗ до страхових 

переліків, формулярів. 

Інформаційний пошук поданий системно, джерела використаної 

літератури  охоплюють великий часовий період за останні 10 років, що 

дозволило дисертанту визначити напрями власних досліджень. 

Представлений в огляді аналіз наукових джерел обґрунтовує 

актуальність теми досліджень, вибудовує логіку, мету та шляхи реалізації 

наукових досліджень за допомогою обраних методів аналізу.  

У другому розділі автором наведено програмно-цільову структуру 

дисертаційного дослідження,  яка включає 5 етапів, зокрема системне  

узагальнення даних доказової медицини про безпечне застосування ЛЗ та 

лікарських засобів рослинного походження, опрацювання нових методик 

ФЕА профільних препаратів, які призначалися при ПЕ, ЗПП та НБВ. Було 

використано такі методи: системного аналізу, контент-аналіз, маркетинговий 

аналіз, інтегрований частотний/АВС/VEN-аналіз споживання ЛЗ, метод 

фармакоекономічного аналізу «мінімізація вартості», анкетування, 

інтерв’ювання, також проведено  статистичний аналіз одержаних результатів. 
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Третій розділ дисертації присвячений детальному аналізу даних 

доказової медицини про ЛЗ, які використовуються для лікування захворювань 

вагітних жінок, оскільки постійно проводяться клінічні дослідження препаратів, 

в яких вивчаються показники ефективності та безпеки прийому при вагітності. 

Автором проведено ретельний пошук  про ЛЗ за даними систематичних оглядів 

у бази Кокрана для профілактики та лікування ПЕ.  

Результати 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, тому 

ефективним є застосування таких препаратів. 

Проведений порівняльний аналіз асортименту антигіпертензивних ЛЗ з 

доведеною ефективністю для лікування ПЕ, які наявні в  рекомендаціях ВООЗ, 

у переліку БНФ та вітчизняних ДРЛЗ, ДФЛЗ України (8 випуск, 2016). 

Дисертантом обгрунтовано, що доцільним є включення препаратів лабеталолу 

та гідралазину, які мають належну доказову базу і забезпечують ефективне 

лікування ПЕ, як у Державний реєстр, так і у Державний формуляр України, 

оскільки такі препарати поки що є відсутні.  

Дисертантом показано, що для ефективної фармакотерапії НБВ 

необхідним є розширення асортименту профільних препаратів за рахунок  

впровадження у фармацевтичний ринок фіксованої комбінації доксиламін 

10мг/піридоксин 10мг, що підтверджено даними доказової медицини.  

Цікавим є етап дослідження, який присвячений аналізу систематичних 

оглядів про лікарські рослинні засоби, що призначаються під час вагітності. 

Дисертант опрацювала великий обсяг доказових даних про лікарські 

рослини, які вивчаються у рандомізованих дослідженнях та наявні у базах 

доказової фармації.  

Максимович Н.М. визначила основні бази доказової медицини, які 

містять дані про доведену ефективність та безпечність ЛЗ рослинного 
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походження, які призначаються при вагітності, що дозволяє проводити належне 

інформаційне забезпечення фармацевтичної допомоги. 

Методом систематичного огляду встановлено, що 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. До даної категорії 

належать женьшень, журавлина звичайна, звіробій звичайний, імбир 

лікарський, касія гостролиста, каштан кінський, лимон, м’ята перцева, ромашка 

лікарська, часник, чорниця, тому використання таких лікарських рослин є 

доцільним для вагітних жінок. 

Слід відзначити, що автором проведено аналіз  прописів екстемпоральних 

рецептів за даними аптек, які ще зберегли рецептурно-виробничі відділи у 

Львівській, Тернопільській та Івано-Франківській областях. Виявлено дуже 

вузький асортимент екстемпоральних прописів, які подано у дисертації та 

показано їх переваги для лікування захворювань у вагітних. 

У четвертому розділі дисертантом обґрунтовано алгоритм 

маркетингового аналізу ЛЗ, які застосовуються при лікуванні досліджуваних 

захворювань вагітних – ПЕ, ЗПП та НБВ. Результати маркетингового аналізу 

асортименту ЛЗ для профілактики ПЕ показали, що 60% препаратів АСК є 

вітчизняного виробництва. Проте номенклатура препаратів кальцію 

карбонату становить 80% іноземних виробників, тому перспективним є 

впровадження українських ЛЗ у даний сегмент ринку.  

Аналіз асортименту ЛЗ з групи G03D (гестагени та похідні 

прегнадієну) за виробником, показав, що 73% препаратів є іноземного 

виробництва, тому перспективним є виготовлення ЛЗ на вітчизняних 

підприємствах. Встановлено, що асортимент токолітичних засобів в Україні 

представлено офіційно зареєстрованими лише 2 препаратами: гексопрепалін 

та атосибан, які  є виключно іноземних виробників, тому доцільним є їх 

впровадження у вітчизняне виробництво. 
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Автором проведено аналіз призначень ЛЗ за даними медичних карт 

вагітних жінок з ПЕ і ЗПП, які перебували на стаціонарному лікуванні у 

відділеннях районної та обласної лікарень. Результати інтегрованого 

частотного/АВС/VEN-аналізу структури призначень ЛЗ показали, що 

найбільші витрати на лікування ПЕ у стаціонарі припадає на препарати 

магне-В6, тівортін, хофітол, які не належать до групи основних та життєво 

необхідних ЛЗ. Доведено необхідність оптимізації схем призначень та 

відповідних витрат на лікування ПЕ вагітних. 

Дисертантом опрацьовано методом ФЕА «мінімізація вартості» 

методику для визначення найменш вартісного препарату та встановлено, що 

препарат ніфедипін (Коринфар®) має найнижчі витрати на трьохмісячний 

курс лікування ПЕ, тому доцільним є його призначення для зниження витрат 

у вагітних жінок. 

Автором показано,  що більш економічно доступними у дозі 75 мг АСК 

є таблетки Магнікор, Кардіомагніл у фасуванні №100, при їх використанні 

витрати є на 30-44% нижчими, ніж на імпортний препарат Тромбо АСС 75мг 

№30, що дозволяє знизити витрати на закупівлю ліків у профільних 

стаціонарах. 

Опрацьована методика ФЕА при важкій формі НБВ для препаратів  

ондасетрону показала, що призначення вітчизняного  засобу Ондасетрон  є 

дешевшим на 77% порівняно з препаратом Зофетрон імпортного виробника. 

 Дисертантом обгрунтовано та опрацьовано методику аналізу реальних 

даних на основі історій хвороб при ЗПП вагітних. 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. Виявлено, що  при даній патології вагітних призначалися 15 ЛЗ за 

МНН, які належать до групи другорядних, тобто 31%, що призводить до 

збільшення економічних витрат при вагітності, які є необґрунтованими. 
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  П’ятий розділ дисертації присвячено визначенню інформаційних 

потреб та удосконаленню  забезпечення фахівців з проблематики безпечного 

використання ЛЗ при вагітності. Дисертантом опрацьовано методику 

інформаційного аналізу офіційних інструкцій ЛЗ для медичного застосування 

щодо даних про особливості застосування при вагітності. Було 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 інструкціях піридоксину та метоклопраміду, у решти ЛЗ  – такі дані є 

відсутніми, тому доцільним є уніфікація інформації, яка подається в офіційних 

інструкціях на ОЗ для належного їх застосування у вагітних. 

Для визначення інформаційних потреб провізорів автором розроблена 

спеціальна анкета та проведено опитування 196 провізорів з проблематики 

раціонального використання ЛЗ при вагітності, у тому числі для профілактики і 

лікування ПЕ, ЗПП. НБВ . Для забезпечення  післядипломної освіти провізорів 

дисертантом були підготовлені, видані, ухвалені у МОЗ та 

Укрмедпатентінформ України методичні рекомендації «Оптимізація 

інформаційного забезпечення при захворюваннях у вагітних жінок за даними 

доказової фармації», які були впроваджені  у  діяльність профільних 

стаціонарів, аптечних закладів, а також у навчальний процес післядипломної 

підготовки провізорів.  

Позитивно, що  автором була обґрунтована тематика і включена  у 

програму циклу тематичного удосконалення «Раціональне використання 

лікарських засобів за даними доказової медицини та фармакоекономіки», яка 

включає тематику безпечного застосування ЛЗ вагітними. Розроблений 

дисертантом спеціалізований сайт «Ліки та вагітність», який містить дані 

доказової медицини/фармації про ефективні і безпечні ЛЗ, які доцільно 

використовувати пр. вагітності, що сприятиме покращенню фармацевтичної 

допомоги вагітним. 

Наукова новизна і теоретичне значення результатів дисертаційного 

дослідження Максимович Н.М. полягає у грунтовній систематизації даних 
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доказової медицини про лікарські засоби, в т.ч. рослинного походження, які 

призначаються під час вагітності; обґрунтуванні та опрацюванні методики ФЕА 

при лікуванні захворювань у вагітних; розробці комплексного інформаційного 

забезпечення раціонального застосування ліків у вагітних зі створенням 

інформаційно-комунікативних технологій навчання для провізорів. 

Дисертантом Н.М. Максимович  уперше: 

 опрацьовано методику систематизації даних про безпечне та 

раціональне застосування ліків у вагітних за даними доказової 

медицини/фармації та фармакоекономіки, у тому числі лікарські засоби 

рослинного походження;  

 розроблено методики ФЕА «мінімізація вартості» препаратів при 

ПЕ, ЗПП, НБВ для визначення економічно доступних, безпечних препаратів 

при створенні формулярних переліків ЛЗ для профільних стаціонарів 

лікувально-профілактичних закладів, у перспективі для страхового 

забезпечення; 

 створено низку навчально-методичних матеріалів про доказові дані 

при використанні лікарських засобів у період вагітності для удосконалення 

післядипломної та  неперервної освіти з використанням інтернет технологій  

для провізорів і лікарів. 

 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. 

Також запропоновано з використанням інформаційно-комунікативних 

технологій для сучасної післядипломної підготовки провізорів з проблематики 

раціонального застосування ліків при вагітності,. 

Набуло подальшого розвитку: 

 методика маркетингового аналізу профільних ЛЗ для лікування 

захворювань у вагітних;  
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 методики ФЕА «мінімізація вартості» для ЛЗ, що признаються при 

ПЕ, ЗПП та НБВ;  

 методика інформаційного аналізу інструкцій для медичного 

застосування ЛЗ  інтегрально з даними доказової медицини для забезпечення 

належного призначення ліків при вагітності. 

Практичне значення одержаних результатів полягає у розробці 

методики інформаційного забезпечення про доказово безпечні ЛЗ, що 

дозволить покращити інформування провізорів з питань раціональної 

фармакотерапії, а також використання результатів ФЕА, що дозволяє 

оптимізувати витрати на фармацевтичну допомогу. 

Уперше підготовлено та видано наукові методичні рекомендації 

«Оптимізація інформаційного забезпечення при захворюваннях у вагітних 

жінок», які затверджені Укрмедпатентінформ МОЗ України, з тематики 

безпечного та раціонального використання ЛЗ під час вагітності. 

 Позитивно, що видані рекомендації були широко 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 для 

аптечних закладів з 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 
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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 відповідно до 

вимог Належної аптечної практики. Подальше впровадження результатів 

дисертаційного дослідження у вигляді основних 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 в аптеках. 

Повнота викладу основних результатів дисертації в наукових 

фахових виданнях. За результатами усіх розділів дисертації автором 

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. Основні положення дисертації повністю 

відображені в опублікованих працях.  
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Вважаю, що опубліковані результати достатньо повно відображають 

зміст дисертаційної роботи. Результати досліджень широко апробовані на 

науково-практичних заходах різного рівня. 

Зміст автореферату та основних положень дисертації, які подані автором, 

є ідентичними і повністю опубліковані у наукових працях. 

Зауваження щодо змісту і оформлення дисертації та автореферату, 

завершеності роботи в цілому. При загальній позитивній оцінці 

дисертаційної роботи  необхідно висловити певні зауваження: 

1. Автор представила аналіз показників смертності серед вагітних у 

провідних країнах світу, було б доцільно показати поширеності обраних 

патологій ПЕ, ЗПП за даними вітчизняної статистики. 

2. У розділі  3  на с.77  дисертації у табл. 3.7 подано основні джерела 

доказової медицини/фармації про лікарські рослинні засоби, які можна 

призначати при вагітності. Більш доцільно було детальніше навести коротку 

характеристику цих джерел і які монографії про ЛРЗ є висвітлені на цих сайтах. 

3. У розділі  3  на с.79  дисертації у табл. 3.9 наведені лікарські рослини 

доцільно було б показати лікарську рослинну сировину, як і вказано у назві 

таблиці. 

4. У розділі  5  на с.124  дисертації  перераховуються державні 

інформаційні джерела про ЛЗ, проте не згадуються локальні формуляри ЛЗ. 

Наведені зауваження не є суттєвими для загальної позитивної оцінки 

рецензованої роботи, її наукової та практичної цінності, а мають, 

редакційний характер.  

 Рекомендації щодо використання результатів дисертаційного 

дослідження в практиці. Результати дослідження слід впровадити у 

діяльність лікувально-профілактичних закладів МОЗ України, особливо 

профільних стаціонарів при розробці регіональних і локальних формулярів 

ЛЗ, також у науковий та навчальний процес кафедр, особливо факультетів 

післядипломної освіти при викладанні професійно-орієнтованих дисциплін 

для студентів, провізорів-інтернів, слухачів ПАЦ, ТУ у вищих медичних 
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(фармацевтичному) навчальних закладах МОЗ України. 

Висновок про відповідність дисертації встановленим вимогам. 

Представлена дисертаційна робота на тему: «Оптимізація 

фармацевтичної допомоги при захворюваннях у вагітних жінок» є 

самостійною завершеною кваліфікаційною науковою працею, яка розв’язує 

наукову задачу щодо оптимізації фармацевтичної допомоги вагітним жінкам 

для забезпечення раціонального використання ліків за даними доказової 

медицини та фармакоекономіки, і за обсягом виконаних досліджень, 

науковою новизною одержаних результатів, теоретичним та практичним 

значенням, повнотою викладення в опублікованих працях повністю 

відповідає вимогам Постанови Кабінету Міністрів України від 24.07.2013 

року №567 «Про затвердження Порядку присудження наукових ступенів і 

присвоєння вчених звань», а її автор - Максимович Наталія Михайлівна 

заслуговує присудження наукового ступеня кандидата фармацевтичних наук 

за спеціальністю 15.00.01 - технологія ліків, організація фармацевтичної 

справи та судова фармація. 

Офіційний опонент 

Професор кафедри організації і 

економіки фармації Національної 

медичної академії післядипломної 

освіти імені П. Л. Шупика 
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	2017  ВІДГУК Максимович
	Відгук с.12 (2)

