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ВСТУП 

 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 (Hyperemesis gravidarum) нудоти та 

блювоти вагітних (НБВ) може призвести до зневоднення, втрати ваги понад 5%, 

зменшення електролітів у крові та інших важких наслідків для матері та плоду. У 

США економічні втрати  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, USA)  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 
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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 фармакоеконо-

мічного 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 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 ліків при 

вагітності за даними директив ВООЗ та доказової медицини;  
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• 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, ЗПП, НБВ; медико-фармацевтична складова 

проблеми ПЕ, ЗПП, НБВ; фармакоекономічна складова фармацевтичної 

допомоги хворим на ПЕ, ЗПП, НБВ; соціально-економічні аспекти лікування та 

профілактики ПЕ, ЗПП, НБВ в Україні та в світі. 

 Предмет дослідження: асортимент ЛЗ для лікування та профілактики 

ПЕ, НБВ, ЗПП у ДФ України, БНФ, ДРЛЗ на фармацевтичному ринку України; 

публікації з доказової медицини і фармакоекономіки, міжнародні директиви, 
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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 та накази МОЗ України, які регламентують 

лікування захворювань у вагітних, ДРЛЗ України, ДФЛЗ України, БНФ, 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; 
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• методики ФЕА «мінімізація вартості» препаратів при  лікуванні ПЕ, 

НБВ, ЗПП 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 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 
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«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 
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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 медичними картами пацієнток; 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, 

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 
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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 фармако-

економічних 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 (28 с.). 

Повний обсяг роботи складає 178 сторінок друкованого тексту. Робота 

ілюстрована 23 рисунками та 25 таблицями. Список літератури містить 256 

джерел, із них іноземних – 151. 
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РОЗДІЛ 1 

ВИВЧЕННЯ СТАНУ ФАРМАЦЕВТИЧНОЇ ДОПОМОГИ ТА СУЧАСНИХ 

ТЕХНОЛОГІЙ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я У ВАГІТНИХ У СВІТІ 

 ТА В УКРАЇНІ 

  

В Україні було прийнято наказ МОЗ  від 30 травня 2013 р. № 455 «Про 

затвердження настанови «Належна аптечна практика: стандарти якості 

аптечних послуг», який регламентує вимоги відповідно до основоположного 

документу МФФ/ВООЗ з Належної аптечної практики (НАП) (англ. GPP) для 

забезпечення  раціонального використання лікарських засобів, що є особливо 

актуальним для вагітних жінок, оскільки це впливає на збереження здоров’я 

матерів та дітей [1]. Провідним завданням сучасної фармацевтичної допомоги є 

забезпечення та інформування щодо правильного прийому ліків для сприяння 

суспільній охороні здоров’я, що набуває важливого значення у період 

вагітності для профілактики небажаних реакцій внаслідок прийому ліків та їх 

негативного впливу на плід і здоров’я майбутніх дітей.  

 

 1.1. Дослідження основних напрямів збереження материнського 

здоров’я та профілактики захворювань вагітних у світі та в Україні 

 

Одним з головних та пріоритетних завдань Всесвітньої організації 

охорони здоров`я (ВООЗ) є охорона здоров’я вагітних жінок, адже від цього 

залежить стан та якість здоров’я майбутнього покоління [2].   

За даними інформаційного бюлетеня ВООЗ 2015 року, щодня близько 830 

жінок у світі помирають у результаті розвитку ускладнень під час вагітності та 

пологів. Основними ускладненнями, на які припадає 75% усіх випадків 

материнської смертності це – сильні кровотечі, інфекції (у більшості випадків 

після пологів), артеріальна гіпертензія (прееклампсія та еклампсія), ускладнені 

пологи та небезпечний аборт. До того ж, такі стани призводять до інших 

важких наслідків для здоров’я, що можуть призвести і до інвалідності [2].  
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У світовій практиці, у т.ч. і в Україні, до головних показників оцінки 

стану репродуктивного здоров’я населення належать показники, що 

характеризують материнську та малюкову смертність [3]. Також до 

найважливіших проблем у цій сфері належить високий рівень штучного 

переривання вагітності та велика кількість ускладнень під час вагітності та 

пологів [4]. Встановлено, що у 2005 р. ризик виникнення смерті від цих 

ускладнень був більший у 300 разів у жінок, що проживають у країнах, які 

розвиваються порівняно з мешканками розвинутих держав [5]. 

 В основоположному документі Декларація ООН «Цілі Тисячоліття до 

2015р.» (2000р.) серед 8-ми цілей, дві з них присвячені таким питанням – 

«Зменшення рівня материнської смертності на 3/4» та «Забезпечення всім 

доступ до репродуктивної медицини».  

Згідно з Міжнародною статистичною класифікацією хвороб 10 перегляду 

(МКХ-10) материнська смертність – це смерть жінки, яка відбулась у період 

вагітності або протягом 42 днів після її закінчення (незалежно від її тривалості 

та локалізації) з будь-якої причини, пов’язаної з вагітністю, обтяженої нею або 

її веденням, але не від нещасного випадку чи з випадкових причин. 

Материнську смерть поділять на дві групи: 

1. Безпосередньо пов’язана з акушерськими причинами (прямі акушерські 

причини) – це смерть матері внаслідок акушерських ускладнень стану 

вагітності (тобто вагітності, пологів і післяпологового періоду), а також 

унаслідок втручань, недогляду, неправильного лікування або низки подій, 

пов’язаних із будь-якою з вищезазначених причин. 

2. Опосередковано пов’язана з акушерськими причинами (непрямі 

акушерські причини) – це смерть унаслідок хвороби, що існувала раніше або 

виникла під час вагітності, без зв’язку з безпосередньою акушерською 

причиною, проте обтяженої фізіологічним впливом вагітності. Також у непрямі 

акушерські причини відносяться випадки материнської смерті, зумовлені 

вірусом імунодефіциту людини (В20-В24) класу І.  
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 Для характеристики материнської смертності важливими є коефіцієнт 

материнської смертності (відношення кількості випадків материнських смертей 

до кількісті живонароджених або загальної кількісті народжених 

(живонароджених та мертвонароджених разом) та рівень чи показник 

материнської смертності (кількість материнських смертей на 100 тис. 

живонароджених ) [6].  

  У 2006 р. був опублікований перший систематичний аналіз (WHO analysis 

of causes of maternal death: a systematic review), який базувався на даних 

наукової літератури та звітів про причини материнської смертності. Було 

встановлено, що в країнах, які розвиваються, головні причини смерті – 

кровотечі та гіпертензивні розлади [7]. 

 Згодом, провідними організаціями світу, а саме Агенством з оцінки 

материнської смертності (Maternal Mortality Estimation Inter-Agency Group – 

MMEIG) з ВООЗ (WHO), Дитячим фондом ООН, ЮНІСЕФ (UNICEF,) Фондом 

народонаселення ООН (UNFPA), Світовим банком (World Bank Group) та 

Відділом з народонаселення ООН (United Nations Population Division) з 

спеціалістами з США (Массачусетський технологічний інститут, Кембридж та 

Університет Каліфорнії) та Сінгапуру (Національний університет) було 

здійснено спільне міжнародне дослідження «Тенденції в області материнської 

смертності: з 1990 по 2015» (Trends in Maternal Mortality: 1990 to 2015) у рамках  

програми ООН «Цілі розвитку тисячоліття».  На основі даних,  які представлені 

у документі (детальний аналіз результатів 1990, 1995, 2000, 2005, 2015 років) 

встановлено, що у світі зменшуються основі показники, які характеризують 

стан репродуктивного здоров’я жінок у провідних країнах світу. Проте 90% 

материнської смертності відбувається у країнах, що розвиваються [8].  

 У світі в 1990 р. відбулось 532 тис. (інтервал: 496 тис. - 590 тис.) випадків 

материнської смертності, а у 2015 р. – 303 тис. ( 291тис. - 349 тис.). Протягом 

життя ризик материнської смерті зменшився у 2015 р. і становив один випадок 

на 180 жінок порівняно з минулим показником – один на 73 особи. Показник 

материнської смертності становив 440 в 1990 р., 341 – у 2000 р., 216 – у 2015 р.  
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Ці дані показують, що за період 1990-2015 рр. показник зменшився на 44% [2, 

8, 9]. Коефіцієнт та число випадків материнської смертності у 2015 р. по 

частинах світу наведено у табл. 1.1 [ 8]. 

Таблиця 1.1 

Материнська смертність по частинах світу на 100 тис. живонароджених, 

2015 

Частина світу 
Коефіцієнт 

материнської 

смертності 

Інтервал невизна- 
ченості (80% ДІ) 

Число 

випадків 

материнської 

смерті Нижня 

межа 
Верхня 

межа 
Розвинені країни 12 11 14 1700 
Країни, що 

розвиваються 
239 229 275 

302000 

Північна Африка 70 56 92 3100 
Африка на південь 

від Сахари 
546 511 652 

201000 

Східна Азія 27 23 33 4800 
Південна Азія 176 153 216 66000 

Південно-Східна 

Азія 
110 95 142 

13000 

Західна Азія 91 73 125 4700 
Кавказ і 

Центральна Азія 
33 27 45 

610 

Латинська 

Америка 
60 57 66 

6000 

Карибський басейн 175 130 265 1300 
Океанія 187 95 381 500 
Світ  216 207 249 303000 

 

 Як видно із даних табл. 1.1 у 2015 р. найбільший коефіцієнт материнської 

смертності був в Африці на південь від Сахари (546 на 100 тис. народжених 

живими) та Океанії –  (181). 

 У 2015 р. у світі 9 країн змогли досягти зниження коефіцієнту 

материнської смертності до 75%, а у 26 – не було ніякого прогресу. До 

результативних держав увійшли – Бутан, Кабо-Верде, Камбоджа, Іран, 

Корейська Народно-Демократична Республіка, Мальдійські острови, Монголія, 
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Руанда та Тімор-Лешті. Проте, у вищеперелічених країнах коефіцієнт значно 

вищий, порівняно з іншими країнами світу [8]. 

 Детальний аналіз держав, а саме за коефіцієнтом та числом материнської 

смертності (2015), що увійшли до розвинутих, показано у табл.1.2. 

Таблиця 1.2 

Показники материнської смертності у розвинутих країнах за даними 

міжнародного дослідження 

 «Тенденції в ділянці материнської смертності: з 1990 по 2015 рр.» 

Країна Коефіцієнт 

материнсь- 
кої 

смертності  

Число 

випадків 

материн 
ської 

смерті  

Країна  Коефіцієнт 

материнсь- 
кої 

смертності  

Число 

випадків 

материн 
ської 

смерті 
Албанія 29 11 Латвія 18 4 
Австралія 6 19 Литва 10 3 
Австрія 4 3 Люксембург 10 1 
Білорусь 4 5 Мальта 9 - 
Бельгія 4 9 Чорногорія 7 1 
Боснія і 

Герцеговина 
11 4 Нідерланди 7 12 

Болгарія 11 7 Нова 

Зеландія 
11 7 

Канада 7 27 Норвегія 5 3 
Хорватія 8 3 Польща 3 12 
Кіпр 7 1 Португалія 10 8 
Чехія 4 5 Молдова 23 10 
Данія 6 4 Румунія 31 56 
Естонія 9 1 Росія 25 450 
Фінляндія 3 2 Сербія 17 15 
Франція 8 66 Словаччина 6 3 
Німеччина 6 42 Словенія 9 2 
Греція 3 3 Іспанія 5 21 
Угорщина 17 15 Швеція 4 5 
Ісландія 3 - Швейцарія 6 4 
Ірландія 8 5 Македонія 8 2 
Ізраїль 5 9 Україна 24 120 
Італія 4 18 Велика 

Британія 
9 74 

Японія 5 56 США 14 550 
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 Україна займає досить високі показники материнської смертності станом 

на  2015 р. Так, кількість випадків материнської смертності одні з найбільших у 

Європі – 120 випадків.  

 З 2005 р. в Україні результати  щодо материнської смертності кодувались 

згідно МКХ-10. Опубліковані дані показують, що у період 1990-2010 рр.  рівень 

материнської смертністі знизився на 27,7%, а за період 2010-2015 рр. – на 

35,6%. Детальний аналіз показників материнської смертності з 1990 по 2015 рр. 

показано у табл. 1.3. 

Таблиця 1.3 

Динаміка показників материнської смертності в Україні 1990-2015 рр. 

Показники 1990 1995 2000 2005 2010 2015 
Число материнської 

смертності  
290 260 240 130 130 120 

Коефіцієнт 

материнської 

смертності 

46 52 34 30 26 24 

Рівень материнської 

смертності 
32,4* 32,3* 26,2* 17,6 23,6 15,2 

* - українська статистика 

 Дані свідчать, що тенденція до зниження рівня материнської смертності,  

хоч і повільними темпами –  з 17,6 до 15,2 на 100 тис. живонароджених за 

десять років відбувається, і удосконалення лікарського забезпечення вагітних 

може вплинути на дану тенденцію.  

За статистичними даними Міністерства охорони здоров’я у 2015 р. 

основними ускладненнями під час вагітності на 1000 фізіологічних пологів 

були: кровотечі у зв’язку з відшаруванням плаценти, затяжні пологи, 

дисфункція щитовидної залози, інфекції сечостатевих шляхів, анемії родової 

діяльності, прееклампсія та еклампсія, венозні ускладнення, кровотечі в 

післяродовому та післяопераційному періоді та інші ускладнення. 

Одним з найнебезпечніших ускладнень для життя вагітної жінки та 

майбутньої дитини є розвиток гіпертензії у другій половині вагітності, а саме – 

прееклампсії.  
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Гіпертензія вагітності – це підвищення систолічного артеріального тиску 

до 140 мм рт.ст. та вище та/або діастолічного до 90 мм рт.ст. і вище. 

Гіпертензивні розлади у вагітних виникають близько у 10 % всіх  жінок у 

всьому світі [10, 11, 14 ]. У 25% випадків саме це призводить до перебування у 

стаціонарі та лікування вагітних ще до пологів [12]. В Африці та Азії майже 

десята частина всіх випадків материнської смертності пов'язані з 

гіпертензивними порушеннями у вагітних. У Латинській Америці припадає 

одна чверть випадків смертності, що пов'язані з цими ускладненнями [14].   

 Серед гіпертензивних розладів у вагітних виділяють: 

І. Артеріальну гіпертензію (АГ), що передувала вагітності (хронічну АГ): 

- первинну АГ, або гіпертонічну хворобу; 

- вторинну АГ. 

ІІ. АГ, зумовлену вагітністю: 

- гестаційну гіпертензію; 

- прееклампсію; 

- еклампсію. 

ІІІ. Поєднану прееклампсію 

ІV. Гіпертензію неуточнену (допологову некласифіковану АГ).  

Кількість жінок, у яких АГ супроводжується до вагітності, за даними 

експертів ESH i ESС становить від 1 до 5% [12]. В Україні АГ, що передує 

вагітності, трапляється у 3,5% жінок і до 50% всіх випадків артеріальної 

гіпертензії у вагітних [13]. Наслідки АГ під час вагітності мають негативні 

наслідки для здоров’я, а саме: 

➢ збільшується ризик відшарування нормально розташованої плаценти; 

➢ може виникнути масивні кровотечі, внаслідок розвитку синдрому 

дисемінованого внутрішньосудинного згортання крові (ДВЗ–синдром); 

➢ може стати причиною порушення мозкового кровообігу; 

➢  виникає відшарування сітківки; 

➢ прогресуюча плацентарна недостатність; 

➢ гестаційна АГ може перейти в  преекламсію  і еклампсію [15, 16 ]. 
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 У майбутньому у жінок, які перехворіли АГ є підвищена частота розвитку 

ожиріння, цукрового діабету, ішемічної хвороби серця, інсультів тощо [15, 16 ]. 

 Ускладненнями для плоду є синдром затримки росту, дистрес і може бути 

загибель. Діти, матері яких перенесли АГ, мають збільшені шанси виникнення 

різноманітних метаболічних, гормональних та серцево-судинних захворювань [10, 

12, 14, 17, 18]. 

Таким чином, особливо небезпечною є прееклампсія, яка може призвести 

до погіршення якості здоров’я та життя як жінок, так і дітей. 

 Прееклампсія (ПЕ) – це швидко прогресуюче захворювання, що 

характеризується високим кров'яним тиском і наявністю білка в сечі. Також 

характерним є виникнення таких симптомів: набряків, раптового збільшення 

ваги, біль голови і погіршення зору.  Найчастіше прееклампсія розвивається 

після 20 тижнів вагітності (у кінці 2-го або 3-го триместру або середині до кінця 

вагітності) і до шести тижнів після пологів, хоча в окремих випадках це може 

статися раніше, ніж до 20 тижнів. Правильний допологовий догляд має важливе 

значення для діагностики та лікування прееклампсії [13, 14]. 

  За даним ВООЗ, ПЕ спричиняє 76 тис. смертей матерів і 500 тис.  

смертності новонароджених дітей в рік. Так, статистичні показники щодо 

реєстрації у вагітних прееклампсії у США, Канаді та Західній Європі 

становлять 2-5% [17, 18], а в країнах, що розвиваються, важкі форми 

прееклампсії та еклампсії є більш поширеними, починаючи від низького рівня  

поширеності – 4% від всіх випадків до 18% у деяких частинах Африки [17]. За 

даними МОЗ України прееклампсія у 2012-2013 рр. займала 5 місце у структурі 

материнської смертності і становила у 2012 – 3,1%, а в 2013 – 8,6% [19].  

 Важка форма ПЕ до 10% випадків може ще спровокувати виникнення 

синдрому HELLP – це мікроангіопатична гемолітична анемія, низький рівень 

тромбоцитів та значне підвищення ферментів печінки [19]. Також ПЕ майже у 

30% випадків призводить до виникнення загрози передчасних пологів (ЗПП) 

[14, 15, 20].   
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Щорічно у світі, за даними ВООЗ, відбувається близько 15 млн. 

передчасних пологів (ПП) [21-23]. Найчастіше ця патологія трапляється в 

країнах з низьким рівнем доходів, проте і в країнах високорозвинених (США) 

це також є проблемою. Згідно з інформаційним бюлетенем ВООЗ, у 2016 р. в 

Африці та Південній Азії було зареєстрованбільше 60% випадків ПП [21, 23]. 

За даними М.Delnold, 2015 поширеність у Європі даної патології – 5-10% [24]. 

В Україні кількість ПП поки ще не має офіційних даних. Так, інформація 

опублікована станом на 2008 р. показуює поширеність 12-46% [25], а у 2014р. – 

4,0-4,5% [26].    

У 2010 р. відбулось близько 1,1 млн. випадків народження передчасно 

немовлят. Передчасно народжені діти мають великі шанси ризику смерті в 

неонатальному періоді чи в майбутньому бути схильними до проблем із 

здоров’ям, а саме можуть виникнути: 

• порушення розвитку центральної нервової системи, а саме збільшуються 

ризик розвитку церебрального паралічу, виникають проблем з навчанням, 

дислексії, когнітивні порушення; 

• порушення зору, слуху, серцево-судинної системи (збільшення 

артеріального тиску), хронічні захворювання легень недоношених (часто  

трапляється астма), збільшення неінфекційних захворювань, маси тіла у 

підлітковому віці; 

• соціальні аспекти та економічний тягар [21-22, 27-30]. 

 За даними літератури серйозною проблемою при вагітності є розвиток 

нудоти та блювоти вагітних (НБВ), особливо важкої форми, яка суттєво 

впливає на якість життя жінки, її соціальні функції, а також на здоров’я 

майбутньої дитини [31-35]. Важка форма НБВ – Hyperemesis gravidarum – це 

постійна нудота і блювота під час вагітності, що може призвести до 

зневоднення, кетозу, втрати ваги понад 5%, зменшення електролітів у крові [37-

39].  

Частота поширення НБВ у світі за даними Boelig R.С. та співавт. (2016) 

становить від 0,3% до 1,0% [34]. Розвиток даного стану у вагітної призводить 
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до значного погіршення якості життя пацієнтки та може спричинити серйозні 

порушення, наприклад передчасні пологи. Також НБВ є найбільш поширеним 

показанням, після загрози передчасних пологів, для госпіталізації у першій 

половині вагітності. НБВ є передвісником синдрому HELLP [34,36, 38, 39]. 

 Ускладнення у вагітних жінок найчастіше трапляються з тяжким 

блюванням або hyperemesis gravidarum і включають: метаболічні, механічні 

ускладнення, дефіцит вітамінів і суттєво знижують якість життя майбутньої 

мами (див.табл.1.4). Виникають також ускладнення зі сторони плода, що 

призводить до зростання частоти народження немовлят з нижчою масою тіла 

[38,39]. 

Таблиця 1.4 

Систематизація даних про ускладнення у вагітних жінок  

з hyperemesis gravidarum 

Метаболічні ускладнення Механічні ускладнення Дефіцит вітамінів 

втрата маси тіла крововилив у сітківку піридоксину  

зневоднення  відрив селезінки ціанокобаламіну  

ацидоз  розрив стравоходу  тіаміну  

аномальні печінкові проби пневмоторакс   

гіпонатріємія    

 

Як видно із табл. 1.4, виникнення під час вагітності важкої форми НБВ – 

hyperemesis gravidarum, може спричинити серйозні проблеми у здоров’ї жінки, 

які негативно впливатимуть і на якість життя дитини в майбутньому, тому 

необхідним є доказово-обґрунтоване лікування НБВ для поліпшення якості 

життя вагітних жінок.  

Питання фармацевтичної допомоги при НБВ не були об’єктом вивчення в 

організаційно-економічних дослідженнях, тому актуальним є наукові розробки 

для оптимізації лікарського забезпечення.  
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 1.2. Дослідження сучасних підходів до раціональної фармакотерапії у 

період вагітності 

 

Однією з найбільш важливих тем у медичній та фармацевтичній галузі є 

правильне та безпечне здійснення фармакотерапії вагітним жінкам, яка 

базуватиметься на доказових даних. 

 В Україні Державна галузева програма стандартизацiї медичної допомоги 

на перiод до 2020 р. та Концепцiя розвитку фармацевтичного сектора галузi 

охорони здоров’я України на 2011-2020 рр. спрямованi на забезпечення 

найбiльш рацiональних, високоефективних та економiчно доцiльних методiв 

фармакотерапiї, заснованих на принципах доказової медицини [40]. 

 Доказова медицина – це розділ медицини, який базується на об’єктивних, 

науково обґрунтованих фактах, що включають пошук, порівняння, 

узагальнення, одержання висновків та розпосюдження  отриманих доказів для 

їх використання в інтересах пацієнта та суспільства в цілому. Основні  аспекти 

впровадження доказової медицини включають: міжнародна конференція з 

гармонізації (International Conference on Harmonization, ICH); результати з 

Належної клінічної практика (Good Clinical Practice, GCP); систематичних 

оглядів та  мета-аналізів; база Кокранівського товариства.   

 Доказова фармація є складовою частиною доказової медицини і 

використовує методи мета-аналізу, фармакоепідеміологічних досліджень для 

встановлення показників доведеної ефективності, безпечності саме для ЛЗ при 

різних захворюваннях, станах. Доказова фармація займається систематизацією 

відфільтрованої інформації у вигляді електронних баз даних для практичного 

використання фармацевтами/провізорами та лікарями та іншими фахівцями ОЗ 

[41]. 

 Відповідно до положень ВООЗ раціональне використання ЛЗ – це 

створення умов для використання ліків, коли пацієнти отримують ЛЗ 

відповідно до своїх клінічних потреб в дозах, які відповідають їх 

індивідуальним вимогам на курс лікування за найнижчою ціною для пацієнта та 
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суспільства в цілому. В Україні  відповідно до наказу МОЗ від 13.09.2010 р. 

№769 «Про затвердження Концепції розвитку фармацевтичного сектору галузі 

охорони здоров’я України на 2011-2020 роки» передбачено забезпечення 

раціонального використання ЛЗ. З метою створення умов для раціонального 

застосування ЛЗ і запобігання їх неадекватних призначень МОЗ України 

наказом від 26.07.2013 р. № 651 затвердило «Принципи Належної 

фармакотерапевтичної практики та попередження поліпрагмазії», що особливо 

актуально при вагітності для уникнення розвитку побічної дії ліків як на 

організм жінки, так і на плід та майбутнє здоров’я дитини. 

Визначення ВООЗ щодо раціонального використання ЛЗ було доповнене 

терміном «відповідальне використання ЛЗ» (responsible use of medicines). 

Відповідальне використання ліків полягає у тому, що діяльність, можливості та 

наявні ресурси учасників  системи охорони здоров'я – лікарів, провізорів є 

паритетними, щоб забезпечити пацієнтам можливість отримувати необхідні 

ліки в потрібний час, використовувати їх належним чином для здоров’я [42].  

Особливо актуально для вагітних жінок раціональне використання життєво 

необхідних ЛЗ, які є безпечними і доцільними для лікування захворювань та 

ускладнень, які виникають протягом 9 місяців. Часто невідповідна доза та 

тривалість застосування ЛЗ, які не є дозволеними при вагітності, можуть 

спричинити важкі ускладнення у плоду та викликати вади розвитку 

новонародженого. З позиції доказової медицини вітчизняними та 

європейськими дослідниками встановлено, що здоров'я новонародженої дитини 

визначається станом здоров'я матері, особливостями перебігу вагітності та 

пологів, фізіологічним перебігом неонатального періоду, оптимальною 

організацією надання спеціалізованої медичної та фармацевтичної допомоги 

вагітним жінкам [43].  

Ще у 1963 р. 16-та Асамблея ВООЗ прийняла резолюцію про необхідність 

збору та поширення даних про безпечність ЛЗ для уникнення побічних реакцій 

під час застосування ЛЗ у звичайній клінічній практиці. У 1968 р. була 

створена, а в 1971 р. затверджена дослідницька програма міжнародного 
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моніторингу ЛЗ. Найбільшу увагу було приділено цьому питанню після 1961 р. 

через «талідомідову трагедію», у результаті якої майже 10 тис. дітей  

народились з фокомелією – вроджені вади розвитку кінцівок. Слід підкреслити, 

що при доклінічному дослідженні цього ЛЗ не було встановлено тератогенної 

дії на тваринах. Тому його використовували як заспокійливий засіб і часто при 

нудоті, яка спостерігалась вранці у багатьох вагітних жінок. Препарат був 

зареєстрований у 46 країнах світу, оскільки у попередніх клінічних 

дослідженнях не було виявлено тератогенної дії. При вивченні розвитку цієї 

негативної дії на плід було встановлено, що розвивалась вона з 21 по 36 день 

ембріонального розвитку. При цьому, доза препарату становила 1 мг/кг тіла 

вагітної жінки при прийомі протягом трьох днів. Талідомідова трагедія  стала 

поштовхом до створення системи фармакологічного нагляду за побічними 

реакціями ЛЗ, особливо при прийомі у вагітних [44]. 

Слід відзначити, що у 1971 р. відбулась заборона застосування 

діетилстильбестрола, у зв'язку з виникненням у дівчат плоскоклітинного раку 

піхви у пубертатному та юнацькому віці, а згодом і розвиток злоякісних пухлин 

у статевих органах та їх аномалії, матері яких застосовували цей ЛЗ,. У 

хлопчиків –розвивався кіст придаток яєчок, їхня гіпоплазія та крипторхізм у 

постнатальному періоді. Отже, навіть невелика доза та короткий термін 

застосування ЛЗ з небажаною побічною дією, можуть призводити до серйозних 

загрозливих негативних наслідків для здоров’я майбутніх поколінь [44]. 

 За даними літератури, виділяють три критичні періоди, які є важливими 

під час внутрішньоутробного розвитку плоду: 

1. Бластогенез та імплантація – до 3 тижнів вагітності – максимальний 

ризик токсичної дії ЛЗ, загибель до встановлення факту вагітності та 

переривання вагітності – самовільний аборт. Також встановлено, що деякі 

речовини володіють у цей період тератогенними властивостями (естрогени, 

циклофосфамід).  

2. Період плацентації та органогенезу – дія максимально проявляється з 4 по 

9 тижні вагітності. У цей період майже всі ЛЗ переносяться з крові жінки до 
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ембріону та їхня концентрація  майже  однакова у крові матері та плода, проте  

швидко ростуть клітини плоду, які є більш чутливими до дії ЛЗ, ніж 

материнські клітини. Як результат – формуються вроджені вади розвитку. 

3. Фетальний період – підвищена проникність плаценти, ЛЗ не викликає 

значних структурних аномалій, проте може змінити перебіг пологів, знизити 

адаптацію новонародженого, а також до затримки розвитку плода [44, 45]. 

 Призначення та прийом ЛЗ у ці періоди повинен бути обґрунтованим з 

урахуванням даних доказової медицини/фармації, адже може виникнути 

негативна дія на ембріон та плід. Це ембріотоксична дія – розвивається у перші 

дні й тижні від початку запліднення. Вона полягає у негативній дії речовин на 

зиготу і бластоцисту, які знаходяться у просвіті фалопієвих труб або у 

порожнині матки, що є наслідком токсичного впливу ліків. У результаті 

розвиток ембріона, процеси його прикріплення до стінки матки (імплантації) та 

плацентації порушуються. При цьому вагітність або зовсім не розвивається,  

або відбувається мимовільний викидень на її ранній стадії.   

 Тератогенна дія – це здатність лікарських засобів, хімічних речовин, 

інфекційних захворювань або екологічних чинників порушувати нормальний 

розвиток ембріона і призводити до втрати вагітності, вроджених вад розвитку в 

плода чи ускладнення вагітності. Спостерігається при дії ліків у період перших 

3 тижнів до 3-4 місяців внутрішньоутробного розвитку. Перенесені 

захворювання, які володіють тератогенними властивостями: 

- вірус краснухи призводить до катаракти, глаукоми, серцевих пороків, глухоти; 

- цитомегаловірус – мікроцефалія, сліпота, розумова відсталість, смерть плода; 

-  вірус простого грипу – мікрофтальмія, мікроцефалія, дисплазія сітківки;  

- вірус вітряної віспи – гіпоплазія кінцівок, розумова відсталість, атрофія м’язів; 

- вірус імунодефіциту (ВІЛ) - мікроцефалія, затримка росту; 

- токсоплазмоз  –  гідроцефалія, мозкові кальцифікати, мікрофтальмія;  

- збудник сифілісу – розумова відсталість, глухота [44, 45 ]. 

 Перелік ліків, які володіють ембріотоксичною та тератогенною дією при 

вагітності на плід,за даними літератури є наведені в табл.1.5 [46]. 
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Таблиця 1.5 
Лікарські засоби, які проявляють ембріотоксичну та тератогенну дію 

ФТ група ЛЗ Наслідки застосування 
1 2 3 

Антибіотики Амікацин, 

канаміцин, 

тобраміцин 

Вроджена глухота,  негативна дія на 

розвиток нирок 

Тетрациклін  Гіпоплазія зубної емалі, коричневе 

забарвлення зубів, порушення росту 

кісток 
Фторхінолони Артропатії - захворювання суглобів в 

результаті порушень трофічної 

іннервації і чутливості 
Нітрофурантоїн  Гемоліз, жовте забарвлення зубів, 

гіпербілірубінемія в неонатальному 

періоді 
Хлорамфенікол  Агрунулоцитоз,  синдром  Грея в 

неонатальному періоді - метеоризм, 

діарея, блювання, ціаноз, колапс 
Психотропні 

засоби 
Літій  Вроджені вади серця, найчастіше 

аномалія Ебштейна, аритмії серця, 

пригнічення ЦНС, гіпотензія, 

неонатальний ціаноз 
Діазепам Гіпотермія, гіпотонія, роздвоєння і 

аномалії кінцівок 
Іміпірамін Порушення  розвитку органів 

дихання, дефекти кінцівок, 

тахікардія, затримка сечі, 

неонатальний дистрес-синдром 
Нортриптилін  Неонатальний дистрес-синдром, 

ціаноз, гіпертонія, тремор 
Мепробамат  Вади серця, синдром абстенції, вади 

діафрагми 
Антикоагулян- 
Ти 

Похідні кумарину У період між 6 і 9-им тижнями 

вагітності спричиняють кумаринову 

(варфаринову) ембріопатію - 
гіпоплазія носа, атрезія хоан, 

хондродисплазія, атрезія зорових 

нервів, гідроцефалія, розумову 

відсталість 
Анальгетики  Ацетилсаліцилова 

кислота 
Неонатальна кровотеча, стійка 

легенева гіперпензія, 

внутрішньочерапна кровотеча у 

недоношених 
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Продовж. табл. 1.5 
 Індометацин Неонатальна гіпертензія легеневих 

артерій, порушення серцево-судинної 

адаптації, смерть плоду 
Протисудомні 

засоби 
 
 

Фенобарбітал Погіршення слуху, пригнічення ЦНС, 

анемія, тремор, синдром відміни, 

гіпертензія 
Фенітоїн Гідантоїновий фетальний синдром – 

розщеплене,пласке та низько 

розташоване перенісся, короткий ніс, 

птоз, гіпертелоризм, гіпоплазія 

верхньої щелепи, великий рот 
Вальпроєва кислота Розшеплення хребта 

Антигіпертен- 
зивні ЛЗ 

Резерпін  Гіперемія слизової носа, гіпотермія, 

брадикардія, пригнічення ЦНС, 

летаргія 
 ІАПФ ІІ  Маловоддя, гіпотрофія, контрактури 

кінцівок, деформація лицьового 

черепа, гіпоплазія легень 
Антитиреоїдні 

засоби 
Тіамазол  Зоб, виразки серединного відділу 

волосяної частини голови 
Протипухлинні 

засоби 
Азатіопірин  Стеноз легень, полідактилія, лицева 

дисморфогенез 
Бусульфан Затримка внутрішньоутробнрго та 

після пологового розвитку, 

помутніння рогівки 
5-фторурацил 

Меркаптопурин 
Аборт, дефекти черепно-лицевого 

відділу 
Метотрексат  Відсутність лоьової кістки, аборт, 

затримка після пологового розвитку 
Вінкристин  Маленький плід, неправильне 

положення плода 
Вітаміни  Вітамін А у дозі 

вище 10 тис. МО на 

добу 

Дефекти серцево-судинної системи, 

дисморфізм вушних раковин, 

полідакталія 
Вітамін В у великій 

дозі 
Кальцифікація органів 

 

 Фетотоксична дія – результат впливу ліків на плід від 12 тижнів до 

народження – коли сформовані уже органи і фізіологічні системи. Наприклад, 

антикоагулянти можуть спровокувати виникнення кровотечі у 

новонародженого, похідні сульфонілсечовини – викликати гіпоглікемію; 
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алкоголь, снодійні ЛЗ і транквілізатори – пригнічення ЦНС, нестероїдні 

протизапальні засоби, коли застосовувати у ІІІ триместрі вагітності можуть 

призвести до передчасного закриття артеріальної (боталової) протоки у зв’язку 

з легеневою гіпертензією, препарати резерпіну можуть викликати пригнічення 

дихання, порушення смоктання у новонародженої дитини. 

Ліки за ступенем ризику при застосуванні вагітними поділяють на 5 груп, 

це категорії А, В, С, D, Х, які є у класифікаціях Швеції (Swedish Catalogue of 

Approved Drugs (FASS), США (Food and Drug Administration (FDA) та в 

Австралії (Australian Drug Evaluation Committee (ADEC). 

 Категорія А – це ЛЗ, які при експерементальних та контрольованих 

клінічних дослідженнях не збільшували частоту виникнення вад розитку плода, 

негативних та побічних дій, тобто не спричиняли несприятливого впливу на 

плід. 

Категорія В – це ті ЛЗ, які вважаються умовно-безпечними, оскільки не 

встановлено тератогенної дії під час експерименту та не спостерігалась у діток, 

мами які застосовували ці ліки під час вагітності, ембріотоксична дія. В 

австралійській та шведській класифікації ця категорія поділена на 3 підгрупи.  

 Найбільша кількість ЛЗ належить до категорії С – потенційно-

небезпечних, для яких підтверджена ембріотоксична та тератогенна дія у 

тварин, проте клінічні дослідження не проводились для людей. При їх потребі 

користуються принципом «користь/ризик», тобто прийом ЛЗ перевищує 

потенційний ризик для плоду. 

 Категорія D – це небезпечні ЛЗ, які володіють негативною дією на плід, у 

тому числі, і тератогенною дією, та викликають вроджені вади розвитку та 

аномалії. 

 Категорія Х – протипоказані ЛЗ під час вагітносі, у зв`язку з доведеною 

тератогенною дією, яка була доведена як в експеременті, так і в клінічних 

дослідженнях.  

 Проте, препарати у трьох наведених класифікаціях не завжди віднесено 

однаково у групах. При аналізі категорії Х за FDA, естрадіол у FASS відповідає 
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В2, а у ADEC – В1. Мізопростол у шведській класифікації категорія С, даназол 

– D, а кломіфен – В3. 

  Препарати, які за всіма класифікаціями належать до заборонених під час 

вагітності – це аміноптерин, андрогени, диетилстільбестрол, стрептоміцин, 

дисульфірам, ерготамін, естрогени, інгаляційні анестетики, йодиди, тамлідомід, 

триметадіон, ретиноїди [47, 48, 49]. 

 Також інформаційним забезпеченням щодо впливу ЛЗ під час вагітності 

для вагітних повинні бути : 

1. Директиви ВООЗ, а саме діючий перелік нормативних документів, що 

стосуються тактик ведення та вибору правильної схеми лікування при 

вагітності – це: 

➢ Дослідження випадків материнської смертності та ускладнень з метою 

забезпечення безпечної вагітності («Beyond the numbers. Reviewing maternal 

deaths and complications to make pregnancy safer»), 2004 р.;   

➢ Рекомендації для лікування та профілактики прееклампсії 

(Recommendations for Prevention and Treatment of Pre–eclampsia and Eclampsia. 

Geneva: WHO), 2011 р.;  

➢ Рекомендації ВООЗ щодо профілактики та  контролю застосування 

табаку та пасивного куріння під час вагітності (WHO recommendations for the 

prevention and management of tobacco use and second-hand smoke exposure in 

pregnancy), 2014 р;  

➢  Рекомендації для зміцнення здоров’я матерів  та новонароджених (  WHO 

recommendations on health promotion interventions for maternal and newborn health 

Pregnancy), 2015 р.;  

➢ Рекомендації ВООЗ щодо веденння вагітності в контексті вірусу Зіка 

(Pregnancy management in the context of Zika virus infection), 2016 р.;  

➢ Рекомендації ВООЗ щодо наданні допологової допомоги як засіб 

формування позитивного досвіду вагітності (WHO recommendations on antenatal 

care for a positive pregnancy experience), 2016 р.; 
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➢ Рекомендації ВООЗ щодо профілактики та лікування післяпологових 

інфекцій (WHO recommendations for prevention and treatment of maternal 

peripartum infections), 2016 р.; 

➢ Інформаційний бюлетень «Передчасні пологи» («Preterm birth»), 2016р.; 

➢ Інформаційний бюлетень «Материнська смертність» («Maternal 

mortality»), 2016 р. [2]. 

2. Рекомендації провідних агентств, товариств:  

➢ Європейського агентства по лікарським засобам (European medicines 

agency);  

➢ Національного інституту здоров'я і досконалості допомоги (NICE); 

➢ Американської школи акушерів та гінекологів (ACOG). 

3. Дані з спеціалізованих баз даних тератологічних систем у світі, інформаційне 

забезпечення, яких було предметом вивчення та подано у розділі 5.1. 

4. Формулярні, страхові переліки: Британський Національний Формуляр 

лікарських препаратів, Державний формуляр України, детальний аналіз 

представлений у розділі 5.2. 

 В Україні надання медичної та фармацевтичної допомоги вагітним 

жінкам регламентоване також клінічними протоколами, які затверджені 

наказом МОЗ України, законодавчими та нормативними актами, наприклад:  

- наказ Міністерства охорони здоров'я України від 31.12.2004 №676 «Про 

затвердження клінічних протоколів з акушерської та гінекологічної допомоги»; 

- наказ МОЗ від 29.12.2005 № 782 «Про затвердження клінічних протоколів з 

акушерської та гінекологічної допомоги;   

- наказ МОЗ від 03.11.2008 №624 «Про затвердження клінічних протоколів з 

акушерської та гінекологічної допомоги»;  

- наказ МОЗ України від 24.05.2012 № 384 "Про затвердження та впровадження 

медико-технологічних документів зі стандартизації медичної допомоги при 

артеріальній гіпертензії" [13, 50-52]. Останній показує наскільки важливим є 

знання про ПЕ, щоб уникнути  ускладнень та попередити її розвиток. 
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 Крім цього, з 2006 по 2015 рр. діяла Державна цільова програма 

«Репродуктивне здоров’я нації». За даними звіту, за допомогою цієї програми 

знизились показники материнської та малюкової смертності на 53% та 38% 

відповідно. Жінки, з хронічними захворюваннями, за бюджетне фінансування 

отримували контрацептиви, що сприяло уникати небажаних вагітностей, 

зменшити число переривання вагітності. Проте, не були враховані фінансові 

витрати, які жінки самостійно здійснювали, наприклад, у пологовому будинку 

чи у відділення стаціонару [53]. На сьогодні, є Проекту Концепції 

Загальнодержавної програми «Репродуктивне та статеве здоров’я нації на 

період до 2021 року». Метою якої є : 

- покращити рівень знань про репродуктивне та статеве життя і права; 

- оновлення нормативно-правової бази згідно міжнародних норм; 

- покращити доступ до високоспеціалізованої медичної та фармацевтичної 

допомоги; 

- знизити рівень материнської та  малюкової смертності, у тому числі, через 

попередження випадків, яким можна запобігти; 

- запровадити сучасні підходи до конфедінційного аудиту материнської та 

перинатальної смертності; 

- зменшення показників захворювань, а саме інфекцій, які передаються 

статевим шляхом, безпліддя, невиношування вагітності, передчасні пологи; 

- зниження рівня захворюваності на інфекції, які передаються статевим 

шляхом, безпліддя, невиношування вагітності, завмерлої вагітності, 

передчасних пологів [54]. 

Враховуючи вищенаведене, інформаційне забезпечення раціонального 

використання ЛЗ при вагітності є глобальною проблемою і триває оптимізація 

та розвиток інформаційних систем та проводиться постійний перегляд 

офіційних настанов та більш детальна увага при призначенні ліків вагітним.  
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 1.3. Стан і напрями маркетингових, інформаційних, 

фармакоекономічних досліджень лікарських засобів та оцінки технологій 

охорони здоров’я 

 

Проблематика раціонального використання лікарських засобів при різних 

захворюваннях, особливо для жінок у період вагітності, є особливо актуальною 

і розглядається у численних закордонних та вітчизняних дослідженнях.  

Проблематика оцінки технологій охорони здоров’я – ОТОЗ  (англ.. НТА) 

та формування відповідної законодавчої бази в Україні щодо подання звітів про 

економічну ефективність основних лікарських засобів є актуальним завданням. 

Триває реалізація положень Національної політики в галузі ліків, зокрема при 

включенні до Національного переліку основних лікарських засобів. Важливою 

складовою ОТОЗ є оцінка побічних реакцій для зниження витрат на 

фармацевтичну допомогу. Завдяки діяльності ДЕЦ України з фармакологічного 

нагляду впроваджено систему реєстрації, моніторингу показників про побічні 

реакції ліків за даними реальної практики [102].  

Однiєю з важливих медико-соцiальних проблем, що впливає на 

збереження здоров’я майбутнього поколiння є раціональне застосування 

лікарських засобів, особливо під час вагітності.  

Під час вагітності ризик виникнення будь-якого захворювання, що 

потребує застосування ліків, суттєво зростає. Дані показують, що до 90% 

вагітних застосовують ЛЗ і за рецептом лікаря, і самостійно [55]. За даними 

статистики США, 2010 р. 62% вагітних жінок використовують щонайменше 

один ЛЗ, 25% – застосовують опіати і 13% – психотропні засоби. Близько 15% 

пацієнток застосовують ЛЗ у перші 6 міс. вагітності, 75% з них – від 3 до 10 

препаратів разом. ЛЗ призначали вагітним жінкам у 38% випадків звернення до 

лікаря. Лідерами за частотою застовування були засоби для лікування анемій, 

анальгетики, спазмолітичні засоби, НПЗЗ, антигістамінні засоби, 

антигіпертензивні, антибіотики, противірусні, дерматологічні ЛЗ, гормональні 

препарати, антидепресанти, вітамінно-мінеральні комплекси [28,55]. 
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 Опубліковані результати досліджень щодо застосування ЛЗ під час 

вагітності у Швеції, 2011 р. показали, що з 102995 вагітних близько 57,6% 

жінок застосовували один і більше лікарських засобів. Найбільш частим 

препаратом-вибору були ЛЗ з ФТ групи пеніциліни та бета-лактами. Інші ЛЗ 

застосовували також вагітні з хронічними захворюваннями, таким як 

захворювання щитовидної залози, епілепсія, цукровий діабет. До 42% 

симптоматично застосовували вагітні антигістамінні засоби та до 1% 

антибактеріальні засоби [56].  

  За даними літератури у Данії за 2008-2014 рр. вагітним було виписано 

більше 30 тис. рецептів на ЛЗ [57]. 

 У Білорусії були опубліковані дані у 2013 р, які показали, що вагітні 

жінки найчастіше застосовують вітамінно-мінеральні комплекси, лікарські 

рослинні засоби та БАДи самостійно, тобто без консультації лікаря чи 

провізора [58]. 

 В Україні на даний час ще немає чітких офіційних даних про частоту та 

кількість призначень ЛЗ для вагітних. За даними В.П. Квашенко та 

О. М. Бабенко (2011) при здійсненні фармакотерапії невиношування вагітності 

спостегігається поліпрагмазія та застосування ліків, які не мають доказової бази 

даних у провідних міжнародних базах даних. Автори показали, що вагітним 

призначають  вітаміни Е, С, В12, дипіридамол, депротеїнізований гемодериват з 

телячої крові, екстракт артишоку, папаверин, вінпоцетин, пентоксифілін та інші 

засоби [59]. При застосуванні ліків вагітними при діагнозі загрозі 

невиношування до 50% жінок не вживали ЛЗ чи робили це не вірно, що 

призводило до репродуктивних втрат. Отже, показано, що правильність та 

безпечність фармакотерапії під час вагітності рятує життя матері та дитини.  

Важливість економічного аналізу в охороні здоров’я та фармацевтичному 

забезпеченні хворих було обґрунтовано провідними вченими у працях 

 М. Drummond, A. McGuire (2001) [60], M. Drummond зі співавтор. (2015) [61], 

R. Lopert (2015) [62].  
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Аналіз споживання ЛЗ за АТС-класифікацією дозволяє визначити 

тенденції призначень ЛЗ та напрями оптимізації для зменшення витрат на 

фармакотерапію при поширених захворюваннях. Дослідження призначень ЛЗ, 

їх споживання проводилися науковцями в Україні З. М. Мнушко, Н. В. 

Алекперова, І. В. Пестун, Г. С. Бабічева та ін. [63]. Проблематика 

законодавчого забезпечення раціонального використання препаратів в Україні 

розглядається у працях В.Є. Бліхара [64]. 

Важливою складовою раціонального використання ЛЗ є їх економічні 

характеристики та визначення фармакоекономічних показників для оптимізації 

витрат в охорон здоров’я. В Україні у 2000-2003 роках була обґрунтована 

методологія фармкоекономічного аналізу проф. О.М. Заліською, були 

апробовані перші методики ФЕА [65]. В останні 10-15 років активно 

опрацьовуються методики ФЕА при різних захворюваннях. Постійно зростає 

кількість публікацій з ФЕА ЛЗ та схем терапії для лікування серцево-судинних 

захворювань, діабету, хвороб системи дихання, онкологічних, інфекційно-

запальних, ревматологічних, офтальмологічних та інших хвороб. Слід 

відзначити, що у Львівському національному медичному університеті імені 

Данила Галицького розглядалися ґрунтовно питання лікарського забезпечення 

таких хвороб: цукровий діабет другого типу, бронхіальна астма, епілепсія,  

онкогематологічні захворювання, хронічні обструктивні захворювання легень, 

гінекологічні захворювання. Також як об’єкти ФЕА були ЛЗ для запобігання 

вагітності та препарати рослинного походження, які застосовуються в 

гастроентерології, урології [66-79] та інші. 

 Деякі аспекти раціонального фармацевтичного забезпечення та 

фармакоекономічного аналізу та призначень ЛЗ, їх споживання досліджуються 

на кафедрах Національного фармацевтичного університету (м. Харків) під 

керівництвом професорів Д.І.Дмитрієвського, І.А.Зупанця, А.С.Немченко, 

А.А.Котвіцької, В.М.Толочка, О.Ф.Пімінова, Л.В.Яковлєвої та ін. Як об’єкти 

ФЕА були схеми лікування постраждалих, які виникли при надзвичайних 

ситуаціях – Дмитрієвський Д. І. і співав. [80], для лікування виразкової 
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хвороби, діабетичної нейропатії, артеріальної гіпертензії – Яковлєва Л.В. і 

співав. (2007, 2015) [81-83], ішемічної хвороби серця – Немченко А.С., 

Панфілова Г.Л., Корж Ю.В. (2009) [84], раку молочної залози – Немченко А.С., 

Панфілова Г.Л., Подгайна М.В. (2009) [85]. Питання ФЕА лікування і 

профілактики грипу досліджено у публікаціях Немченко А.С., Сімонян Л.С. 

(2011) [86,87], при тиреоїдному раку – Яковлєва Л.В., Бездітко Н.В. (2015) [88]. 

ФЕА  схем лікування при захворюваннях передміхурової залози проводили 

Толочко К.В. (2008) [89], при офтальмологічних захворюваннях – Бездітко Н.В. 

(2008) [90], а також антибактеріальна профілактика післяопераційних 

інфекційних ускладнень – Зупанець І.А. зі співавт. (2006) [91]. 

Фармацевтичні аспекти при застосуванні комбінованих оральних 

контрацептивів для запобігання небажаної вагітності вивчали Погорілець О.А. 

та Пімінов О.Ф. (2008) [92]. 

В Одеському національному медичному університеті під керівництвом 

проф. В.В.Трохимчука були опрацьовані оригінальні методики ФЕА лікування 

позалікарняної пневмонії у дітей та хронічного гастриту та дуоденіту у 

стаціонарі [93, 94]. 

 У Вінницькому національного медичному університеті ім..М.І.Пирогова 

було проведено ФЕА бронхіальної астми авторами Овчарук М.В. зі співав. 

(2008) [95]; ефективних схем антигіпертензивної терапії для стаціонарних 

хворих – Баліцька О.П. і співавт. (2011) [96].  

Деякі фармацевтичні аспекти лікарського забезпечення вагітних на 

прикладі ЛЗ для корекції ускладнень вагітності та пологів розглядали 

проф. Сятиня М.Л. зі співавт., вони провели аналіз призначень ЛЗ в умовах 

стаціонару, визначили витратні схеми лікування для породіль [97]. 

Фармакоекономічні аспекти схем терапії загрози переривання вагітності з 

використанням препаратів прогестагену вивчали проф. Яковлєва Л.В. та 

Ткачова  О.В. (2013) [98]. ФЕА схем для допоміжних репродуктивних 

технологій провели проф. Заліська О.М. зі співавт. (2012) [71, 72]. 

Фармакоекономічні аспекти застосування агоністів гонадотропін-рилізинг 



37 
 
гормону (аГнРГ) у терапії онкологічних захворювань з позиції мінімізації 

витрат було вивчено проф. Немченко А.С. та Косяченко К.Л. (2013) [99].  

Нові методики ФЕА та ОТОЗ були опрацьовані під керівництвом 

проф .О.М. Заліської, зокрема при онкогематологічних захворюваннях – 

Мендрік О.А. (2013) [100], для лікування хронічного обструктивного 

захворювання легень – Толубаєв В.В. (2015) [101], при поширених гінекологічних 

захворюваннях у жінок – Піняжко О.Б. (2016 ) [102]. 

Закордонні автори активно проводять ФЕА, зокрема аспекти лікування 

безпліддя представлено в дослідженнях проф. Марка Коннолі (Connolly M., 

2010) з університету Гронінген (Нідерланди) [103]. Зокрема, оцінено методом 

«вартість-ефективність» у схемах допоміжних репродуктивних технологій 

(ДРТ) людського високоочищеного менопаузального гонадотропіну та 

рекомбінантного фолікулостимулюючого гормону. Авторами встановлено, що, 

витрати на ці ЛЗ у загальній структурі витрат у циклах стимуляції, становлять 

близько 25%, найбільшу вагу займають витрати на послуги лікаря та клініки.   

У закордонних працях аргументовано використання методики готовності 

платити (англ. willingness to pay - WTP) для вимірювання показника 

ефективності лікування безпліддя – народжуваності дітей. Народження 

здорової дитини є основною метою при лікуванні безпліддя. Готовність 

оплатити може визначити пріоритети фінансування і врахувати майбутні 

витрати. Представлений ФЕА включав модель дискретного моделювання подій 

для оцінки витрат на народження дитини і визначено, що середні збережені 

витрати з використанням людського гонадотропіну можуть призвести до 

додаткового проведення кожного 10 циклу ДРТ для родини та розрахований 

ІCER показав, що він є більш ефективною та менш витратною технологією у 

Великій Британії. Результати цих досліджень були враховані при визначенні 

страхового забезпчееня при ДРТ. 

 Ловцовою Л.В. (2011) було представлено результати ФЕА для препаратів 

заліза при лікуванні залізодефіцитної анемії, які показали, що  препарат «Заліза 

сульфат та кислота аскорбінова» володіє вищою клінічною ефективністю та має 
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оптимальне співвідношення витрат і ефективності в порівнянні з препаратом 

тривалентного заліза [104]. 

 Поповою А.Л. (2014) здійснено ФЕА ефективності (коефіцієнт вартості) 

при лікуванні кандидозу у вагітних в третьому триместрі. Оцінювалась 

фармакотерапія куди входили міконазолу нітрат, метронідазол та сертоконазол, 

Встановлено, шо з економічної точки зору перевагу матиме останній ЛЗ [105]. 

Огляд джерел літератури про ФЕА при різних захворюваннях за останні 

роки та методик ОТОЗ показав, що системні дослідження фармацевтичної 

складової забезпечення у період вагітності, зокрема при прееклампсії, загрозі 

передчасних пологів, важкій формі нудоти та блювоти В Україні не 

проводилися, тому актуальним є такі дослідження..   

Відповідно до основних положень Проекту постанови КМУ 

«Про затвердження Національної політики щодо забезпечення лікарськими 

засобами на період до 2025 року»  існує значна потреба в удосконаленні 

лікарського забезпечення на основі результатів ФЕА та ОТОЗ, доцільним є  

оптимізація інформаційного забезпечення про раціональне призначення 

лікарських засобів під час вагітності, їх використання за результатами ФЕА, що  

є актуальним завданням для оптимізації витрат держави, у перспектви 

страхових фондів, а також пацієнтки для досягнення більш оптимальної 

ефективності [106]. 

Основні результати розділу були опубліковані у наших працях та 

представлені на науково-практичних конференціях [107-110]. 
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Висновки до розділу 1  

1. Проведено вивчення джерел літератури про показники материнської 

смертності у вагітних жінок. Аналіз статистичних даних свідчить, що 

спостерігається тенденція до зниження рівня материнської смертності з 17,6 до 

15,2 за 2005-2015 роки, хоч і повільними темпами, проте актуальним є 

удосконалення лікарського забезпечення вагітних для збереження здоров’я 

майбутніх дітей. 

2. Встановлено, що у світі ЛЗ, які можна застосовувати під час вагітності,  

класифіковані за ступенем ризику розвитку ускладнень, вад та інших 

небажаних реакцій. Виявлено, що у багатьох препаратів цей ступінь належить 

до категорії «користь/ризик», тому актуальним є вивчення даних доказової 

медицини/фармації про безпеку та ефективність прийому ліків при вагітності.  

3. Встановлено, що одним з найнебезпечніших ускладнень для життя 

вагітної жінки та майбутньої дитини, є розвиток гіпертензії у другій половині 

вагітності, а саме прееклампсії. За даними МОЗ України прееклампсія у 2012-

2013 роках займала 5 місце в структурі материнської смертності і становила у 

2012 – 3,1%, а в 2013 – 8,6%. Тому це захворювання та його фармацевтичне 

забезпечення було обране  для подальших досліджень. 

4. Аналіз даних літератури показав, що високий показник передчасних 

пологів – близько 15 млн у світі, також висока частота в Україні, що спричиняє 

негативні наслідки для новонароджених дітей, тому актуальним є 

удосконалення фармацевтичної допомоги . 

5. Літературні дані свідчать, що розвиток нудоти та блювоти, особливо її 

важкої форми, суттєво впливає на якість життя вагітної та призводить до 

погіршення її соціальної функції, здоров’я майбутньої дитини. Тому  

профілактика і лікування вищевказаних захворювань у вагітних є актуальним 

завданням фармацевтичної практики. 

6. Обгрунтовано вибір об’єктів дослідження: прееклампсії, загрози 

передчасних пологів, важкої форми нудоти та блювоти, оскільки організаційно-

економічних досліджень не проводилося в Україні. 
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РОЗДІЛ 2 

ОБГРУНТУВАННЯ ОБ’ЄКТІВ І МЕТОДІВ  

ДИСЕРТАЦІЙНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ 

 

2.1. Вибір об’єктів і методів маркетингових, інформаційних, 

фармакоекономічних досліджень лікарських засобів, що застосовуються 

під час вагітності   

 

Фармакотерапія вагітних жінок вимагає ретельної уваги щодо вибору 

лікарського засобу з точки зору його показників безпеки, співвідношення 

користь-ризик для плоду для забезпечення раціонального призначання та 

прийому належних лікарських форм у відповідному дозуванні. 

Нами проаналізовано сучасні директиви ВООЗ та міжнародних асоціацій з 

проблематики безпечного та ефективного призначення ЛЗ для вагітних. На 

основі аналізу статистичних даних було визначено, що під час вагітності часто 

розвивається артеріальна гіпертензія та її важка форма прееклампсія та 

еклампсія, які вимагають правильного застосування схем ЛЗ за даними 

доказової медицини. Вагомою проблемою є загроза передчасних пологів, 

показник поширеності яких у країнах , що розвиваються, має високі значення, 

що призводить до важких економічних втрат.  

Значні переваги для використання під час вагітності мають ЛЗ рослинного 

походження, проте на даний час відсутня систематизована інформація про 

достовірні показники безпеки прийому багатьох лікарських рослин у вагітних . 

Враховуючи особливості лікування матері та плоду необхідним є 

використання лікарських засобів, які містять значно менше хімічних речовин – 

стабілізаторів, консервантів, тобто лікарських засобів екстемпорального 

виготовлення, які  мають пріоритет для лікування вагітних, тому дана група ЛЗ 

також була об’єктом нашого дослідження.  

З 2010 року триває реалізація положень «Концепції розвитку 

фармацевтичного сектору галузі охорони здоров’я України на 2011-2020 роки», 
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яка передбачає забезпечення виконання таких складових: систематичний 

моніторинг забезпечення населення України ЛЗ, проведення 

фармакоекономічних досліджень ЛЗ, удосконалення цінової політики 

та економічної доступності ЛЗ; впровадження та розвиток формулярної 

системи; сприяння створенню системи обов’язкового медичного страхування 

в Україні як єдиного засобу покращення ситуації в сфері ОЗ, що сприятиме 

підвищенню рівня забезпечення населення якісними і доступними ліками 

та своєчасності надання медичної допомоги населенню; впровадження системи 

реімбурсації [40]. 

На даний час в Україні основними напрямками Національної політики 

забезпечення лікарськими засобами до 2025 року визначено: 

- відбір основних ЛЗ та розробка Національного переліку на основі 

Базового переліку ВООЗ за даними ОТОЗ (за доказами порівняльної 

ефективності (результативності), безпеки та економічної доцільності ЛЗ), а 

також з урахуванням галузевих стандартів у сфері ОЗ та рівня фінансування 

медичної допомоги; 

- забезпечення доступності ЛЗ через запровадження системи 

відшкодування вартості ЛЗ, для державних закупівель та реімбурсації, режим 

паралельного імпорту ЛЗ; 

- фінансування системи забезпечення ЛЗ з подальшим переходом на 

загальнообов'язкове медичне страхування; оптимізація процесу закупівель ЛЗ 

на всіх рівнях; 

- оптимізація постачання ЛЗ;  

- регулювання і забезпечення якості ЛЗ; 

- раціональне використання ЛЗ; 

- дослідження та розробка ЛЗ. 

Дані міжнародних систематичних оглядів свідчать, що встановлення 

пріоритетних захворювань в системі ОЗ для забезпечення потреб пацієнтів, досі 

залишається проблемним питанням для осіб, котрі приймають управлінські 

рішення у  світі. Враховуючи зміни глобального стану здоров’я населення та 
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інновації у фармацевтичній галузі, ВООЗ запропоновано системний підхід для 

визначення пріоритетних захворювань та ЛЗ відповідно. Застосовуються при 

цьому взаємопов’язані критерії такі як: доказові дані – тягар захворювань; 

фактори ризику, які мають високий вплив на найбільш поширені захворювання; 

майбутні ризики стосовно захворюваності: антибіотикорезистентність та 

пандемічний грип; принцип «соціальної солідарності» у випадку орфанних 

захворювань та інші. 

Відповідно до проаналізованих документів ООН та ВООЗ  встановлено, 

що лікарське забезпечення під час вагітності для збереження здоров’я матері та 

їх дітей, є одним з пріоритетних цілей для усіх систем ОЗ. Так, безпечне та 

ефективне використання реальних даних, інформаційне забезпечення щодо 

схем лікування та витрати на них визначено актуальними для аналізу та 

дослідження ЛЗ  при поширених захворюваннях під час вагітності.  

При обґрунтуванні методичних підходів дисертаційного дослідження 

нами використано діючі нормативно-правові документи з фармацевтичного 

забезпечення населення, накази МОЗ України, клінічні протоколи, методичні 

рекомендації, які регламентують надання медичної допомоги при 

захворюваннях у вагітних.  

Саме, медична і фармацевтична складова  фармакотерапія вагітності була 

обрана предметом нашого дослідження, тому першочерговим завданням було 

визначити найбільш поширені захворювання, що виникають під час вагітності. 

Було проведено аналіз показників поширеності і захворюваності серед вагітних 

жінок репродуктивного віку. 

Встановлено, що у 2015 р. в Україні найчастішими ускладненнями під час 

вагітності на 1000 фізіологічних пологів були: кровотечі у зв’язку з 

відшаруванням плаценти, затяжні пологи, дисфункція щитовидної залози, 

інфекції сечостатевих шляхів, анемії родової діяльності, прееклампсія та 

еклампсія, венозні ускладнення, кровотечі в післяродовому та 

післяопераційному періоді та інші ускладнення. 
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За даними літератури ПЕ – це захворювання, яке виникає під час 

вагітності, що характеризується високим кров'яним тиском і наявністю білка в 

сечі, розвивається після 20 тижнів вагітності (у кінці 2-го або 3-го триместру 

або середині до кінця вагітності) і до шести тижнів після пологів, хоча в 

окремих випадках це може статися раніше, ніж до 20 тижнів. [14]. 

За даними ВООЗ у світі фіксується близько 15 млн. ПП [22-23]. В Україні 

за даними Центру статистики МОЗ немає  офіційних даних про кількість ПП. 

Нами знайдено, що поширеність ПП 12-46% у 2008 [25], а у 2014 – 4,0-4,5% 

[26].  Передчасно народжені діти мають великі ризики смерті в неонатальному 

періоді чи в майбутньому бути схильними до проблем із здоров’ям [27-30]. 

 Нами визначено, що при вагітності суттєво на якість життя впливає НБВ, 

особливо її важка форма, яка діє і на здоров’я дитини [33-35]. НБВ є найбільш 

поширеним показанням, після загрози передчасних пологів для госпіталізації у 

першій половині вагітності,  є передвісником синдрому HELLP [ 38, 39]. 

 На наступному етапі нами проведено аналіз фармацевтичної складової 

системи надання допомоги при вищенаведених захворюваннях у вагітних. 

Системне дослідження показало тенденцію до уніфікації клінічних протоколів 

відповідно до міжнародних вимог, що представлено у розділі 1. 

Виявлено, що значний вплив на надання допомоги пацієнткам на 

державному рівні має показник державного фінансування  та пріоритетність 

його для системи охорони здоров’я. Тому розробка спеціалізованих 

інформаційних ресурсів про раціональний прийом ЛЗ під час вагітності за 

даними доказової медицини має пріоритетний напрям. 

До основних інформаційних джерел, що впливають на фармацевтичну 

складову збереження здоров’я вагітних жінок, нами були обрані: офіційні 

інструкції для медичного застосування ЛЗ; наукові публікації (систематичні 

огляди, мета-аналізи, рандомізовані контрольовані клінічні дослідження, 

когортні дослідження, дослідження окремих випадків, експертна думка); 

клінічні протоколи лікування; формуляри ЛЗ; дані тератологічних систем. 
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 Тому предметом нашого вивчення було обрано асортимент ЛЗ для 

лікування та профілактики ПЕ, НБВ, ЗПП у ДФ 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. 

 Основні підходи до лікарського забезпечення вагітних розглянуто у 

розділі 1,  було узагальнено основні директиви ВООЗ та міжнародних 

організацій (ЮНІСЕФ, ООН, Світовий банк (World Bank Group), Відділ з 

народонаселення ООН) з проблематики забезпечення безпечної вагітності.  

У зв’язку з децентралізацією медичної допомоги в Україні як об’єкти 

аналізу на організаційному та індивідуальному рівні були обрані гінекологічні 

відділення в обласній та районній лікарнях: 

- Стрийська районна лікарня, пологовий будинок, Львівська область (145 ліжок); 

- Львівська обласна клінічна лікарня (50 профільних ліжок); 

На базі яких було вивчено та зібрані дані реальну частоту призначень ЛЗ, 

структуру споживання як основу для подальшого ФЕА.  

 Об’єктами досліджень  при вагітності, що розглянуті в огляді літератури 

та розділі 4, були: показники захворюваності і поширеності захворювань при 

вагітності в Україні та світі; стандарти лікування захворювань міжнародних 

організацій; асортимент зареєстрованих ЛЗ для лікування ПЕ, ЗПП та НБВ при 

вагітності. Зокрема, нами детально вивчалися: офіційні інструкції для 

медичного застосування ЛЗ шодо наявності інформації про прийом під час 

вагітності різних груп; ДРЛЗ України, що використовуються при лікуванні 

захворювань у вагітних; формулярні статті Розділу 11 «Акушерство, 

гінекологія. Лікарські засоби», ДФ ЛЗ (8 випуск); формулярні статті Розділу 6 

«Ендокринна система» та Розділу 7 «Акушерство, гінекологія та розлади 

сечовивідних шляхів» у БНФ (67 випуск); медичні карти пацієнток з 

гінекологічних відділень районної та обласних лікарень та спеціалізованого 

центру (214 документів).Також об’єктами вивчення були: анкети слухачів 
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циклів-провізорів з оцінки попиту та інформаційного забезпечення про 

застосування ЛЗ у вагітних (196 документів); інформаційні доказові дані 

(наукові публікації з високим рівнем доказовості щодо безпеки та ефективності 

ЛЗ, у т.ч. рослинного походження у лікуванні вагітних з бази даних PubMed; 

систематичні огляди Кокранівської бібліотеки (Cochrane). 

Узагальнена програмно-цільова структура дисертаційного дослідження за 

етапами №№1-5 представлена на рис. 2.1. 

 

І 
етап 

Аналіз стану медичної і фармацевтичної допомоги при вагітності – 
огляд літератури  
1.Економічні та епідеміологічні 

показники у світі, у т.ч. 

материнська смертність 

Економічні та епідеміологічні 

показники в Україні 

ІІ 

етап 

Обґрунтування напрям, формування мети та основних задач, вибору 

методів та вибірки досліджень 
8 задач 5 етапів 8 методів 

ІІІ 

етап 

Аналіз асортименту лікарських засобів для лікування захворювань 

вагітних прееклампсії, загрози передчасних пологів, нудоти та блювоти 

вагітних з позицій доказової фармації 

Протоколи 

МОЗ 

України 

Директиви 

ВООЗ-  
2011 

ДРЛЗ 
60 ЛЗ 

ДФУ 

54 ЛЗ 
БНФ 
65 ЛЗ 

Типова практика 

(медичні карти) 

Опрацювання даних доказової медицини: 1059 наукових публікацій 

Ефективність/безпечність ЛЗ Дані ОТОЗ/ФЕА 
864 дослід-

жень  
86 кокранівських 

оглядів 
80 інших 

оглядів 
12 оцінки 

технологій 
12 

ФЕА 

ІV 
етап 

Опрацювання методик фармакоекономічного аналізу при 

захворюваннях у вагітних 

112 пацієнтів з Стрийського 

району Львівської обл. 
102 пацієнтів Львівської обл. 

Метод ФЕА «мінімізація вартості» 

V 
етап 

Оптимізація інформаційного забезпечення спеціалістів охорони 

здоров’я з питань раціонального використання ліків під час 

вагітності 
Методичні рекомендації, публікації у фахових виданнях, цикл 

тематичного удосконалення для провізорів 
 

Рис. 2.1. Програмно-цільовий алгоритм дослідження 
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2.2. Методи дисертаційного дослідження 
 

При проведенні дисертаційного дослідження були застосовувані методи 

аналізу з різних наукових дисциплін, а саме організації і економіки фармації, 

менеджменту і маркетингу у фармації, фармакоекономіки, охорони здоров’я, 

соціології, статистики та інших. Зокрема, нами були використані такі методи:  

• системний аналіз – для вивчення ролі, взаємозв’язків та значення 

медичної і фармацевтичної допомоги при вагітності та лікування захворювань;  

• контент-аналіз, синтез, узагальнення та систематизація  – для науково-

методичного обґрунтування методик інформаційного забезпечення про 

безпечне та ефективне використання ЛЗ при вагітності;  

• маркетинговий аналіз фармацевтичного ринку профільних ЛЗ, у тому 

числі рослинного походження для лікування прееклампсії, загрози передчасних 

пологів;  

• ретроспективний, інтегрований частотний АВС/VEN аналіз – для 

вивчення структури призначень, показників споживання ЛЗ та витрат при 

лікуванні захворювань у вагітних;  

• методи ФЕА «мінімізація вартості» – для визначення економічно 

ефективних ЛЗ при вагітності;  

• статистичний аналіз даних, анкетування, інтерв’ювання  для визначення 

ефективності та попиту на профільні ЛЗ. 

Метод системного аналізу включав аналіз складових надання медичної і 

фармацевтичної допомоги при вагітності, аналіз впливу результатів ФЕА на 

забезпечення доступності ЛЗ. 

Систематичний огляд літератури включає наукове вивчення результатів 

клінічних випробувань, що вимагає ретельного пошуку та відбір усіх 

проведених та опублікованих випробувань із досліджуваної теми за набором 

певних критеріїв, статистичну обробку та критичну оцінку отриманих 

результатів за уніфікованою методикою. 

Контент-аналіз як метод вивчення інформаційних даних, документів, 

який характеризується об’єктивністю висновків і строгістю процедури та 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4
https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%94%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82_%D1%96_%D1%82%D0%B5%D0%BA%D1%81%D1%82_%D1%83_%D1%81%D0%BE%D1%86%D1%96%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D1%85_%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%B0%D1%85&action=edit&redlink=1
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полягає у квантифікаційній обробці тексту з подальшою інтерпретацією 

результатів. Передбачає пошук літературних джерел, критичну оцінку 

отриманої інформації, визначення рівня доказовості одержаної інформації та 

анотацію інформації із належним рівнем доказовості.  

Найбільш поширеними базами даних для проведення пошуку 

інформаційних джерел є Сochrane, PubMed. Дослідження з ФЕА публікують на 

сайтах агентсв з ОТОЗ, INAНТА, національних та регіональних базах даних. 

Під час систематичного пошуку ми проводили документальну фіксацію баз 

даних, часу і періоду проведення, використовуваних стратегій та джерел, 

загальне число результатів, отриманих після кожного пошуку в кожній базі 

даних. Систематичний огляд літератури було проведено для визначення 

безпечних та ефективних схем лікування прееклампсії за даними доказової 

фармації, фармакоекономічних досліджень ЛЗ лікування поширених 

захворювань у вагітних.  

Маркетинговий аналіз охоплює не лише аналіз зареєстрованих ЛЗ згідно з 

ДРЛЗ, але й аналіз препаратів, що є внесеними до рекомендаційних джерел 

(рнеомендації ВООЗ, БНФ, що були сформовані на принципах доказовості). 

При цьому аналіз асортименту проводився за генеричними та торговельними 

назвами, виробниками ЛЗ, лікарськими формами.  

Для оцінки процесу формування фармацевтичного ринку слід проводити 

його дослідження у динаміці (в часовому проміжку 1-3 роки). Для визначення 

перспектив розвитку сегменту ринку згідно з міжнародними тенденціями 

введення інновацій та загального направлення та розширення ринку, 

проводиться порівняльний маркетинговий аналіз ДФ (2016) із доказовими 

керівництвами інших країн для ЛЗ, що використовуються в гінекології. Нами 

обрано БНФ, керівництва NICE із фармацевтичного забезпечення для 

порівняння із ДФ та аналізом потенційно можливих змін згідно із 

міжнародними настановами, що надають рекомендації із загального об’єму 

сегменту ринку, та ЛЗ, що є доцільними до відшкодування за державний кошт. 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D1%84%D1%96%D0%BA%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F
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Метод ретроспективного аналізу було використано для досліджень, що 

включали аналіз РД медичних карт пацієнток. Ретроспективний аналіз 

проводився за наявним алгоритмом, рис. 2.2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 2.2. Блок-схема аналізу реальних даних про ЛЗ, що призначаються 

при вагітності 

 

Інтегрований частотний/VEN/АВС-аналіз включає три пов’язаних види 

аналізу, необхідні для повної ретроспективної оцінки лікарського забезпечення. 

Він є найбільш інформативним для оцінки реальної практики використання ЛЗ. 

Частотний аналіз включає розподіл ЛЗ за часткою їх призначення у загальній 

кількості назначень лікаря від найбільш до найменш часто використовуваних за 

певний період. VEN-аналіз – це розподіл призначених ЛЗ на три категорії:  V-

життєво необхідні, E-важливі, N-другорядні за ступенем їх важливості для 

терапії певного захворювання. АВС-аналіз – це метод розподілу ЛЗ за трьома 

групами за часткою у загальній структурі витрат на фармакотерапію від 

найбільш до найменш витратних відповідно до їх фактичного використання за 

певний період: група А (найбільш витратні) ЛЗ (80% обсяг коштів); група B 

Створення бази для аналізу в Microsoft Exсel  
 

Створення бази для аналізу в Microsoft Exсel  
 Введення інформації з релевантних електронних 

медичних карт за визначеними параметрами, 

перевірка 
 

Розрахунки та статистичний аналіз 
інтегрований частотний/АВС/VEN-аналіз 

 

Розробка наукових рекомендацій та висновків 

Відбір медичних карт з захворюваннями у вагітних  
 

Створення бази для аналізу в Microsoft Exсel  
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(середньо витратні) ЛЗ (15-20% коштів); група С (найменш витратні) ЛЗ (5% 

коштів). Він базується на принципі Парето – «контроль за 20% сукупності 

предметів, що закуповуються, дозволяє контролювати 80% витрат».   

Нами проведено ретроспективний аналіз й інтегрований 

частотний/VEN/АВС-аналіз для визначення частоти і структури призначень ЛЗ 

при лікуванні захворювань вагітних, що представлено у розділі 4.  

ФЕА забезпечує порівняння наслідків лікування та фінансових витрат при 

різних схемах, ОТОЗ. Нами обґрунтовано й апробовано методики ФЕА 

«мінімізація вартості» для оцінки витрат на фармакотерапію ПЕ, НБВ.  

Для оцінки інформаційних потреб провізорів ми застосували метод 

експертних оцінок, який дозволяє врахувати експертні думки при визначенні 

певних показників при ОТОЗ. Цей метод має найнижчий рівень в ієрархії 

доказів,  проте є необхідним, коли оцінка іншими методами  не є адекватною. 

Метод експертних оцінок має застосування в європейській практиці для оцінки 

пріоритеті ву визначенні фінансування, зокрема, при вагітності.  

Нами використано метод анкетування для збору експертної думки 

шляхом письмових відповідей фахівців. Відмінність у методі анкетування 

полягає у тому, що такий підхід застосовується для кількісної оцінки певних 

параметрів дослідження, тобто може включати значно більшу кількість 

респондентів із нижчим експертним рівнем. Нами використано метод 

анкетування серед провізорів за спеціальністю «Організація і управління 

фармацією», «Загальна фармація», які працюють в аптеках Львівської, Івано-

Франківської, Тернопільської областей для оцінки попиту на ЛЗ у 

маркетинговому дослідженні, який проводиться для аналізу та отримання 

певних показників для обгрунтованого вибору препаратів за показником 

«вартість-ефективність». При використанні методу анкетування нами 

проведено: обґрунтування  дизайну анкетування; розробка анкети; апробація 

анкети дослідження; проведення опитування; аналіз результатів. Метод 

анкетування використовували для отримання експертних оцінок 196 провізорів 

на передатестаційних циклах в ЛНМУ ім. Данила Галицького. 
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РОЗДІЛ 3 

АНАЛІЗ ДОКАЗОВИХ ДАНИХ ПРО ЛІКАРСЬКІ ЗАСОБИ,  

У ТОМУ ЧИСЛІ РОСЛИННОГО ПОХОДЖЕННЯ,  

ДЛЯ ЛІКУВАННЯ ЗАХВОРЮВАНЬ У ВАГІТНИХ ЖІНОК 

 

 3.1. Дослідження вимог клінічних протоколів та аспектів 

раціонального лікування за даними доказової медицини при прееклампсії 

 

 Раціональне використання лікарських засобів – це створення умов для 

використання лікарських засобів, коли пацієнти отримують лікарські засоби 

відповідно до своїх клінічних потреб в дозах, які відповідають їх 

індивідуальним вимогам (згідно наказу МОЗ від 13.09.2010р. №769 «Про 

затвердження Концепції розвитку фармацевтичного сектору галузі охорони 

здоров’я України на 2011-2020 роки) [40]. Особливо актуально для вагітних 

жінок раціональне використання необхідних лікарських засобів, які 

забезпечують доказову ефективність.  

 Принципи раціонального застосування ліків вагітними жінками 

передбачають такі вимоги: 

➢ індивідуальний підбір ЛЗ; корекція дози, частоти та способу введення ЛЗ; 

➢ переваги ЛЗ мають перевищувати можливі негативні наслідки; 

➢ обґрунтування комбінації ЛЗ із урахуванням їхньої взаємодії;  

➢ зменшення кількості ліків, які приймає вагітна, особливо у перші 3 місяці 

вагітності; 

➢ постійний контроль за приймом ЛЗ відповідно до схеми; включаючи 

анальгетики, вітамінно-мінеральні комплеси, БАДи, рослинні препарати та інші 

засоби; 

➢ запобігання розвитку толерантності, кумуляції та системи відміни ЛЗ; 

контроль ефективності та безпеки лікування. 

➢ забезпечення поінформованості вагітних щодо обов’язкового прийому 

ЛЗ, які рекомендовані лікарем, щоб не займатись самолікуванням [111-113]. 
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 Принцип безпечного застосування та раціонального вибору ЛЗ потребує 

півдищеної уваги при виникненні у вагітної жінки прееклампсії. Провідними 

організаціями по збереженню охорони здоров'я періодично створюються 

рекомендації основною метою яких є досягти цілі по ефективній профілактиці 

та лікуванні ПЕ. До цих установ належать – ВООЗ; Товариство акушерів та 

гінекологів Канади (SOGC); Європейське товариство гіпертензії (European 

Society of Hypertension (ESH) та Європейське товариство кардіологів (European 

Society of Cardiology (ESC); Національний інститут здоров'я та досконалості 

медичної допомоги (NICE), Великобританія; Німецьке товаристово гінекології 

та акушерства (Тhe German Society of Gynecology and Obstetrics (DGGG); 

Товариство акушерської медицини Австралії та Нової Зеландії (Society of 

Obstetric Medicine of Australiia and New Zealand (SOMANZ); Американська 

школа акушерів та гінекологів (The American Congress of Obstetricians and 

Gynecologists (ACOG) [12,14,114-118]. 

 ВООЗ наголошує на правильному виборі методів профілактики та 

лікування, особливо асортименту ЛЗ при виникненні ПЕ, щоб уникнути 

народження дітей мертвонароджених чи з вадами розвитку, а також зберегти 

здоров'я жінок. У 2014 р. опубліковані Рекомендації щодо профілактики та 

лікування даної патології. Експерти ВООЗ стовно раціонального лікування ПЕ 

розробили 23 рекомендації, які мають на меті здійснювати ефективну 

профілактику та лікування. Детально проаналізовано результати впливу щодо 

відпочинку, обмеження споживання солі, застосування препаратів кальцію, 

вітаміну D, антиоксидантів, антиагрегантів, антигіпертензивних  ЛЗ, діуретиків, 

сульфат магнію для профілактики і лікування еклампсії, кортикостероїдів при 

синдромі HELLP; також зроблено порівняння активної і вичікувальної тактики 

при лікуванні тяжкої ПЕ, надані рекомендації для стимуляції пологів при ПЕ у 

жінок з доношеною вагітністю, а також включені методи профілактики і 

лікування післяпологової гіпертензії. За підсумками досліджень зроблені 

висновки. Для кожної рекомендації її якість підтверджувалась на основі доказів 

та оцінювались як «дуже низька», «низька», «середня» або «висока». Тоді, 
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зважаючи на якість доказів та інших рекомендацій, включаючи вираженість 

ефекту, порівняння ефективності та ризику, використання ресурсів і 

можливості реалізації кожної рекомендації, експерти відзначили їх слабкі або 

сильні сторони. Для реального розуміння та застосування даних наведені 

конкретні ЛЗ з вказанням їх оптимальних доз, а також вказано схеми 

правильного їх застосування. Крім того, з метою забезпечення правильного 

розуміння й коректного практичного застосування, зроблено кілька додаткових 

рекомендацій [14]. 

 В Україні регламентує вибір тактик та методів фармакотерапії ПЕ:  

- наказ МОЗ України № 676 від 31.12.2004 р. «Про затвердження клінічних 

протоколів із акушерської та гінекологічної допомоги». Він базується на основі 

даних доказової медицини з вказанням рівнів доказовості. У ньому чітко 

наведені рекомендації (основою яких є також результати РКД) щодо правильної 

діагностики захворювання, лікування з чітко вказаними ЛЗ, вказані параметри 

артеріального тиску, які є оптимальними для вагітних, а також клініко–

лабораторні показники. Наведена тактика лікування кожного окремого типу 

прееклампсії/ еклампсії вагітних (шифр МКХ – 10: О13-О15). Лікування 

включає конкретні ЛЗ, з описом їхньої дії на організм матері та дитини, 

вказуються часті побічні дії, а також вказано чітку групу ЛЗ, яку не можна 

застосовувати. Для ЛЗ вказані режим застосування з чітким розмежуванням доз 

та частотою застосування для базисної терапії та для швидкого зниження АТ, а 

також є дані щодо максимальної добової дози. Для жінок також є рекомендації 

яких повинна дотримуватись породілля, що перенесла прееклампсію/ 

еклампсію після виписки з пологового стаціонару, з вказанням об’ємів і 

термінів обстеження [50]; 

- адаптована клінічна настанова «Артеріальна гіпертензія», Наказ МОЗ України 

від 24.05.2012 р. № 384 «Про затвердження та впровадження медико-

технологічних документів зі стандартизації медичної допомоги при 

артеріальній гіпертензії». Детально описано АГ, яка передує вагітності з 

детальними коментарями Робочої групи до кожної рекомендації, що базуються 
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на даних експертів з НУ «Інститут педіатрії, акушерства і гінекології НАМН 

України» та провідних європейських рекомендацій 2010-2011 рр. Також, як і в 

Протоколі 2004 р., показаний асортимент ліків, який заборонений до 

застосування. Наведений алгоритм вибору ЛЗ при винекненні у вагітної 

важкого стану небезпечного і для  здоровя жінки, і для плоду , тобто коли АТ 

більше 170/110 мм рт. ст. [13]. 

 Нами проведено порівняльний аналіз рекомендацій ВООЗ з профілактики 

і лікування ПЕ та вимог вітчизняних протоколів лікування та виявили деякі 

відмінності у показах, схемах та тривалості призначення ЛЗ при ПЕ, що подано 

у табл.3.1 

Таблиця 3.1 

Результати порівняльного аналізу рекомендацій ВООЗ  

 та вітчизняного протоколу для профілактики і лікування прееклампсії 

Лікарський засіб, 

препарати 
ВООЗ Рекомендації 2011 

(Recommendations for 
Prevention and Treatment of 
Pre–eclampsia and Eclampsia) 

Наказ МОЗ  України від 

31.12.2004 № 676 «Про 

затвердження клінічних 

протоколів з акушерсь- 
кої та гінекологічної 

допомоги» 
1 2 3 

Солі кальцію 1,5-2,0г/день для 

профілактики ПЕ для жінок 

з високим ризиком розвитку 

2,0 г/добу – починаючи 

з 16 тижнів вагітності 

Ацетилсаліцилова 

кислота 
75 мг/день для жінок з 

високим ризиком розвитку, 

застосовуючи до 20 тижня 

вагітності  

60-100 мг/добу - 
починаючи з 20 тижнів 

вагітності. 

Антигіпертензивні 

препарати 
Застосовувати найбільш 

безпечний (за призначенням 

лікаря – метилдопа, 

лабеталол, гідралазин, 

ніфедипін). Протипоказані – 
іАПФ, БРА, нітропрусид 

натрію 

Не застосовується 

іАПФ, сартани, хвору 

«переводимо» на інший 

(інші) ЛЗ, застосування 

якого (яких) безпечне 

для плода. Відміняти 

поступово β-блокатори, 

клонідин 
Магнію сульфат Для профілактики еклампсії 

у жінок з тяжкою ПЕ 
Застосовують при 

нашаруванні тяжкої ПЕ 

або розвитку еклампсії  
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Прододж. табл. 3.1. 
1 2 3 

Вітаміни Д, С, Е Не запобігають розвитку 

ПЕ та її ускладненням 
Ризик розвитку ПЕ 

зменшується  при 

застосуванні вітаміну С 

1г/добу, вітаміну Е 

400мг/добу, але цей факт 

досі не підтверджений 

РКД. 
Діуретики Не рекомендується, 

особливо тіазидні для 

профілактики ПЕ та її 

ускладнень 

Категорично протипоказа- 
ні тіазидні за приєднання 

ПЕ, як базисна терапія – 
лише у випадках АГ із 

серцевою чи нирковою 

недостатністю;  
петльові – лише у разі 

набряку легенів ниркової 

недостатності 
Кортикостероїди Не рекомендується для 

лікування жінок з 

синдромом HELLP 
(виникає на фоні тяжкої 

ПЕ) 

При терміні вагітності до 

34 тижнів для 

профілактики респіратор-
ного дистрес-синдрому 
(РДС) 

  

 Як свідчать дані табл. 3.1, доведену ефективність для і лікування 

прееклампсії мають препарати ацетилсаліцилової кислоти, солі кальцію, 

метилдопа, лабеталол, гідралазин, ніфедипін. При цьому, має бути врахований 

оптимальний вибір терміну застосування, а також оцінювання відношення ЛЗ 

до категорії «користь-ризик». 

 На наступному етапі ми  проаналізували систематичні огляди бази даних 

Cochrane про ефективність ЛЗ для профілактики та лікування ПЕ. Нами 

опрацьована методика аналізу доказових даних про ефективність та безпечність 

використання профільних  ЛЗ при ПЕ вагітних, яка включала такі 3 етапи: 

• Етап І. Інформаційний пошук. Дата проведення пошуку 31 січня 2015 - 31 

січня 2016р. Ресурс – електронна бібліотека  Кокранівського товариства «The 

Cochrane Library» (www.thecochranelibrary.com). Метод пошуку: введення 

пошукової фрази «pregnancy, preeclampsia» ( вагітність, прееклампсія). Були 

обрані всі публікації зрозділів «Review» та «Protocol» у базі «Cochrane Reviews».   

http://www.thecochranelibrary.com/
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• Етап ІІ. На даному етапі для подальшого аналізу були відібрані Кокранівські 

огляди та протоколи, які досліджують ефективність та безпечність ЛЗ при ПЕ. 

Огляди, що пройшли критерії відбору, були ранжовані за датою публікації ( у 

«The Cochrane Library» функція «Sort by Date») з метою оцінки актуальності 

проблеми. Ці огляди було ранжовано за ступенем релевантності (функція «Sort by 

Relevance»). З протоколів, що відповідали критеріям виставленим на етапі ІІ, були 

відібрані ті, які не були у статусі  »висновки були зміненими» чи «вибув» 

(позначки «Ns» - New search, «Wd» - Withdrawn). 

• Етап ІІІ. На заключному етапі дослідження були проаналізовані зміст та 

основні результати відібраних Кокранівських оглядів з найвищим ступенем 

релевантності. Результати аналізу доказових даних про ЛЗ для лікування ПЕ 

отриманих за опрацьованою методикою подано на рис.3.1. 

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 

зміненені», 1 «вибув»; 7 протоколів 

  
Етап ІІІ. Аналіз Кокранівських оглядів з найвищим ступенем ревалентності 

31 Кокранівський огляд; 7 протоколів 
 

Рис.3.1. Алгоритм методики аналізу доказових даних про результати лікування 

прееклампсії вагітних 

 

 Результати проаналізованої інформації з Кокранівських оглядів, з 

найвищим ступенем релевантності (згідно градації пошукової системи бази 

даних «The Cochrane Library») про застосування ЛЗ для лікування АГ, у тому 

числі ПЕ, показано далі.  



56 
 
✓ За даними систематичного огляду, в якому були проаналізовані 46 РКД за 

участю 4282 жінок, оцінювалися потенційні переваги, ризики і побічні ефекти 

застосування ЛЗ вагітними. Дослідження порівнювало прийом гіпотензивних 

препаратів із застосуванням плацебо (28 досліджень, 3200 жінок) та інших 

гіпотензивних ЛЗ (19 досліджень, 1282 жінки). 34 дослідження, які включали 

3480 жінок проводились в країнах з високим рівнем доходу, а решта - в країнах 

з середнім і низьким рівнями доходу. Всі ці дослідження були невеликими за 

кількістю – до 300 жінок. Предметом вивчення був асортемент ЛЗ, що включав 

альфа-агоністи, бета-блокатори, блокатори кальцієвих каналів, вазодилататори, 

кетансерін і гліцерил тринітрат. Застосування всіх цих ЛЗ, крім останнього 

було пероральним. При порівнянні ефективності будь-яких гіпотензивних 

препаратів з плацебо або відсутністю лікування гіпотензивними препаратами не 

було виявлено ніяких статистично значущих відмінностей у загальному 

коефіцієнті ризику з точки зору критичних (і проміжних) результатів, як: ПЕ 

(22 дослідження, 2702 жінки; ВР 0,97, 95% ДІ 0,83-1,13), важка ПЕ (2 

дослідження, 267 жінок; ВР 0,61, 95% ДІ 0,25-1,48), еклампсія (5 досліджень, 

578 жінок; ВР 0,34, 95% ДІ 0,01- 8,15), HELLP-синдром (1 дослідження, 197 

жінок; ВР 2,02, 95% ДІ 0,38-10,78), набряк легенів (1 дослідженя, 176 жінок; ВР 

5,23, 95% ДІ 0,25-107,39), материнська смертність (4 дослідження, 376 жінок; 

ВР 2,85, 95% ДІ 0,30-27,00), перинатальна смертність (20 досліджень, 2382 

жінки; ВР 0,96, 95% ДІ 0,60-1,54) і надходження новонародженого у відділення 

інтенсивної терапії (8 вдослідженння,1321 жінка; ВР 1,11, 95% ДІ 0,93-1,32). 

Проте, побічні ефекти, з якими було пов'язане припинення прийому або заміна 

ЛЗ у зв'язку з їх виникненням, значно частіше спостерігалися серед пацієнток, 

які застосовували ЛЗ, в порівнянні з тими, хто отримував плацебо (15 

досліджень, 1403 жінки; ВР 2,59, 95% ДІ 1,33-5,04). За даними чотирьох 

невеликих досліджень за участю 725 жінок, які отримували блокатори 

кальцієвих каналів, було виявлено зростання коефіцієнта ризику розвитку 

прееклампсіі (ВР 1,40, 95% ДІ 1,06-1,86), водночас у 8 досліджень за участю 

883 жінок, які приймали бета-блокатори, спостерігалося зниження коефіцієнта 
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ризику розвитку ПЕ (ВР 0,73, 95% ДІ 0,57-0,94). Щодо випадків 

внутрішньоутробної загибелі плоду і неонатальної смертності (включаючи 

невиношування вагітності), схожість результатів двох груп порівняння на 

момент початку участі у цьому дослідженні було однаковим [119]. Доказові 

дані про результати застосування метилдопи вагітними. Метилдопа – це один з 

найбільш вивчених та доказово обгрунтованих препаратів, який успішно 

використовується по всьому світу у дозі від 250 до 1000 мг на добу під час 

вагітності. За категорією застосування – це безпечний ЛЗ, тобто група В [120-

124]. Не було виявлено жодних негативних ефектів на ріст та розвиток чи 

поведінку 195 дітей протягом більше 7,5років матері які застосовували цей ЛЗ. 

Доведено також, що при застосуванні метилдопи не порушується матково-

плацентарний кровобіг [125,126]. 

 При порівнянні застосування метилдопи (250 мг 4 рази в день) та 

лабеталолу (100 мг 4 рази в день) і в межах єдиного невеликого дослідження 

(72 жінки) не було виявлено будь-яких статистичних відмінностей у порівнянні 

з наступними результатами: високий АТ (ВР 1,19, 95% ДІ 0,74 -1,94); 

неонатальна смертність (ВР 4,49, 95% ДІ 0,22-90,30); загальне число випадків 

мертвонародження і неонатальної смертності (ВР 4,49, 95% ДІ 0,22 - 90,30); 

надходження новонародженого у відділення інтенсивної терапії (ВР 1,06, 95% 

ДІ 0,66-1,71) [127]. 

 Побічними діями метилдопи є швидка втомлюваність, можливість 

винекнення депресії, порушння сну та зниження виділення слини. А також  

може підвищувати кількість ферментів печінки, що може мати помилкове 

твердження при формулюванні діагнозу HELLP- синдром [128,129]. 

✓ Результати щодо впливу лабеталолу. Це α и β-блокатор, який досить 

часто використовується для лікування гострої гіпертензії під час вагітності та 

доведено, що володіє кращою переносимістю у жінок ніж гідралазин та може 

застосовуватись як ін'єкційно, так і перорально [130]. До побічних дій 

найчастіше відносять виникнення втомлюваності, летаргію, неможливість 

здійснювати фізичне навантаження, порушення сну та бронхосмазм. А також 
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виникають гіпотонія, брадикардія та гіпоглікемія, які були предметом вивчення 

їх виникнення у детей, метері яких застосовували лабеталол при ПЕ. Ці дані 

були опубліковані у 2012 р. Було здійснено порівняяння діток з двох груп ( І – з 

лабетололом, ІІ – без ЛЗ) при гестаційному віці при народженні, масою тіла, 

смертністю та виникненні вище перелічених побічних реакцій. У результаті у 

групі, де було застосування лабеталолу жінками збільшилось виникнення 

гіпотензії (29,1% в порівнянні 7,4%) протягом перших 48 год життя. Рівень 

смертності теж був більшим (4,6% у І групі, відсутність – у ІІ ). Проте виникали 

вони у зв'язку з розвитком сепсису, прогресуючою респіраторною 

недостатністю, шлунково-кишковою перфорацією, що могло і свідчити про не 

пов'язаність прийому з лабеталолом. А от різниці у розвитку гіпотонії, 

брадикардії та гіпоглікемії не було виявлено при порівнянні застосування 

перорального та інєкційного способу застосування. Висновки були, що 

розвиток гіпоглікемії виникає скоріше за все через передчасні пологи, ніж від 

прийому лабеталолу та потрібні ще додаткові дослідження, щоб дослідити 

вплив застосування даного ЛЗ і для жінок, і їхніх діток [131]. 

✓ Вивчення доказових даних про застосування антагоністів кальцію 

вагітними жінками. За класифікацією FDA ЛЗ з даної фармакотерапевтичної 

групи відносяться до категорії С – виникають при застосуванні побічні дії, а 

саме: тахікардія, сербебиття, переферичний набряк, біль голови та 

почервоніння обличчя [132]. Проте саме ніфедипін є препаратом першої лінії 

при гіпертонічних розладах у вагітних як альтернатива метилдопи. У дозуванні 

10 мг саме ніфедипін рекомендується для фармакотерапії важкої форми АГ у 

вагітних [133,134]. Також цей ЛЗ використовується як токолітик при 

виникненні передчасних пологів [23,135-136]. 

 Ефективність застосування ніфедипіну у жінок з прееклампсією та 

еклампсією порівнювали з прийомом лабеталолу. Результати були оцінені після 

проведеного проспективного, рандомізованого контрольного дослідження за 

участю 60 жінок. Терапевтичний результат був зафіксований у двох групах 

через 20 хв – з використанням перорального ніфедипіну у 63,3% вагітних, а при 
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в/в прийомі лабеталолу – у 36,7% (Р = 0,048). Проте, при застосовуванні 

ніфедипіну знижувався АТ за менший проміжок часу (32,0± 18,64) та 

використання менших доз (один прийом) – 93,3% проти 36,78%, P <0,001. 

Незважаючи на те, що у 4 пацієнток, які використовували ніфедипін  виникнула 

тахікардія, а у двох – біль голови, саме він рекомендований як пріорітетний при 

виборі ЛЗ для лікування, оскільки є більш зручний у застосуванні та 

здійснюються менші витрати. Проте, за висновками дослідників, ці препарати є 

більш ефективними ніж застосування гідралазину [137].     

 Ніфедипін у порівнянні з празозином. При порівнянні застосування 

ніфедипіну і празозина в рамках одного дослідження(150 жінок) не було 

виявлено будь-яких статистично значущих відмінностей з точки зору 

наступних критичних (і проміжних) результатів: HELLP-синдром (1 

випробування, 145 жінок; ВР 1,15, 95% ДІ 0,37-3,60); ниркова недостатність (1 

випробування, 145 жінок; ВР 0,48, 95% ДІ 0,04-5,17); набряк легенів (1 

випробування, 145 жінок; ВР 0,19, 95% ДІ 0,02-1,60); надходження у відділення 

інтенсивної терапії (1 випробування, 145 жінок; ВР 0,32, 95% ДІ 0,01-7,73); 

материнська смертність (1 випробування, 145 жінок; ВР 0,32, 95% ДІ 0,01-

7,73);мертвонародження (1 випробування, 149 жінок; ВР 0,46, 95% ДІ 0,18-

1,13); надходження новонародженого у відділення інтенсивної терапії (1 

випробування,130 жінок; ВР 0,78, 95% ДІ 0,49-1,23). Ні в одній з груп не було 

зареєстровано випадків еклампсії [138].    

 Нітрогліцерин в порівнянні з ніфедипіном. В одному невеликому 

випробуванні (32 жінки) проводилось інфузійне введення нітрогліцерину, яке 

порівнювався з сублінгвальним застосуванням ніфедипіну. Ризики виникнення 

критичних (і проміжних) результатів для обох ЛЗ були схожими: оцінка стану 

новонародженого за шкалою Апгар нижче 8 на 5-й хвилині життя (ВР 3,00, 95% 

ДІ 0,13-68,57); специфічні побічні дії, напр., гіперемія шкірних покривів (ОР 

0,67, 95% ДІ 0,23-1,92), головний біль (ВР 1,50, 95% ДІ 0,29-7,81), прискорене 

серцебиття (ВР 0,33, 95% ДІ 0,01-7,62). При проведенні дослідження не було 

заререєстровано жодного випадку материнської або перинатальної смерті [139].  
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 У 2013 р. були опубліковані результати систематичного огляду щодо 

вибору основних ЛЗ для лікування ПЕ у країнах з низьким та середнім рівнем 

доходів. Проаналізовані та вивчені асортименти ЛЗ у національних 

рекомендаціях (91) з 144 країн для фармакотерапії ПЕ. Препаратами лідерами 

за кількістю рекомендацій  для перентерального введення були верапаміл ( у 

63,7% випадків), гідралазин (61,5%), нітропрусид натрію ( 48,3%), пропранолол 

(39,6%). Найпопуляпрішими ЛЗ для перерального застосування були ніфедипін 

(95,6%), метилдопа (93,4%), пропранолол (90,1%), атенолол (87,9%). Для 

попередження розвитку еклампсії у 84,6% Переліків рекомендовано 

застосування магнію сульфату [140].    

 У 2014 р. Abalos E., Duley L., Steyn D.W. оновлюють свої попередні дані, 

які було опубліковані у 2007 р. Був здійснений аналіз 49 досліджень за участі 

4723 жінок при порівнянні застосування антигіпертинзивних препарататів з 

плацебо та де не застосовувались ЛЗ (3350 жінок). У 20 дослідженнях у 2558 

жінок було продемонстровано та досягнуто зниження важкої гіпертензії з 

використанням медикаментозного лікування (ВР 0,49, 95% ДІ 0,40-0,60). Проте 

у 23 досліджень у 2851 жінок було встновлено, що застосування не попереджує 

уникнення ПЕ (ВР 0,93, 95% ДІ 0,80-1,08). Не встановлено переваг на 

попередження виникнення смерті немовлят ( 27 досліджень, 3230 жінок, 95% 

ДІ 0,49-1,02),  народження дітей з малою масою тіла ( 20 досліджень, 2586 

жінок, ВР 0,97, 95% ДІ 0,80-1,17). У 22 дослідженнях порівнювали між собою 

дію та безпеку антигіпертензивих препаратів. Встовлено, що для тяжкої 

гіпертензії за даними 11 досліджень за участі 638 жінок (ВР 0,54,95% ДІ 0,30-

0,95) альтернативні препарати показують кращі результати ніж прийом 

метилдопи.  Зменшується також ризик розвитку ПЕ, коли разом застосовувати 

бета–блокатори та блокатори кальцієвих каналів, висновки базувались на 11 

дослідженнях ( 997 жінок, ВР 0,73,95% ДІ 0,54-0,99), передчасних пологів (15 

досліджень, 2147 жінок, 96 % ДІ 0,85-1,10) [141].  

 На основі доказових даних також встановлено асортимент 

протипоказаних ЛЗ під час вагітності [142-151], які наведено у табл.3.2. 
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Таблиця 3.2 

Антигіпертензивні лікарські засоби, 

 які протипоказані для використання вагітним жінкам 

ЛЗ / фармакотера- 
певтична група 

Наслідки застосування 

ІАПФ , БРА ІІ У І триместрі призводять до збільшення частоти 

вад розвитку ССС та ЦНС з 3 до 7%. У  наступних 

термінах порушується кровопостачання нирок у 

плоду, що веде до гострої ниркової недостатності 

з розвитком фенопатії, дизнезій нирок, олігорурії 

у плоду, гіпоплазії легень, що призводить до 

винекненя дистрес-синдрому, також порушується 

формування кінцівок, виникає затримка розвитку 

плоду чи  смерть. 
Атенолол, метопролол Застосування пов'язане з підвищеним ризиком 

обмеження внутрішньоутробного розвитку, 

загрози невиношування вагітності, а в останні 

терміни вагітності – порушення постнатальної 

адаптації новонародженого. 
Спіронолактон  При застосуванні виникає фемінізація плоду 

чоловічої статі  
Дилтіазем  Дослідження, які проводились на тваринах, 

свідчать про високий ризик для плоду Лише одне 

дослідження було проаналізоване, де жінки 

застосовували дилтіазем у І триместрі. Після 

народження  27 дітей у чотирьох з них були 

зафіксовані вади розвитку, а у двох  - вади серця. 
Резерпін  У дослідженні за участі 48 дітей, матері які 

застосовували ЛЗ у І триместрі було зафіксовано 4 

випадки вроджених вад. Згодом зафіксовано 475  

випадків мальформації, а саме мікроцефалія (7),  

гідронефроз (7), гідроутер (3), пахова грижа (12). 
Застосування даного ЛЗ перед пологами 

призводить до виникнення ринореї, сонливості, 

порушення дихання і процесу смоктання у 

новонароджених дітей.  
  

 Таким чином, на основі доказів, отриманих в результаті численних 

порівнянь застосування гіпотензивних ЛЗ для лікування вираженої АГ при 

вагітності, а також ПЕ встановлено, що найбільш безпечним є метилдопа. 

Найбільш вивченим препаратом є гідралазин, однак якщо порівнювати його з 
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блокаторами кальцієвих каналів (ніфедипін), то останні більш ефективні для 

зниження ризику стійкого високого артеріального тиску. Протипоказаними є 

усі ЛЗ з фармакотерапевтичних груп іАПФ, БРА ІІ, атенолол, метопролол, 

діуретики (спіронолактон), дилтіазем, препарати резерпіну. 

 Наступним етапом було здійсненння порівняльного аналізу основних 

антигіпертензивних ЛЗ, які використовується при лікуванні ПЕ, включених до 

БНФ, ДРЛЗ України, ДФЛЗ України (8 випуск, 2016) та [225-227] який подано 

у табл. 3.3. 

Таблиця 3.3 

Аналіз основних антигіпертензивних ЛЗ для лікуваання прееклампсії 

Лікарський 

засіб 
Британський 

Національний  
Формуляр 

Державний 

реєстр ЛЗ 

України 

Державний формуляр 

ЛЗ України 
(8 випуск, 2016) 

Метилдопа  + + + 

Лабеталол  + - - 

Гідралазин  + - - 

Ніфедипін  + + + 

  

 Як свідчать дані табл. 3.3 антигіпертензивні засоби для лікування ПЕ 

метилдопа та ніфедипін наявні у всіх переліках, а лабеталол та гідралазин 

представлений у БНФ, тому доцільно розглянути питання про внесення цих 

препаратів у ДФЛЗ України. Метилдопа в Україні представлена лише одним 

найменуванням – Допегіт® (ЗАТ Фармацевтичний завод ЕГІС, Угорщина). На 

світовому фармацевтичному ринку представлено ще 6 ТН – Aldopam® (Neon 

Labs), Alphadopa® (Wockhardt (Merind),  Emdopa® (IDPL), Gynapres® 

(Mankind), Sembrina® (Sanofi Aventis).  

 За методикою систематизації доказових даних було проведено огляд 

даних літератури щодо ефективності застосування препаратів кальцію та 

ацетилсаліцилової кислоти (АСК) вагітними з ПЕ. Було проаналізовано 

систематичні огляди з найвищим ступенем релевантності, дані наведені у   

табл. 3.4. 
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Таблиця 3.4 

Результати щодо профілактики і лікування  ацетилсаліциловою кислотою 

від 75 до 150 мг в період вагітності  

Кількість 

досліджень, у 

т.ч. учасники 
                    Доказові результати Автори, рік 

1 2 3 
31 РКД 
32217 жінок 
32819немовлят  

Помірне скороченням відносного ризику 

ПЕ (0,9 95% ДІ 0,84–0,97), зменшення 

кількості народжених дітей у термін до 34 

тижнів (0,83–0,98) [152]. 

Askie L.M., 
Duley L.,  
Henderson-Smart D. 
J., Stewart L.A., 
2007  

59 РКД   
37560 жінок 

(застосування 

75 мг АСК) 

Зменшується ризик виникнення ПЕ 

приблизно на 1/6 (17%), зменшує ризик 

розвитку мертвонародженного плоду 

(14%), призводить до невеликого 

зниження ризику народження передчасно 
(8%) [153]. 

Duley L, 
Henderson-Smart 
D.J., Meher S., King 
J.F., 2007 
 

9 РКД   
1317 жінок 

З 16 тижня ефективний метод зниження 

частоти тяжкої ПЕ (ВР 0,10; 95% ДІ від 

0,01 до 0,74), гестаційної АГ (ВР 0,31; 

95% ДІ від 0,13 до 0,78), а також 

виникнення ЗВУР (ВР 0,51; 95% ДІ від 

0,28 до 0,92) [154]. 

Bujold E., Morency 
A. M., Roberge S., 
Lacasse Y., Forest 
J.C.,  2009 

27 РКД  
11 348 жінок   
 

Застосування низьких доз АСК 

починаючи з 16 тижня або раніше у жінок 

при помірному або високому ризику 

призводить до зниження ПЕ (ВР 0,47; 95% 

ДІ 0,34–0,65, поширеність – 9,3% у 

досліджуваній групі, контрольній – 
21,3%), ЗВУР (ВР 0,44; 95% ДІ 0,30–0,65); 
а також виникнення гестаційної АГ (ВР 

0,62; 95% ДІ 0,45–0,84) [155]. 

Bujold E., Roberge 
S., 
Lacasse Y., Bureau 
M., Audibert F., 
Marcoux S., Forest 
J.C., Giguère 
Y.,2010 
 
 
 
 

15 РКД  
АСК + Е/С 
  

Застосування вітамінів Е або/і С не 

призводить до зниження ПЕ у жінок з 

високим рівнем ризику (VCE: 250 / 1744 – 
14% порівняно з плацебо: 275 / 1741 – 16%, р 

= 0,24; АБО: 0,84; 95% ДІ: 0,63–1,12) і 

низьким рівнем ризику (VCE: 56 / 935 – 6% 
порівняно з плацебо 47 / 942 – 5%; р = 0,57; 

АБО: 1,20; 95% ДІ: 0,82–1,75) [156]. 

Rossi A.C.,  
Mullin  P.M., 2011 
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Продовж. табл. 3.4 
1 2 3 
Пілотне РКД 

NOH–PE 
еноксапарин 

+АСК,  
224 жінок 

Для вторинної профілактики судинних 

ускладнень у жінок з тяжкою ПЕ. 

Еноксапарин під час другої вагітності 

зменшує ризик виникнення плацентарних 

судинних ускладнень у жінок з 

попередньою тяжкою ПЕ під час їх 

першої вагітності. При застосуванні не 

виникала загрозлива тромбоцитопенія або 

кровотеча [157]. 

Gris J.C., Chauleur 
C., Molinari N., 
Marиs P., Fabbro–

Peray P.,Quйrй I., 
Lefrant J.Y., Haddad 
B., Dauzat M., 2011 

РКД 
121 жінок  

Застосування АСК у жінок з до 34 тижнів 

не призводить до зниження ризику ПЕ (ВР 

0,7, 95% ДІ 0,3–1,7), гестаційної АГ (ВР 

1,6, 95% ДІ 0,6–4,2. Проте, низькі дози 

АСК, які застосовувались у термін до або 

з 16 тижнів вагітності – зменшують ризик 

ПЕ (ВР 0,6; 95% ДІ 0,4–0,8 ) [158]. 

Bujold E., 
2012 

РКД  

Низькомоле- 
кулярний 

гепарин + АСК 
139 жінок 

Низькомолекулярний гепарин з АСК у 

термін більше 12 тижнів вагітності знижує 

рецидив гіпертонічного розладу. Проте, 

важливо протягом всієї вагітності 

ретельний моніторинг стану матері та 

плоду [159].  

de Vries J.I., van 
Pampus M.G., 
Hague W.M., 
Bezemer P.D., 
Joosten J.H.;2012 

19 РКД  
28237 жінок  

16550 жінок були в групі низького ризику 

в той час, як 11687 – в групі високого 

ризику. Загальна частота ПЕ становила 

7,4%. В групі АСК частота ПЕ складала 

6,9%, а в групі плацебо – 7,8%. В групі 

високого ризику відмічено зниження 

ризику ПЕ, пов'язане з використанням 

АСК (ВР 0,79; 95% ДІ 0,65–0,97) – 21%. 
Проте, застосування АСК не є ефективним 

у зниженні ризику в групі низького ризику 

(ВР 0,86; 95% ДІ 0,64–1,17) [160]. 

Villa P.M., Kajantie 
E., Rlikkwnen K., 
Pesonen A.K., 
Hlimllinen E., 
Vainio M., Taipale 
P., Laivuori H.,2013 

  

 За опрацьованим алгоритмом нами проведено узагальнення даних 

літератури щодо ефективності застосування препаратів  кальцію вагітними для 

профілактики і лікування ПЕ. У клінічних дослідженнях було виявлено, що 

препарати кальцію знижують ризик гіпертонії і ПЕ під час вагітності, особливо 

для жінок високого ризику і для тих, у кого низьке споживання кальцію в 

раціоні. Серед немовлят, що народжуються, спостерігається менша кількість 
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недоношених, що знижує витрати на їх вигодовування та догляд, що має вагоме 

економічне та соціальне значення. Так, у публікаціях Levine R.J., Esterlitz J.R., 

Raymond E.G. зі співавт. (про результати рандомізованого дослідження CPEP у 

США щодо ефективності прийому препаратів кальцію в дозі 2 г щодня у 2295 

вагітних, починаючи з 13-20 тижнів вагітності і до пологів) було виявлено, що 

жінки, які приймають препарати кальцію, мають нижчі показники смертності 

при пологах та менше серйозних ускладнень у зв'язку з ПЕ [161].  

  У 2014 р. проведено аналіз клінічних досліджень з прийому препаратів 

кальцію у вагітних, причому ефективність визначено залежно від дози 

препарату. Hofmeyr G. , Belizán J. , von Dadelszen P. показано, що кальцій у дозі 

500 мг на день у другій половині вагітності призводить до зниження розвитку 

прееклампсії. Дані базувались на висновках з 9 досліджень,за участю 2234 

жінок, відносний ризик 0,38, 95% ДІ 0,28-0,52. Причому вивчали ефективність 

комбінацій кальцію з вітаміном Д (3 дослідження), з ліноленовою кислотою (2 

дослідження) та антиоксидантами (1 дослідження). У 60 жінок, які 

застосовували ще антиоксиданти з 8-12 тижнів зменшувались шанси розвитку 

викидня  (ВР 0,06, 95% ДІ (0,00-1,04) [162]. 

  За даними систематичного огляду Hofmeyr G.J., Lawrie T.A., Atallah Á.N. 

та співавт. (2014) показано, що прийом більше 1 г на добу препаратів кальцію 

знижує середній ризик прееклампсії, що встановлено у 13 дослідженнях за 

участю 15470 жінок ( ВР 0.45, ДІ 95% 0.31- 0.65). У цих жінок спостерігалося 

зниження частоти гіпертензії, а також народження дітей з низькою вагою та 

зменшення перебування у відділеннях інтенсивної неонатальної допомоги, що 

має велике соціальне значення [163]. 

 У 2015 р. були опубліковані результати Buppasiri Р., Lumbiganon Р., 

Thinkhamrop J. зі співавт. щодо попередження ПП до 34 тижнів. Дані 

базувались на основі 23 досліджень з участю 17842 жінок. У результаті не було 

виявлено значної різниці у групах у зменшенні частоти виникнення ПП (ВР 

1,04 95% ДІ (0,80-1,36). Проте, у групі жінок, які застосовували препарати 



66 
 
кальцію з 20 тижня вагітності народжувались діти з більшою масою тіла, 

середня різниця становила 56,4 г (95% ДІ (13,55-99,25) [164]. 

 Про переваги у застосуванні кальцію свідчать також опубліковані 

рекомендації ВООЗ «Препарати кальцію для вагітних жінок» (Guideline: 

Calcium supplementation in pregnant women (2013). Експертами проаналізовані 

доказові дані та здійснено рекомендації, що прийом кальцію у дозі 1,5-2,0 г на 

день (1 г елементарного кальцію відповідає 2,5 г кальцію карбонату чи 4 г 

кальцію цитрату) може зменшити ризик виникненя гіпертензивних розладів під 

час вагітності у жінок, які є у групі ризику, тобто можуть мати в анамнезі 

ожиріння, діабет, хронічну гіпертензію, автоімунні захворювання, хвороби 

нирок чи  підліткову вагітність [165].  

  Слід відзначити, що на даний час продовжуються клінічні дослідження 

щодо препаратів кальцію, щоб встановити максимально ефективну дозу 

препаратів кальцію для профілактики ПЕ та зниження смертності серед 

вагітних та кількості недоношених дітей. Потрібно також враховувати 

вагітним, які солі кальцію більш доцільно застосовувати, оскільки вміст 

елементарного кальцію у різних препаратів відрізняється.  

  

3.2. Систематизація даних про ефективність лікарських засобів для 

лікування нудоти та блювоти та загрозі передчасних пологів у вагітних  

 

 Під час вагітності часто розвиваються токсикози (гестози), це такий  стан, 

який виникає у зв’язку з розвитком всього плідного яйця або його окремих 

елементів і характеризується різноманітними симптомами, із яких найбільш 

постійними і вираженими є порушення функції центральної нервової системи, 

судинні розлади і порушення обміну речовин. 

 За даними літератури у 50%–85% жінок у першій половині вагітності 

виникають симптоми нудоти та блювоти. Нудота та блювота у вагітних виникає 

найчастіше на ранніх стадіях вагітності, як правило, починаючи з 4-9 тижнів, 

досягаючи максимуму приблизно у 7-12 тижнів, і у більшості випадків 
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завершується на 16 тижні За терміном виникнення і клінічними проявами 

зазначені стани поділяються на 2 групи. Розлади, які проявляються в ранні 

терміни вагітності, частіше в І триместрі, називаються токсикозами. Якщо 

клінічні симптоми більш виражені в ІІ і ІІІ триместрах - такі стани називаються 

гестозами. 

 Зміни в органах вагітної спершу мають функціональний характер, а 

згодом при наростанні зневоднення, катаболічних реакцій, інтоксикації 

недоокисленими продуктами  переходять у дистрофічні процеси в печінці, 

нирках й інших органах. При цьому у 55% вагітних з важкою блювотою  

спостерігаються виражені порушення функції печінки, які виявляються з 

допомогою лабораторних тестів – коагулограми, печінкових ферментів, що в 

подальшому може призвести до серйозних ускладнень ІІ половини вагітності, в 

тому числі до HELLP-синдрому. Спершу порушується синтез білків та 

антитоксична функція печінки, видільна функція нирок, а потім відбуваються 

дистрофічні зміни в ЦНС, легенях, серці  [ 35,38, 166-167].  

 Найбільш доказово-обгрунтованою щодо здійснення фармакотерапії НБВ 

є настанова Британського агенства з оцінки якості охорони здоров’я (NICE) 

«Нудота/блювота під час вагітності» («Nausea/vomiting in pregnancy – 2013») 

[115], яка використовується у країнах Європи. У США, Американською 

школою акушерів та гінекологів у 2015 р. були оновлені рекомендації для 

лікування НБВ [118]. В Україні на даний час є проект «Клінічної настанови, 

заснованої на доказах «Нудота та блювота під час вагітності» (2016) та 

Уніфікованого клінічного протоколу первинної медичної допомоги «Нудота та 

блювання під час вагітності» (2016) [37].  

 На основі систематичного огляду даних доказової медицини нами 

встановлено, що доведену ефективність має схема з чотирьох етапів:  

1) зміна стилю життя;  

2) дієтотерапія;  

3) точковий масаж зап’ястка (Р6) – акупунктура, відпочинок; 

4) використання ЛЗ при одночасній мінімізації ризиків для матері та плоду. 
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 Отже, у світі ця проблема досить широко вивчається та встановлені 

найбільш безпечні схеми фармакотерапії. Алгоритм вибору ЛЗ обгрунтований 

на підставі аналізу даних схем, наведені у двох варіантах – рис. 3.2 та табл. 3.5 

[118, 168]. 

Антигістамінний засіб / вітамін   
Доксиламін 10 мг/ піридоксин 10 мг – рівень безпеки за FDA – категорія А  
По одній таблетці зранку та в обід, ввечері - можна дві 

 

Антигістамінний засіб  
Дименгідринат – рівень безпеки за FDA – категорія B  
По 50–100мг кожні 4–6 годин. Максимальна добова доза – 400мг, коли 

застосовують паралельно ще доксиламін – до 200мг на день 

 

Антагоніст дофамінових рецепторів 
Метоклопрамід – рівень безпеки за FDA – категорія B 
По 5–10 мг кожні 8 годин, застосовувати перед їжею 
Або похідні фенотіазину 
Прометазин – рівень безпеки за FDA категорія С  
По 12,5–25 мг кожні 4 годин перорально чи ректально 

 

Антагоніст серотонінових рецепторів  
Ондасетрон – рівень безпеки за FDA – категорія B   
По 4,0–8,0 мг перорально кожні 8 годин 

 

Глюкокортикоїди 
Метилпреднізолон – рівень безпеки за FDA – категорія С По 16,0 мг кожні 8 

годин 3дні 
 

Рис. 3.2. Схема поетапної фармакотерапії нудоти і блювоти вагітних 

Таблиця 3.5 

Сходинкова фармакотерапія нудоти і блювоти вагітних  

Лінії вибору 

препаратів 
Лікарський засіб  Схема прийому препарату, дози  

Перша лінія Циклізин 
50 мг кожні 8 годин перорально, або 

внутрішньовенно (в/в), або внутрішньо-
м'язово (в/м)  
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Продовж. табл. 3.5 
 Прохлорперазин  5-10 мг перорально, або 12,5 мг в/м або 

в/в або 25 мг ректально кожні 6– 8 год 
Прометазин  12,5-25 мг кожні 4–8 щогодини 

перорально, в/м, в/в  
Хлорпромазин 10-25 мг кожні 4–6 годин перорально, 

в/в, в/м; або 50–100мг кожні 6–8 годин 

ректально 
Друга лінія  Метоклопрамід  5-10 мг кожні 8 годин перорально, в/в, 

в/м (застосування не більше 5 днів) 
Домперідон 10 мг кожні 8 годин перорально, 30–60 

мг кожні 8 годин ректально 
Ондасетрон 4-8 мг кожні 6–8 годин перорально, в/в 

8мг протягом 15 хв кожні 12 годин 
Третя лінія 

Гідрокортизон 
 

100 мг в/в 2 рази на день чи один, коли є 

покращення стану, потім 40-50 мг 

перорально преднізолону з поступовою 

відміною в призначенні   
 

 Відповідно до вищенаведених даних, лікування НБВ має здійснюватись 

методом поетапної терапії із врахуванням терміну та тривалості застосування. 

 Слід відзначити, що з квітня 2013 р. Американське Агенство з контролю 

ліків і продуктів (FDA) рекомендувало для лікування НБВ препарат під 

торговою назвою Діклегіс (Diclegis). Це комбінація доксиламіну сукцинату (10 

мг) та піридоксину гідрохлориду (10 мг), рівень безпеки – категорія А [169]. 

 Цікава історія застосування препарату, який використовувався ще раніше 

вагітними у більшості країн світу – Великій Британії та Австралії під назвою 

Дебендокс (Debendox), в Канаді – Діклектин (Diclectin), у Німеччині, 

Швейцарії, інших країнах Європи, Південної Америки та Африки – Ленотан 

(Lenotan). Проте, у 1982 р. препарат був заборонений до використання у зв’язку 

із необґрунтованими хибними доказами, що він викликає вади розвитку плоду 

та спостерігалося велике збільшення витрат на судові позови [112].  

 Для покращення якості життя жінок з НБВ та доведення ефективності 

прийому комбінації доксиламіну/піридоксину було здійснено ряд клінічних 

досліджень. Найбільш доказово обґрунтовані результати досліджень, які 

показали безпечність проведення фармакотерапії як для матері, так і для 
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новонароджених, і ці результати були опубліковані у 2010-2011 роках [170]. 

Найбільш вагомі результати позитивного впливу комбінації доксиламіну 

10мг/піридоксину 10мг при НБВ були показані Koren G. та співавт. у 2015 р. Це 

було подвійне сліпе плабецо-контрольне дослідження, в якому взяли участь 131 

вагітних жінок, які застосовували вищеперелічену комбінацію та 125 жінок, що 

приймали плацебо протягом двох тижнів від двох до чотирьох разів на день. У 

результаті застосування даного препарату не спостерігалось негативної дії на 

центральну нервову систему, шлунково-кишковий тракт та серцево-судинну 

систему, що стало підставою рекомендувати застосування препарату [171,172].  

 Нашим завданням було проаналізувати дані доказової медицини про 

використання препаратів другої дінії – ондасетрону для лікування важкої 

форми НБВ (див. табл. 3.6). 

Таблиця 3.6 

Систематизація даних про результати прийому лікарських засобів при 

важкій формі нудоти вагітних 

Лікарський 

засіб 
Результати дослідження Автори, рік 

1 2 3 
Ондасетрон  Не виявлено розщілини губи з або без 

розщілини піднебіння, дефекти нервової 

трубки, гіпоспадію, але спостерігалось 

зростання виникнення частоти 

ізольованої розщілини піднебіння (ВР 

2,37, 95% ДІ 1,18-4,76) [173]. 

Anderka M., 
Mitchell A.,  
Louik C.,  
Werler M.M., 
Hernandez-Diaz S., 
2012 

Ондасетрон При застосуванні вагітними у І триместрі 

виявлено розвиток у немовлят вроджених 

вад серця (ВР 2,0 95% ДІ 1,3- 3,1) [174]. 

Anderson J.T., 
Jimenez-Solem E., 
Andersen N.L., 
Poulsen J.E., 2013 

Ондасетрон в 

порівнянні з 

метоклопрамі

-дом 
 

На основі даних від 83 вагітних з НБВ, 

які використовували ондасетрон (І група) 

та метоклопрамід (ІІ група) було 

виявлено, що ондасетрон значно 

ефективніше зменшує частоту тяжкої 

нудоти порівняно з метоклопрамідом 
[167]. 

Kashifard M., 
Basirat Z., 
Kashifard M., 
Golsorkhtabar– 
Amini M., 
Moghaddamnia A., 
2013  
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Продовж. табл. 3.6 
1 2 3 

Ондасетрон Ризик виникнення спонтанного аборту не 

збільшувався у тих жінок, які приймали ЛЗ 

(І група ) з 7 по 12 тиждень вагітності 1,1% 
проти 3,7%, які не приймали ЛЗ (ІІ група) 

(ВР 0,49, 95% ДІ 0,27–0,91) і 1,0% проти 

2,1% відповідно в групах у період 13–22 
тижні вагітності (ВР 0,60, 95% ДІ 0,29–

1,21); мертвонародження (0,3% у І групи 

та 0,4% у ІІ (ВР 0,42; 95% ДІ 0,10–1,73); 
будь-яких серйозних вроджених дефектів 

(2,9% проти 2,9%, відповідно, ВР 1,12; 

95% ДІ 0,69–1,82); передчасних пологів 

(6,2%  проти 5,2 %; ВР 0,90; 95% ДІ 0,66–

1,25); народження немовлят з малою 

масою (4,1 % проти 3,7%; ВР 0,76; 95 % ДІ 

0,51–1,13) [175]. 

Pasternak B., 
Svanstom H.,  
Hviid A.,  
2013 
 

Ондасетрон у 

порівнянні з 

доксиламіном 

/піридоксином 
 

Учасники рандомізовані на 2 групи по 18 

осіб. І група приймала 4 мг ондасетрону, 

друга – доксиламін 12,5 мг з піридоксином 

25 мг. Жінки з І групи мали менший 

розвиток нудоти (середній бал ВАШ 

знизився на 51 мм в порівнянні з 20 мм у ІІ 

групі, P=0,019) та блювоти (середній 

показник ВАШ знизився на 41 в 

порівнянні 17 мм відповідно, P=0,049). 

Побічні дії (закреп, сонливість) у двох 

групах були однаковими [36].  

Oliveira L.G., Capp 
S.M., 
You W. B., 
Riffenburgh R. H., 
Carstairs S. D., 
2014 
 
 
 

Ондасетрон Не було виявлено значного збільшення 

розвитку вроджених вад, але була більша 

схильність до зростання частоти 

вроджених вад перетинок серця у дітей, 

матері яких застосовували ЛЗ у І триместрі 

(ВР 2,05, 95 % ДІ 1,19–3,28) [168]. 

Danielsson B., 
Wikner B.N., 
Källén B., 
2014 
  

Ондасетрон у 

порівнянні з 

доксиламіном 

/піридоксино

м 
 

Учасники рандомізовані на 2 групи по 18 

осіб. І група приймала 4 мг ондасетрону, 

друга – доксиламін 12,5 мг з піридоксином 

25 мг. У І групі був менший розвиток 

нудоти (середній бал ВАШ знизився на 51 

мм в порівнянні з 20 мм у ІІ групі, 

P=0,019) та блювоти (середній показник 

ВАШ знизився на 41 в порівнянні 17 мм 

відповідно). Побічні дії – закреп, 

сонливість у двох групах однаковими [36].  

Oliveira L.G., 
Capp S.M., 
You W. B., 
Riffenburgh R. H., 
Carstairs S. D., 
2014 
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Продовж. табл. 3.6 
1 2 3 
Ондасетрон в 

порівнянні з 

метоклопрамі

-дом 

Учасники були рандомізовані на дві групи. 

І група – в/в ведення 4 мг ондансетрону, ІІ 

– 10 мг метоклопраміду кожні 8 годин. За 

допомогою 10–бальної візуальної цифрової 

шкали оцінювали стан здоров’я та 

інтенсивність нудоти через 8, 16, 24 год. 

Результати у двох групах були майже 

однакові – 9 середній стан, напади нудоти 1 

та 2 по групах. Побічні дії виникли менше в 

групі метоклопраміду – сонливість (12,5 % 

в порівнянні з 30 %, р = 0,01; сухість у роті 

(10,0 % в порівнянні з 23,8%; P <0,01) [176]. 

Abas M.N., Tan 
P.C., Azmi N.,  
Omar S. Z.,  
2014 

Ондасетрон Кількість вагітних, які застосовували 

ондасетрон становила 1070, а для 

порівняння було ще дві контрольні групи – 
771 вагітних з НБВ без застосування 

ондасетрону і 1555 жінок без симптомів, 
без застосування ліків. У матерів, які 

застосовували ЛЗ виник дефект 

міжшлуночкової перегородки у 2 з 952 

народжених немовлят, а у двох групах 

дефект був у 4 з 1286 дітей, поява 

ізольованої розщілини піднебіння у І групі 

– 1 з 952, у ІІ, ІІІ – 2 з 1286 немовлят. У І 

групі, спостерігалась менша кількість 

викиднів [177]. 

Fejzo M. S., 
MacGibbon K.W., 
Mullin P. M.,  
2016 
 
 

  

 Як бачимо, останні дані стосовно безпеки під час вагітності вказують, що 

ондасетрон не володіє тератогенними властивостями, проте є суперечливі дані 

про можливий негативний вплив на розвиток вроджених вад чи інших 

негативних наслідків, що потребує подальшого деталізованого вивчення.  

 На наступному етапі нами систематизовано доказові дані щодо 

фармакотерапії передчасних пологів. Щорічно у світі відбувається близько 15 

млн передчасних пологів (ПП). Згідно з терміном ВООЗ, ПП визначаються як 

усі пологи до 37 повних тижнів вагітності або менше, ніж 259 днів з першого 

дня останньої менструації жінки [22,23].  

 У травні 2012 році був опублікований звіт «Народжені передчасно – 

глобальний звіт з передчасних пологів». Авторами були 45 експертів з 11 країн 



73 
 
світу за підтримки 50 організацій. Цей документ містить 6 розділів, з них 4 

присвячені правильному безпечному проведенню лікування під час вагітності 

[178]. З червня 2004р. у світі діє Міжнародна робоча група по вивченні проблем 

та профілактиці ПП – Preterm Birth International Collaborative (PREBIC). У 

травні 2014р. у м. Свендборг, Данія був проведений перший європейський 

конгрес «Спонтанні передчасні пологи» (First European Spontaneous Preterm 

Birth Congress) та другий Міжнародний Симпозіум PREBIC [179]. 

 Одними з найоновленіших за даними доказової медицини щодо тактик 

лікування та профілактики ПП є рекомендації ВООЗ, 2015 (WHO 

recommendations on interventions to improve preterm birth outcomes), NICE, 2015 

(Preterm labour and birth).  

 Нормативними документами щодо даної проблематики під час вагітості в 

Україні є накази МОЗ № 676 від 31.12.2004, №624 від 03.11.2008, № 782 від 

29.12.2005 [50-52]. 

 Нами проведено порівняння провідних рекомендацій світу та вітчизняних 

протоколів з лікування та профілактики передчасних пологів, результати 

наведені у табл. 3.7. 

Таблиця 3.7 

Аналіз рекомендацій щодо лікування вагітних жінок з передчасними 

пологами  
НД Фармакотератевтична група чи лікарський засіб Якість   

рекомендацій 
1 2 3 

Кортикостероїди 
Рекомендації 

ВООЗ, 2015    
Для жінок, які мають ризик ПП з 24 по 34 тижні вагітності 

та відповідають вимогам, які перечислені у рекомендаціях. 
Сильна  

Жінкам для яких ПП будуть неминучими протягом 7 днів 

від початку лікування, у т.ч. у перші 24 год. 
Сильна  

Для жінок, які є в групі ризику незалежно від того чи буде 

одно- чи багатоплідна вагітність. 
Сильна  

Для жінок з передчасним розривом навколоплідних 

оболонок (ПРПО) і відсутністю ознак інфекції. 
Сильна  

Не рекомендується жінкам з хоріоамніонітом. Умовна  
Не рекомендується для жінок з заплановамим кесарським 

розтином на 34-36+6 тижнів. 
Умовна  

Рекомендується для жінок з гіпертензивними розладами під 

час вагітності, з до – та гестаційним діабетом, які є в зоні 

ризику ПП. 

Сильна  
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Продовж. табл. 3.7 
1 2 3 
 Препаратами вибору є дексаметазон чи бетаметазон, 24 мг 

окремими дозами в/м. 
Сильна  

Повторний курс рекомендовано, коли ПП не виникли 

протягом 7 днів після першого застосування та є високий 

ризик ПП у наступні 7 днів.  

Умовна  

Рекомендації 

NICE, 2015 
Рекомендовано для жінок високого ризику чи з ПРПО в 

термін 23-26+6 тиж.ваг.; 24-25+6 тиж.ваг.; 26-33+6 
тиж.ваг.; 34-35+6 тиж.ваг. Повторні курси лише в окремих 

випадках (інтервал з моменту закінчення останнього курсу, 

гестаційний вік, можливість народження протягом 48год.). 

Не вказано 

Накази МОЗ 

України 
Застосування дексаметазону та бетаметазону показане з 

лозами та курсом лікування.  
Рівень 

доказовості А  

Не рекомендується проводити повторні курси. Не вказано 
Коли є наявні прояви важкої  інфекції не застосовувати. Не вказано 

Токолітики 
 Рекомендації 

ВООЗ, 2015    
Не рекомендується для жінок з ризиком неминучих ПП; 

для покращення наслідків у новонароджених. 
Умовна  

Рекомендації 
NICE, 2015 

Рекомендується ніфедипін для жінок з групи ризику в 

термін 24 -25тиж.ваг., 26-33 тиж.ваг., коли протипоказаний, 

тоді використовувати антагоністи рецепторів окситоцину, 

не рекомендовано бета-міметики. 

Не вказано 

 Застосовуння ніфедипіну вказано з чітким дозуванням та 

тривалістю застосування; бета-міметиків (гініпрал, 

рітодрин та їх аналоги); не рекомендовано для 

підтримуючої терапії. 

Не вказано 

Магнію сульфат 
Рекомендації 

ВООЗ, 2015    
 

Рекомендується для жінок, які належать до групи ризику 

неминучих ПП до 32 тижнів вагітності; для попередження 

церебрального паралічу в дітей. 

Сильна  

Рекомендації 
NICE, 2015 

Рекомендується для нейропротекції немовлят та для жінок, 

які належать до групи ризику ПП чи можливість розвитку 

їх протягом 24 год. в терміні 24-29+6 тиж. ваг., 30-33+6 
тиж. ваг. Показана схема та доза препарату для здійснення 

фармакотерапії. 

 

Накази МОЗ 

України 
Вказано, що не попереджує ПП, а підвищує постнатальну 

смертність. 
Не вказано 

Антибіотики 
Рекомендації 

ВООЗ, 2015    
Не рекомендується під час ПП для жінок з неушкодженими 

навколопдідними оболонками і відсутністю клінічних 

ознак  інфекцій. 

Сильна  

Рекомендовано для жінок з ПРПО при ПП. Сильна  
Еритроміцин є препаратом вибору для профілактики ПП у 

жінок з ПРПО.  
Умовна  

Захищені пеніциліни (амоксицилін/клавуланова кислота) не 

рекомендується при ПРПО. 
Сильна  

Рекомендації 
NICE, 2015 

Для профілактики ПРПО використовувати еритроміцин 

(вказано тривалість та доза ), при протипоказаннях – 
перерально пеніциліни; не використовувати амоксицилін як 

препарат для профілактики внутрішньоутробної інфекції. 

Не вказано 
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Продовж. табл.3.7 
1 2 3 
Накази МОЗ 

України 
При наявності ознак інфекції. Рівень 

доказовості А 
Прогестерон 

1 2 3 
Рекомендації 

ВООЗ, 2015    
Не вказано інформації. - 

Рекомендації 

NICE, 2015 
Для жінок в анамнезі яких були спонтанні ПП  чи в період з 

16 по 34 тиж. ваг. та в терміні  з 16 по 24 тиж.ваг. було 

визначено, що довжина шийки матки менша ніж 25 мм., а 

також  для жінок без історії  ПП та з короткою шийкою 

матки. 

Не вказано 

Накази МОЗ 

України 
Не вказано інформації. - 

 
 Слід відзначити, що тактика лікування загрози передчасних пологів 

також має різні варіації та викликає чимало дискусійних питань. 

 Наступним етапом було проаналізувати доказові дані стосовно препаратів 

гестагенів, оскільки ця група найчастіше рекомендується для фармакотерапії 

ПП. Ми вивчали найновіші результати доказових даних, які представлені у 

пошуковій системі PubMed. Встановлено, що доказову базу має прогестерон 

для вагінального застосування для жінкок з одноплідною вагітністю та 

короткою шийкою матки [180,181]. Внутрішньом`язеве використання 17α-

гідроксипрогестерон капронату доцільне для жінок з одноплідною вагітністю, у 

анамнезі яких були ПП [182]. Ефективний для здійснення фармакотерапії при 

наявності у вагітної кровотеч у І триместрі [183]. Дидрогестерон має більші 

переваги порівняно з вагінальним прогестероном у жінок, які завагітніли за 

допомогою ДРТ [184], а також знижує ризик викидня у жінок з підозрою на 

можливість виникнення. У одному з останніх опублікованих результатів (2016) 

не рекомендовано для первинної профілактики ПП застосовувати 17α-

гідроксипрогестерон капронат та вагінальні форми прогестерону при 

багатоплідній вагітності, а 17α-гідроксипрогестерон капронат – жінкам при 

багатоплідній вагітності з короткою шийкою матки [182]. Також, додатковий 

прийом прогестерону в перші 12 тижні вагітності не виявляється ефективним 

методом профілактики повторних викиднів невідомої етіології [184]. Проте, 

дослідження про ефективність застосування гестагенів вагітними ще ведуться, а 
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також вивчається вплив на перинатальну смертність, тому остаточних 

висновків важко робити. 

 Таким чином, нами за розробленою методикою систематизовано дані 

доказової медицини про призначнння профільних ЛЗ при ПЕ, НБВ та ЗПП та 

визначено сукупність ЛЗ, які були об’єктами для маркетингового та 

фармакоекономічного  аналізу. 

 

 3.3. Узагальнення доказових даних про ЛЗ рослинного походження, 

які застосуються у вагітних 

 

 За даними FDA та Европейського агенства по лікарським засобам  

використання ЛЗ рослинного походження під час вагітності має проводитись 

тільки під контролем, щоб уникнути небажаних наслідків – передчасних 

пологів, викиднів чи вроджених вад. ВООЗ прийняла директиву, що держави 

повинні проводити систематичний аналіз лікарських рослин, які призначаються 

лікарями та науково обгрунтовано визначати рослинні препарати, що мають 

оптимальне співвідношення ефективність/безпека, включати їх у Національний 

формуляр чи Фармакопею, інші регуляторні переліки [185]. 

 Законодавчі вимоги до використання лікарських рослинних засобів (ЛРЗ) 

затверджені у 119 країнах світу, включені в Європейську Фармакопею, 

Державну Фармакопею України (ДФУ) [186-189]. Так, ДФУ, 2 видання, третій 

том (2014) містить монографії на ЛРЗ та лікарську рослинну сировину (ЛРС), 

що застосовуються в Україні.  

 Слід відзначити, що ВООЗ прийняла «Стратегію народної медицини на 

2014-2023 роки» (WHO traditional medicine strategy: 2014-2023), яка передбачає 

реалізацію таких основних завдань: створення баз інформації (баз знань) про 

традиційні (народні) лікарські засоби та використання у національній політиці 

ліків; підвищення безпеки, якості й ефективності використання рослинних 

засобів; сприяння доступу населення до традиційних ліків шляхом включення 

їх у регуляторні переліки [190]. 
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 Нами встановлено, що найбільш інформативними джерелами інформації 

щодо безпечного, доказово-обґрунтованого використання ЛРЗ при вагітності  є 

опубліковані монографії канадських вчених  «Рослинні ліки під час вагітності 

та грудного вигодовування: за доказовими даними» [191,192]. За даними 

доказової медицини, протягом перших і останніх 12 тижнів вагітності краще 

уникникати застосування ЛРЗ, особливо без попередньої консультації з 

медичним чи фармацевтичним працівником для усунення неправильного 

використання (доза, тривалість, термін вагітності) [210, 211]. 

 Методом інформаційного пошуку нами виявлено, що у світі 

функціонують кілька  баз даних про ЛРЗ, у тому числі, про застосування ЛРЗ 

при вагітності [193-196]. Узагальнено основні бази інформації, які акумулюють 

інформацію про використання ЛРЗ, що подано у табл. 3.8.  

Таблиця 3.8 

Основні бази даних про лікарські рослинні засоби у світі 

Назва Посилання 
База Кокрана      http://www.cochrane.org/ 
База даних Національного центру 

альтернативної і нетрадиційної медицини 

(National Center for Complementary and 
Integrative Health) 

https://nccih.nih.gov/ 
 

База даних МедлайнПлас (MedlinePlus) https://medlineplus.gov/ 
Европейське агенствво по лікарським 

засобам European medicines agency], де 

функціонує  Комітет по лікарських 

засобах рослинного походження (The 
Committee on Herbal Medicinal Products ) 

[http://www.ema.europa.eu/ema/ 

Natural Medicines Professional Database https://naturalmedicines.therapeuti
cresearch.com/databases/food,-
herbs-supplements/ 

Chinese Herbal Medicine Database http://herbaltcm.sn.polyu.edu.hk/2
016 

ВabyCenter http://www.babycenter.com.au/ 
Drugs.com https://www.drugs.com/npc/ 

 

 Найбільшим інформаційним центром і базою у світі є американський  

Національний центр для додаткової та інтегративної охорони здоров’я (National 

http://www.cochrane.org/
https://nccih.nih.gov/
http://www.ema.europa.eu/ema/#_blank
https://naturalmedicines.therapeuticresearch.com/databases/food,-herbs-supplements/
https://naturalmedicines.therapeuticresearch.com/databases/food,-herbs-supplements/
https://naturalmedicines.therapeuticresearch.com/databases/food,-herbs-supplements/
http://herbaltcm.sn.polyu.edu.hk/2016
http://herbaltcm.sn.polyu.edu.hk/2016
http://www.babycenter.com.au/
https://www.drugs.com/npc/
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Center for Complementary and Integrative Health) (у 2010 році він мав назву - 

Національний центр додаткової та альтернативної медицини), в якому 

представлені систематизовані дані про ЛРЗ, методи додаткового лікування 

(масаж, акупунктура), які інтегруються у загальну медичну практику [193].  

 Методом узагальнення публікацій про ефективність та безпечність 

застосування рослинних засобів під час вагітності нами було встановлено, що 

ЛРЗ можна класифікувати на 4 групи: 

1) безпечні : імбир лікарський, каштан кінський, часник, ромашка лікарська, 

лимон, звіробій звичайний, м’ята перцева, женьшень, журавлина звичайна, 

чорниця, касія гостролиста; 

2) умовно-безпечні: алтея лікарська, валеріана  лікарська, глід звичайний, 

гібіскус, мучниця звичайна, фенхель звичайний, подорожник великий, льон 

звичайний, ортосифон, смородина чорна, липа серцелиста, калина звичайна;  

3) протипоказані: шавлія лікарська, солодка гола, собача кропива, 

петрушка, вербена лікарська, деревій звичайний;  

4) малодосліджені (недостатня кількість публікацій): аронія чорноплідна, 

череда трироздільна, верес звичайний, огірок посівний, обліпиха 

крушиноподібна, гречка посівна, перстач гусячий, родіола рожева [191, 192, 

197]. 

 Нами було проаналізовано систематичні огляди бази PubMed про ЛРЗ, які 

застосовуються під час вагітності, та встановлено, що наукові публікації  з 

раціонального прийому ЛЗ при вагітності, постійно представляються на рис.3.3. 

 

Рис. 3.3. Динаміка публікацій систематичних оглядів про лікарські рослинні 

засоби при вагітності  у базі PubMed за 2012-2016 рр. 
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 Прийом ЛРЗ проводять від 7 % до 55% вагітних у світі [198]. Показник 

відрізняється за країнами: у Канаді та США застосовують ЛРЗ 6-9% жінок, 

Великобританії – 58%, Італії – 48%, у Норвегії – 40%, Австралії – 34 % [199]. 

Найбільш прихильними до терапії ЛРЗ (2011-2012) були вагітні з Росії – 69%, 

Польщі – 49,8%, Австралії – 43,8%, Швейцарії – 40,6%, найменше застосовували 

ЛРЗ жінки з Швеції – 4,3% [200]. У країнах Близького Сходу вагітними 

застосовується від 22% до 82% лікування рослинними засобами [197].  

 Враховуючи вищевказані міжнародні публікації, ми визначили сукупність 

ЛРЗ, які найбільш часто призначаються при вагітності у залежності від частини 

світу та традицій певних народів [197,199 ] (див. табл. 3.9) 

Таблиця 3.9 

Перелік лікарської рослинної сировини, що застосовуються найчастіше 

при вагітності у світі 

Частина світу Найбільш популярні рослини при вагітності 
Європа Імбир лікарський, журавлина, валеріана лікарська,  малина 

звичайна, ромашка лікарська, м’ята перцева, шипшина, 

брусниця, подорожник великий, розмарин лікарський, 
золототисячник звичайний, любисток лікарський, лимон, 

ехінацея пурпурова, собача кропива, часник, мучниця 
звичайна. 

Південна 

Америка 
Імбир лікарський, ромашка лікарська, м’ята перцева, 

подорожник великий, лимон. 
Північна 
Америка 

Імбир лікарський, журавлина, валеріана лікарська, малина 
звичайна, ромашка лікарська, м’ята перцева, подорожник 
великий, ехінацея пурпурова, часник. 

Австралія Імбир лікарський, журавлина, малина звичайна, м’ята 
перцева, подорожник великий, лимон, ехінацея пурпурова. 

Близький Схід М’ята перцева, ромашка лікарська, імбир лікарський, чебрець 

звичайний, шавлія лікарська, аніс звичайний, гуньба сінна, 

зелений чай, часник. 
  

Виявлено, що у світі найпопулярнішими та найбільш часто 

використовуваними рослинами при вагітності є: імбир лікарський, ромашка 

лікарська, м’ята перцева, екстракт часнику, часто використовуються – 

журавлина, ехінацея пурпурова, малина звичайна. Покази, при яких є доцільне 

та безпечне застосування ЛРЗ подані у табл. 3.10. 
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 Нами було детально проаналізувано дані щодо прийому вагітними 

імбиру. За опублікованих даними Heitmann K. та ін., 2013 р. використання 

імбиру вагітними не збільшує ризик вроджених вад, мертвонародження, 

зменшення маси тіла при народженні, не призводить до передчасних пологів, та 

є корисним для жінок з НБВ [201]. У 2014 р. лікувальні властивості даної ЛРС 

були підтверджені опублікованим систематичним оглядом. Проте, при 

одночасному застосуванні бета-блокаторів та бензодіазепінів можуть 

виникнути негативні наслідки для здоров`я матері. [202].   Отже, при прийомі 

імбиру не зафіксовано повідомлень, які б стосувались підвищеного ризику 

виникнення  вад розвитку плода. 

 Вивчення доцільності застосування екстракту часнику під час вагітності 

оцінювали при ПЕ. Експериментальні дослідження показали, що часник 

пригнічує агрегацію тромбоцитів, а також може збільшити виробництво оксиду 

азоту. Крім того, було повідомлено, що часник також працює як інгібітор 

тромбоцитів та володіє судинорозширювальною дією. Було здійснено 

рандомізоване клінічне дослідження, де порівнювали ефективність екстракту 

часнику в таблетках (800 мг/день) при ПЕ у 100 жінок, які вперше були 

вагітними з 28 по 32 тижні. Результати показали, що суттєвої різниці між 

групою, що застосовувала екстракт часнику і контрольними групами 

відносного ризику гестаційного гіпертензії (ВР 0,50, 95% ДІ від 0,25 до 1,00) 

або ПЕ (ВР 0,78, 95% ДІ від 0,31 до 1,93) не було. Тому потрібно 

дотримуватись оптимальниї доз при здійснені профілактики ПЕ. При 

здійсненні даного дослідження не було виникнення викиднів, вад розвитку у 

новонароджених дітей [203]. У 2015 р. були опубліковані результати Aalami-

Harandi R. зі співавт., які показали, що при застосування препаратів часнику 

вагітними, які є у групі ризику ПЕ,  спостерігається значне зниження частоти 

розвитку даного захворювання. [204]. 

 При застосуванні рослинних засобів не може бути використаний принцип 

рутинного застосування, лише за конкретних умов та не тривалий період. Так, 

для препаратів солодки використання у формі льодяників може бути не довше 
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одного тижня, так як довготривале застосування асоціюється з передчасними 

пологами. А жінкам з гіпертонією ЛЗ солодки протипоказані [193-195]. 

Таблиця 3.10 

Безпечне використання лікарських рослинних засобів вагітними при 

захворюваннях 

Назва 

рослини 
Лікарська 

форма 
Доза Особливості при 

застосуванні 
Покази до 

застосуван-ня 
1 2 3 4 5 

Імбир 

(Zingiber 
officinalis) 

Чай 
Свіжий 

або 

висушений 

корінь 
Пастилки  
 

До 1г в 

день; 

приймати в 

розділених 

дозах 
 

Не застосовувати 
якщо був в анамнезі 

викидень чи 

кровотеча під час 

вагітності. Надмірна 

кількість може 

викликати печію, 

свербіж шкіри. За 

два тижні до будь-
якої планованої 

операції, в тому 

числі кесаревого 

розтину, прийом 

припинити. 

Нудота та 

блювота під 

час вагітності 

та для 

полегшення  

симптомів 

грипу  

Журавлина 

(Vaccinium 
macrocarpon)  

Сік 
 
 
 

Профілакт

ика:4-32 
крапель в 

день. 
Лікування: 

16-32 
крапель. 

Високі дози можуть 

викликати розлад 

шлунка і пронос. 

Інфекції 

сечових 

шляхів 

безсимптомна 

бактеріурія 

Екстракт  300-400 мг 

2-3 рази на 

день 
Ромашка 

(Chamomilla 
recutita) 

Чай 
 

1-1,5 г у 

день  
Надмірне 

використання може 

стимулювати 

нервову систему і 

викликати безсоння.  

Розлади ШКТ, 

при  

тривожних 

станах 
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Продовж. табл. 3.9 
1 2 3 4 5 

Ехінацея 
(Echinacea  
spp) 

Настоянка 
 

3-5 мл до 4 

разів на 

день  
5-7 днів 
 
 

Може спричинити 

виникнення нудоти, 

болі у животі, діареї, 

закрепу, алергічних 

реакції, задишки, 

печії, виразки в роті, 

запаморочення, біль 

голови, безсоння, 

дезорієнтацію. 

Гостра 

респіраторна 

вірусна 

інфекція 

Капсули 
 

 

250–1000 
мг на день  
5-7 днів 

Часник  
(Allium 
sativum) 
 

Супозито- 
рії  

Один раз 

на добу 7 

днів 

ввечері 

Великі кількості 

можуть викликати 

викидень або 

передчасні пологи. 

Вагінальні 

інфекції 

Малина  
(Rubus 
idaeus) 
 

Чай  
 

1-1,5 г  

листя на 

день  

Не приймати від 32 
тижня вагітності, 
може призвести до 
скорочення матки і 
викликати викидень 
або передчасні 
пологи. Не 
використовути, 
якщо раніше був 
кесарів розтин, 
передлежання 
плаценти, кровотечі 
в кінці вагітності, 
очікування 
близнюків або якщо 
є анемія чи високий 
кров'яний тиск. З 
препаратами заліза 
не застосовувати 
разом. 

Тонізуючий 
засіб для 
матки, формує 
здоровий 
епітелій 
тканин матки. 
Застосовуєть- 
ся також при 
діареї та в 
після 
пологовий 
період як 
відновлюю 
чий засіб. 
  
 

Настойка 
(1: 5 - 40% 
спирт) 

 2-4 мл 3 
рази в день  

 

 Застосування ЛРЗ вагітними для лікування шлунково-кишкових розладів, 

таких як нудота, блювота, здуття живота, болі в животі, а також лікування 

інфекції сечових шляхів та для полегшення симптомів гострих респіраторних 

вірусних інфекцій коли дотривуватись дозування буде безпечним. 
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3.4. Аналіз номенклатури екстемпоральних ліків, які 

використовуються при вагітності 

 

Пріорітетним напрямком фармацевтичної галузі, який враховує всі 

індивідуальні особливості організму, є  екстемпоральне виготовлення ЛЗ. У 

численних міжнародних і вітчизняних дослідженнях показано, що особлива 

потреба у використанні «персональних ліків» є для вагітних та матерів, які 

годують груддю, немовлят, геріатичних хворих та пацієнтів з обтяженим 

аналізом чи для яких потрібна терапія з коректуванням доз[205-206]. Суттєві 

переваги індивідуальних ліків – це: 

- точна доза АФІ;  

- при виготовленні ЛФ враховуються вік пацієнта, маса тіла, супутня 

патологія;  

- відсутні стабілізатори, консерваанти, барвники та інші додаткові 

речовини, які можуть спричиняти алергічні реакції;  

- унеможливлення фальсифікації;  

- не мають промислових аналогів стерильні розчини для новонароджених, 

розчини срібла, розчини для електрофорезу, заспокійливі мікстури; 

- мають економічні переваги, тобто є більш доступними. 

В Україні, незважаючи на позитивні характеристики екстемпоральних 

ліків, наявні певні проблеми: забезпечення субстанціями, аптечним посудом, 

кваліфікованим фармацевтичним працівником та тенденція до зменшення 

кількості аптек з виробничими відділами [205-209]. 

За даними Державної служби лікарських засобів України станом на 

2015 р. виробництво екстемпоральних ліків здійснювали 284 суб’єктів 

господарювання у 395 аптеках, що становить менше 2,5% від загальної 

кількості аптек в Україні. Статистичні дані свідчать, що серед ліків 

екстемпорального приготування основну питому вагу становлять порошки (44 

%), нестерильні розчини (22 %), і розчини для ін’єкцій, стерильні (22 %). 
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В Україні було проведено Всеукраїнську нараду «Актуальні питання 

виготовлення ліків в умовах аптеки» в м. Харкові (22-23 січня, 2015 р.), де було 

показано важливість відновлення ex tempore та його ширше впровадження  у 

мережевих аптеках [210]. 

Нашим завданням було проаналізувати асортименти прописів у аптеках 

Львівської, Тернопільської, Івано-Франківської області щодо можливості 

використання екстемпоральних ліків вагітними жінками. Серед проаналізованої 

сукупності (157) нами встановлено, що були такі лікарські форми: рідкі 

лікарські форми, розчини для зовнішнього застосування (розчин фурациліну 

0,02% – 500,0; риванолу 0,05%, 0,1% – 500,0; водню пероксиду 3% – 500,0; 

розчин метиленової синьки 1% – 10,0), розчини для електрофорезу (магній 

сульфату 5% – 100,0; калію йодиду 2% та 3% – 100,0), назальні краплі (розчин 

коларголу 3% - 10,0 та протарголу 2% - 10,0), кропна вода, заспокійливі 

мікстури Кватера, Павлова, Равкіна.  

Користуються попитом у населення противірусні (антигрипін) та 

вітамінні порошки, засоби для догляду за обличчям та тілом - різноманітні за 

складом і варіацією доз лосьйони, які застосовуються у дерматології. Серед 

м’яких ЛЗ домінують мазі для загоювання ран (мазь Лисюка, мазь коланхоє), а 

також для лікування гайморитів, паста Унна (для загоювання трофічних ран), 

супозиторії для лікування геморою (по Масляку) та протигрибкові засоби 

(розчин Кастеляні та різноманітні мазі).  

Нами встановлено, що вагітні жінки можуть використовуватись лише 

невеликий перелік ЛФ, а саме: 

➢ супозиторії для лікування 

важкої форми блювоти : 
 
Rp. Phenobarbitali  0.1 
        Olei Cacao      3.0 
 M.,f. supp. 
 D. t. d. № 5 
 S. По 1 супозиторію 2 рази на добу. 
 
 
 

➢ розчин тетраборату натрію для  

лікування вагінальних інфекцій : 
 
Rp. Sol. Natrii tetraboratis in Glycerini 
20% - 100.0 
       Nistatini               2 000000  OD  
D. S. Для змазування слизової піхви.  
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➢ розчин для лікування 

парадонтитів: 
Rp.  Ac. аscorbinici 0.5 
       Tannini 0.5 
       Sol. Citrali 1% - 200.0 
M.D.S. Полоскання: 1 ч.л. на 100 мл 

води, 3-4 рази на день. 
 

➢ розчин для лікування 

захворювань ШКТ на рослинній 

основі: 
Вода кропова  -  Aqua Foeniculi: 
Rp.: Aquae purificatae 100.0 
        Ol. Foeniculi gtt I 
D.S. Внутрішньо, по 1 ст.л. 3-4р. в 

день. 
➢ антигемороїдальні супозиторії: 
Свічки за Масляком  
Rp. Ext.Belladonnae 0.015* 
     Dermatoli 0.1 
     Novocaini 0.25 
     Sol. Adrenalini  hydrochloridi  0.1% 
gtts II 
     Olеi Cacao 1.5 
 Misce ut fiat suppositorium  
 Da tales doses №10      
 D.S. По 1 свічці на ніч. 

 

  

Слід відзначити, що у реальній практиці провізори у зв’язку з відсутністю 

екстракту беладонни використовують для проготування даного пропису 

таблетки беластезину, оскільки це дозволено наказом МОЗ України № 812 від 

17.10.2012 р. 

 Нами обґрунтовано, що доцільним є використання екстемпоральної 

рецептури, в яких будуть належні дози ЛЗ відповідно до стану жінки, 

триместру вагітності. Це сприятиме безпеці застосування, поліпшенню 

репродуктивного здоров'я та якості життя жінок. До того ж,  індивідувальні 

препарати мають економічні переваги при застосуванні. Нами обчислено, що 

вартість розчину тетраборату натрію для лікування вагінальних інфекцій, що 

можуть бути причиною ЗПП, становить лише 55,30 грн. 

Основні результати розділу були опубліковані у працях а також 

представлені у навчальному посібнику у співавторстві [108, 109, 211-224]. 
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Висновки до розділу 3 

1. Узагальнення даних доказової медицини/фармації показало, що при  

виборі гіпотензивного препарату для вагітних необхідно враховувати 

показники ефективності та безпеки для жінки та плоду. Систематизація  

доказових даних про ЛЗ для лікування АГ при вагітності показала, що найбільш 

безпечним для вагітних є метилдопа, проте на ринку він представлений одним 

препаратом від імпортного виробника.  

2. Методом узагальнення систематичних оглядів встановлено, що для 

профілактики ПЕ доказову базу має ацетилсаліцилова кислота у дозі 75 мг/добу 

та препарати кальцію 1,5–2,0 г/добу на ранніх термінах вагітності у жінок з 

високим ризиком розвитку, тому доцільним є їх призначення.  

3. Визначено, що препаратом першої лінії застосування при НБВ є 

комбінація доксиламіну 10 мг/піридоксину 10 мг, проте виявлено відсутність 

даної комбінації, тому актуальним є реєстрація такого препарату на ринку 

України. Найбільш  безпечними при НБВ є препарати другої лінії, а саме 

метоклопрамід та ондасетрон. 

4. При лікуванні загрози передчасних пологів при виборі гестагенів більш 

доцільно застосовувати вагінальну лікарську форму, ефективність та безпека 

якої є доведеною для вагітних з короткою шийкою матки.  

5. Систематизація доказової інформації про ЛРЗ під час вагітності показало, 

що до безпечних належать 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: 

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. 

6. Методом аналізу реальних даних встановлено, що практична 

номенклатура екстемпоральних ліків, які безпечні для вагітних  включає лише 5 

лікарських форм. Індивідуальний підхід, можливість коректування дози ЛЗ, 

показують доцільність використання вагітними екстемпоральних форм. 
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РОЗДІЛ 4  

МАРКЕТИНГОВИЙ АНАЛІЗ ТА ОПРАЦЮВАННЯ МЕТОДИК 

ФАРМАКОЕКОНОМІЧНОГО АНАЛІЗУ ЛІКАРСЬКИХ ЗАСОБІВ,  

ЩО ЗАСТОСОВУЮТЬСЯ ПРИ ЗАХВОРЮВАННЯХ У ВАГІТНИХ 

 

 ВООЗ акцентує увагу та показує переваги щодо доцільності вирішення 

проблеми  витрат на лікування та профілактику захворювань з використанням 

результатів фармакоекономічних досліджень. За допомогою їх результатів у 

системі охорони здоров’я з позиції ефективності, безпечності  та економічної 

переваги можна оптимізувати витрачені кошти пацієнтів та країни. При 

оцінюванні схем фармакотерапії одними з параметрів є також економічна 

ефективність. 

 

 

 4.1. Маркетинговий аналіз лікарських засобів, які призначаються 

при поширених захворюваннях у вагітних 

 

Маркетингові дослідження включають вивчення сукупності лікарських 

засобів і аналіз проводиться за різними показниками – виробник, форма 

випуску, ціна упаковки, витрати на курс лікування тощо. 

Для методики маркетингового аналізу ЛЗ, що призначаються при 

захворюваннях вагітних, було обрано лише сукупність препаратів, які мають 

доведену ефективність за даними доказової медицини.  

Нами здійснено аналіз препаратів для профілактики ПЕ – це 

ацетилсаліцилова кислота (АСК) та кальцій. На основі аналізу даних ДРЛЗ 

України [225] станом на 30.11.2016 р. нами визначено, що АСК з дозуванням 

від 75 до 150 мг представлена 31 ТН препаратів. Проте було встановлено, що 9 

з даної сукупності, не можуть застосовуватись під час вагітності, у зв’язку з 

комбінацією препаратів, а саме з бісопрололом, клопідогрелем, аторвастатином, 

рапіприлом, які є забороненими для використання вагітними. Встановлено, що 



88 
 
необхідною дозою кальцію на добу для вагітних з ПЕ є 1 грам, тому вагітним 

більш доцільно використовувати препарати кальцію, які містять високий вміст 

кальцію [205]. Так, у препаратах карбонату відсоток елементарного кальцію 

становить 40,0%, хлориду – 27,0%, у солях цитрату, лактату по 13,3%, 

глюконаті – 8,0%, гліцерофосфаті – 5,0% [52]. Детальне вивчення ми здійснили  

кальцію карбонату, оскільки це найбільш зручне застосування по кількості 

прийому ЛЗ та є рекомендацією лікарів. 

Наступними етапом було проведення аналізу маркетингових 

характеристик сукупності препаратів з урахуванням фактору виробника (І) 

лікарської форми (ІІ) та витрат для профілактики ПЕ (ІІІ). 

І. Аналіз асортименту препарвтів АСК та кальцію згідно наявності на 

фармацевтичному ринку за критерієм країна-виробник. Нами було встановлено, 

що АСК представлена 22 найменуваннями, з яких 9 ТН (40,9%) – це препарати 

вітчизняного виробника та 13 (54,5%) – іноземні. Серед українських 

виробників: ПАТ «Київський вітамінний завод», ПАТ «Фармак» по 9,09% від 

усією сукупності, ТОВ «Стиролбіофарм, ТОВ Науково-виробнича фірма 

«Мікрохім», ТОВ «Кусум Фарм», ТОВ «Фармекс Груп», ПрАТ «Технолог» – по 

4,55% відповідно. Іноземними виробниками є: Г.Л. Актавіс Лтд, Балканфарма-

Дупниця АТ (Болгарія), Фарма ГмбХ (Австрія), Такеда (ГмбХ, 

Німеччина/Данія), Фармацевтичний завод «Польфарма» С.А. (Польща), Байєр 

Фарма АГ (Німеччина) – по 9,09%, Акумс Драгс & Фармасьютікалс ЛТД 

(Індія), Фармасайнс Інк. (Канада), Др. Р. Пфлегер Хімічна фабрика ГмбХ 

(Німеччина) по 4,55% відповідно. Номенклатуру препаратів АСК наведено на 

рис. 4.1. 

 Визначення характеристик асортименту кальцію карбонату за 

виробником показав, що 88,57% препаратів виготовляється за кордоном (США, 

Норвегія по – 22,86%, Велика Британія  – 17,14%, Франція – 14,29%, Іспанія – 

5,71, Угорщина, Індія по – 2,86%), і лише 11,43% – українськими виробниками 

(ПАТ «Київський вітамінний завод» – 8,57%, ПрАТ «Технолог» – 2,86%). 

Детальний аналіз по виробниках подано на рис. 4.2. 
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Українські виробники                                                       Іноземні виробники 

Рис. 4.1. Виробники ацетилсаліцилової кислоти  (75-150 мг) у 2016 р. на 

фармацевтичному ринку України 

 

Встановлено, що асортимент препаратів АСК представлений на 

фармацевтичному ринку України 15 підтриємствами-виробниками. 

 

 
Рис.4.2. Виробники кальцію карбонату як засобу для профілактики 

прееклампсії 

Дельфарм Гайард, 
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Франція 2,86%
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Іспанія, 1,2%Індоко Ремедіс 
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ЗАТ "Береш Фарма", 
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Контракт Фармакал 

Корпорейшн, США, 
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вітамінний 

завод",Україна 8,57%

ПАТ "Технолог", 
Україна 2,86%



90 
 

Встановлено, що номенклатура одного з найбільш доказово 

обгрунтованого засобу для профілактики ПЕ кальцію карбонату є 

імпортозалежною, з 10 виробників лише два є вітчизняні. 

 ІІ. При вивченні лікарських форм препаратів АСК встановлено, що усі 

вони представлені твердими формами, а саме таблетками у різній модифікації, 

дані подані  на рис. 4.3. 
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Рис.4.3. Лікарські форми ацетилсаліцилової кислоти 75-150 мг на 

фармацевтичному ринку, 2016 
 

Найбільшу питому вагу займають таблетки вкриті плівковою оболонкою 

та кишковорозчинні АСК закордонних виробників, а таблетки вкриті 

оболонкою та жувальні  не представлені вітчизняного виробництва.   

Щодо номенклатури ЛФ кальцію карбонату встановлено, що вони 

представлені у вигляді таблеток  та суспензії (рис. 4.4).  
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Рис. 4.4. Лікарські форми кальцію карбонату на фармацевтичному ринку, 2016 
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 Як видно з рис. 4.4, українським виробникам потрібно розширювати 

асортимент кальцію карбонату щодо лікарських форм, а саме доповнити 

таблетками вкритими оболонкою та суспензією оральною.  

  ІІІ. Нами запропоновано методику маркетингового аналізу АСК для 

профілактики ПЕ на основі показника - вартість трьох місячного лікування. Для 

розрахунку вартості препаратів була використана середньозважена ціна, яка 

подана у «Щотижневику Аптека», 2016 (http://www.apteka.ua/ceny-na-lekarstvennye-

sredstva-i-izdeliya-mednaznacheniya) , що подано у табл.4.1.   

Таблиця 4.1 
Маркетингові характеристики препаратів ацетилсаліцилової кислоти для 

фармакотерапії прееклампсії 

Торгова назва АФІ та кількість 

доз  
Виробник Вартість 

уп., грн. 
Витрати 

на 3 міс. 
Магнікор АСК 150 мг, 

магнію 

гідроксиду 

30,39 мг   
№30; 100 

ПАТ «Київський 

вітамінний завод», 

Україна 

32.04 
69.23 

96.12 
62.31 

Ацекор кардіо АСК 100 мг  
№50; 100 

ТОВ Науково-
виробнича фірма 

«Мікрохім», 

Україна 

50.82 
59.04 

91. 48 
53.14 

Магнікор 
 

АСК 75 мг, 

магнію 

гідроксиду 15,2 

мг №30; 100 

ПАТ «Київський 

вітамінний завод», 

Україна 

28.34 
59.04 

85. 02 
53.14 

Лоспирин® 
 

АСК 75 мг 

№30; 100; 120 
ТОВ «Кусум 

Фарм», Україна 
29.48 
87.68 
85.33 

88.44 
78. 91 
64,00 

Асафен 
 

АСК 80 мг 
№30; 90 

Фармасайнс Інк., 

Канада 
55.84 
102.09 

167. 52 
102. 09 

Кардіомагніл 
 

АСК 75 мг 
№30; 100 

Такеда ГмбХ, 

Німеччина 
52.87 
86.49 

158.61 
77.84 

Акард АСК 150 мг  
№ 50 

Польфарма С.А., 

Польща 
80.67 145.21 

Акард 
 

АСК 75 мг №50 Польфарма С.А., 

Польща 
71.89 129.40 

Кардіомагніл 

форте 
АСК 150 мг 

№30; 100 
Такеда ГмбХ, 

Німеччина  
47.78 
95.64 

143.34 
86.08 

http://www.apteka.ua/ceny-na-lekarstvennye-sredstva-i-izdeliya-mednaznacheniya
http://www.apteka.ua/ceny-na-lekarstvennye-sredstva-i-izdeliya-mednaznacheniya
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Продовж. табл.4.1. 
1 2 3 4 5 
Тромбо АСС 

75мг 
АСК 75 мг №30 Г.Л. Фарма ГмбХ, 

Австрія 
59.34 178,02 

Аспірин кардіо  АСК 100 мг 
№ 28; 56 

Байєр Фарма АГ, 

Німеччина 
61.94 
98.25 

199,22 
157,90 

Тромбо АСС 

100мг 
АСК 100 мг, 

№30 
Г.Л.Фарма ГмбХ, 

Австрія 
76.09 228.27 

Аспенорм 
 

АСК 100 мг, 

№20 
ТОВ «Фармекс 

Груп», Україна 
29.78 134,01 

Годасал® 
 

АСК 100 мг, 

№20; 50 
Др. Р. Пфлегер 

Хімічна фабрика 

ГмбХ, Німеччина 

35,57 
82,84 

160,07 
149,11 

Тромболік-
кардіо 

АСК 100 мг, 

№20 
ПрАТ «Технолог», 

Україна 
42,56 191,52 

 
  Як свідчать результати аналізу більш економічно доступними для 

лікування ПЕ АСК у дозі 75 мг є препарати Магнікор №100, Кардіомагніл 

№100, що на 30% і 44% відповідно є нижчими, ніж витрати  на препарат 

Тромбо АСС 75мг №30 ( має найвищу ціну за упаковку). 

 Нами були проаналізовані усі торгові найменування та лікарські форми 

ніфедипіну на фарацевтичному ринку України, які подані  у розд. 4.2. 

Наступним етапом було вивчення фармацевтичної складової лікування НБВ. 

Слід відзначити, що відповідно до клінічних рекомендацій використовують 

поетапну схему лікування НБВ, тобто при неефективності одного ЛЗ, 

передбачається перехід на інший препарат, з урахуванням його доведеної 

безпеки для плоду. Так, першою лінією при лікуванні НБВ є комбінований 

препарат антигістамінного доксиламіну сукцинату (10мг) та вітаміну 

піридоксину гідрохлориду (10мг), рівень безпеки – категорія А.  

Аналіз сегменту фармацевтичного ринку України станом на грудень 2016  

показав, що такий комбінований препарат є відсутній, тому не існує  

можливості доказово-ефективного лікування НБВ препаратами з докведеною 

ефективністю. Слід відзначити, що він зареєстрований у країнах Європи під ТН 

Діклегіс (Diclegis).  
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Нами встановлено, що в Україні з 2015 р. є лише зареєстрована БАД 

Емегест (виробник АТ ТОЛЛ МАНУФАКТУРІНГ СЕРВІСЕЗ, Арагонесес 

Алькобендас, Мадрид, Іспанія), яка містить комбінацію екстракту імбиру 

(150мг) та вітаміну В6 (6 мг) і має покази до лікування НБВ. Таким чином, на 

ринку України препарати першої лінії для лікування НБВ поки що відсутні. 

Нами були обрані ЛЗ другої лінії, які рекомендовані клінічною 

настановою NICE, 2016 та найчастіше призначаються лікарями.  Об’єктом  

вивчення були за АТС класифікацією група A – «Засоби, що діють на травну 

систему і метаболізм», а саме: A03FA 01 – «Стимулятори моторики ШКТ» 

(метоклопрамід) та A04AA 01 – Антагоністи серотоніну (ондансетрон). 

 Нами проведений аналіз за формою випуску антиеметиків, який 

представлений на рис. 4.5. 
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Рис. 4.5. Аналіз сукупності препаратів метоклопраміду та ондасетрону 

 за формою випуску 

 

Встановлено, що на фармацевтичному ринку України станом на 2016 рік 

сукупність препаратів метоклопраміду та ондасетрону є представлена  у ЛФ 

розчин для ін'єкцій 51,6%, а у формі таблеток 32,2%. 

Аналіз асортименту препаратів метоклопраміду показав, що в 2016 р. до 

ДРЛЗ включено 8 ТН, з них 5 (22,5%) представлені препаратами вітчизняних 

виробників – ПрАТ «Фармацевтична фірма «Дарниця», ТзОВ «Фармацевтична 

компанія «Здоров'я», ПАТ «Науково-виробничий центр «Борщагівський хіміко-

фармацевтичний завод», три іноземними (37,5%): Хорватія (ПЛІВА Хорватська 
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д.о.о.); Угорщина/Німеччина (АТ Фармацевтичний завод ТЕВА, Меркле ГмбХ); 

Індія (ІПКА Лабораторіз Лімітед).   

Нами було визначено, що ондасетрону відповідають 23 ТН ЛЗ з яких – 12 

(52,17%) українського виробника (АТ «Лекхім–Харків», ТзОВ «Фармацевтична 

компанія «Здоров'я», ПАТ «Науково-виробничий центр «Борщагівський хіміко-

фармацевтичний завод», ТОВ «НІКО», ТОВ «Юрія-Фарм», ПрАТ «Технолог», 

по виробнику (8,7%) з Греції (РАФАРМ С.А.) та Італії (ГлаксоСмітКляйн 

Мануфактуринг С.п.А.) та решта 9 найменувань (39,13%) були індійського 

виробництва («Д-р Редді'с Лабораторіс Лтд «(Виробнича дільниця І), Майлан 

Лабораторіз Лімітед, Ауробіндо Фарма Лімітед-Юніт ІV, Іпка Лабораторіз Лтд., 

Сан Фармасьютікал Індастріз Лтд.). 

 Відображення усіх найменувань антиеметиків та їх доля на 

фармацевтичному ринку показано на рис.4.6. 
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Рис. 4.6. Країни-виробники антиеметиків для лікування нудоти та блювоти під 

час вагітності 

 

Серед даної сукупності ЛЗ, а саме метоклопраміду та ондасетрону, 

більша половина асортименту належить виробникам з України, що свідчить про 

можливість здійснення економічно доступного лікування. 
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 4.2. Маркетинговий аналіз препаратів для базисної терапії загрози 

передчасних пологів 

 

 Призначення препаратів вагітним з фармакотерапевтичних груп 

гестагенів та похідних прегнадієну, токолітиків знижує ризик виникнення 

передчасних пологів, тому нами були обрані саме вони для детального 

маркетингового аналізу. Предметом дослідження були препарати, що за 

класифікаційною системою АТС представлені у групі G03 – «Гормони статевих 

залоз і препарати, що застосовуються при патології статевої сфери», а саме: 

G03 D – гестагени та похідних прегнадієну. Методом маркетингового аналізу 

нами визначено сукупність ЛЗ з групи G03 D, які зареєстровані на ринку 

України, результати аналізу наведені у табл. 4.3. 

Таблиця 4.3 

Асортимент лікарських засобів групи G03 D, зареєстрованих в Україні  

Торгова назва  Форма випуску Доза Кількість  

в упаковці 
Країна та фірма-виробник 

1 2 3 4 5 
Прогестерон  

Утрожестан® Капсули 
 

200мг №14 Франція/Бельгія/Франція 
«Laboratories Besins 
International»  

Утрожестан®  Капсули  100мг  №30  Франція/Бельгія/Франція 
«Laboratories Besins 
International»  

Ендометрин Таблетки 

вагінальні  
100мг №6, 

№15, №30 
Бен-Шимон Флоріс Лтд., 

Ізраїль 
Лютеїна  Таблетки 

вагінальні 
200мг №20, 

№30 
Паб'яніцький 

фармацевтичний завод 

Польфа А.Т., Польща 
Лютеїна  Таблетки 

вагінальні 
100мг №30 Паб'яніцький 

фармацевтичний завод 

Польфа А.Т., Польща 
Лютеїна  Таблетки 

сублінгвальні 
50мг №30 Паб'яніцький 

фармацевтичний завод 

Польфа А.Т., Польща 
Інжеста  Розчин для 

ін'єкцій по 1 мл  
2,5%  №5, №10 ПАТ «Фармак», Україна 

Інжеста  Розчин для 

ін'єкцій  по 1мл  
1,0%  №5, №10 ПАТ «Фармак», Україна 

Пролютекс Розчин для 

ін'єкцій по 1 мл 

у флаконі 

25мг/м

л  
№7 ІБСА Інститут Біохімік 

С.А., Швейцарія 
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Продовж. табл.4.3 
1 2 3 4 5 
Прожестін-кр® Гель по 40г у 

тубі з шпателем 
10мг/г №1 ПАТ «Хімфармзавод 

«Червона зірка», Україна 
Прожестожель

® 
Гель по 8г у тубі 

зі шпателем 
0,01г №1 Безен Меньюфек- 

чурінг Белджіум СА, 

Бельгія 
Кринон Гель вагі-

нальний 8% по 

1,45 г  

90мг №6,15 Фліт Лабораторія Лімітед, 
Великобри- 
танія/ Швейцарія 

Прогестерон Розчин для 

ін'єкцій олійний 
по 1 мл в амп 

25мг №10   ПрАТ «Біофарма», 

Україна 

Прогестерон Розчин для 

ін'єкцій олійний 

по 1 мл в амп. 

10мг №10 ТОВ «ФЗ «Біофарма», 

Україна 

Прогинорм® Капсули  100мг №30  Лабораторіос Леон Фарма 

С.А., Іспанія 
Прогинорм® Капсули  200мг №30  Лабораторіос Леон Фарма 

С.А., Іспанія 
Прогинорм 

ОВО 
Капсули 100мг №30 Лабораторіос Леон Фарма 

С.А., Іспанія 
Прогинорм 
ОВО 

Капсули 200мг №30 Лабораторіос Леон Фарма 

С.А., Іспанія 
Гинпрогест Капсули  100мг №15,  

№30  
Лабораторіос Леон Фарма, 

С.А., Іспанія 
Гинпрогест Капсули  200мг №15,  

№30  
Лабораторіос Леон Фарма, 

С.А., Іспанія 
Прогестерон Порошок 

(субстанція) у 

мішках полі 

етил.для 

виробництва 

стерильних 

лікарських форм 

прогест

ерону 

від 97,0 

% до 

103,0 
% на 

суху 

речови 
ну 

 1.Джіангсу Жиарке 

Фармасьютикалз Груп 

Корп., Лтд., Китай. 
 2. Хебей Гедянь 

Хьюменвелл 

Фармасьютікал Ко., Лтд, 

Китай.  3.Продуктос 

Куімікос Натуралес, С.А. 

де С.В. (Прокуіна), 

Мексика. 
Гідроксипрогестерон 

Оксипрогестер

ону капронат 
Розчин для 

ін'єкцій, олійний 

в ампулах 

12,5 %  №10 ПАТ «Фармак», Україна 

Інжеста оксі Розчин для 

ін'єкцій в 

ампулах 

12,5%  № 10 ПАТ «Фармак», Україна 

Дидрогестерон 
Дуфастон® Таблетки, вкриті 

плівковою 

оболонкою 

10мг 
 

№20 Solvay Pharmaceuticals 
B.V., Нідерланди 
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 З даних табл. 4.3 видно, що в Україні зареєстровано 26 ТН ЛЗ з групи G03 

D, з них 3 ТН (11.54%) – припадає на субстанції.   

 Здійснено аналіз номенклатури ЛЗ за виробником, який показав, що 

препарати прогестерону 65,38% від усього асортименту є виготовленими в 

країнах Європи, 30,77% – в Україні, 3,85% – в Ізраїлю. Серед вітчизняних 

виробників – це ПАТ «Хімфармзавод «Червона зірка»; ПрАТ «Біофарма», ТОВ 

«ФЗ «Біофарма»; ПАТ «Фармак». Графічний аналіз даної 

фармакотерапевтичної групи за виробниками показано на рис. 4.7.  

Україна
26,92

Іспанія
23,08%

Польща 
11,54%

Швейцарія
3,85%

Бельгія
3,85%

Франція/Бельгія
7,69%

Нідерланди
3,85%

Великобританія/Швейцарія
3,85%

Ізраїль
3,85%

Мексика
3,85%

Китай
7,69%

 

Рис.4.7. Розподіл препаратів групи гестагени та похідних прегнадієну за 

країнами-виробниками 

 

 Серед усіх ЛЗ з групи G03 D – гестагени та похідних прегнадієну – 

препаратам вітчизняного виробника належить 26,92% від загальної кількості. 

Дидрогестерон представлений одним іноземним виробником (Solvay 

Pharmaceuticals B.V., Нідерланди), а препарати гідроксипрогестерону є лише 

українського виробництва (ПАТ «Фармак»). 

Аналіз сегменту ринку гестагенів та похідних прегнадієну за лікарськими 

формами подано на рис. 4.8. 
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Рис. 4.8. Розподіл препаратів групи G03 D на фармацевтичному ринку України, 

2016р. за лікарською формою  

 

Нами встановлено, що найбільшу питому вагу займають капсули – 

30,77% від сукупності всіх препаратів. Визначено, що серед зареєстрованих ЛЗ 

лише по 3,85% складають таблетки для перорального застосування та гель 

вагінальний. 

 На наступному етапі нами здійснено аналіз сегменту ринку токолітичних 

засобів, що показано у табл. 4.4. 

Таблиця 4.4 

Структура сегменту ринку токолітичних засобів в Україні, 2016 р. 

МНН  ФТ група  Торгова 

назва  
АТХ 

код 
Кіль 
кість  

ЛЗ, n 

Лікарська форма 

та доза 

Гексопре- 
Налін 

Бета-
адрености-
мулятори 

Гініпрал G01A
A02 
 

2 р-н д/ін'єк по 2мл 

в амп 10мкг/2мл;  
конц. д/р-ну 

д/інфуз. по 5мл 
25мкг/5мл 

Фенотерол Бета-адрено 
стимулятори 

ЛФ зарестровані як препарати для лікування 

обструктивних захворювань дихальних шляхів  
Атосибан Засоби, які 

стимулюють 

мускулатуру 

матки 

Трактоцил  G02C
X01 

2 конц. д/р-ну 

д/інфуз. по 5мл у 

фл. 7,5 мг/мл 
р-н д/ін'єк. по 

0,9мл у фл. 7,5 
мг/мл 
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Продовж. табл. 4.4 
Неліцензовані* 

Ніфедипін  Антагоністи 

іонів 

кальцію 

Фармадипін

®, 
Фенігідин-
Здоров'я, 
Ніфедипін, 

Кордипін 

Ретард, 

Ніфедипін-
Дарниця 

С08С

А05 
10 крап. орал. по 

5мл (25мл) у фл. 

2%; ( 20мг= 30 
крапель),  
табл. покр. обол. 

10 мг, 20 мг 

Верапаміл Антагоністи 

іонів 

кальцію 

Верапаміл-
Дарниця, 

Верапамілу 

Гідрохлорид,

Ізоптин®, 

Лекоптин® 

С08D

А01 
9 табл. покр. обол. 

40 мг, 80 мг 
р-н д/ін'єк. по 2 
мл в амп, 2,5 
мг/мл 

Індомета 
цин  

НПЗЗ Індометацин 

Софарма, 
Індометацин

-Здоров'я 

М01А

В01 
4 Суп. вагін. 50 мг, 

мазь вагін. 10%, 

табл. покр. обол 

25 мг 
Магнію 

сульфат 
Кровозамін 
ники та 

інфузійні 

розчини.  

Магнію 

сульфат, 

Магнію 

сульфат 

Дарниця 

В05Х

А05 
4 Розчин для 

ін`єкцій, 250 

мг/мл 

 
*  - не зареєстрований як токолітичний ЛЗ, відсутні покази у інструкції до 

звстосування.  Приклад схеми застосування -  ніфедипін 10 мг сублінгвально 

кожні 15 хвилин впродовж першої години до припинення схваток, потім 

призначають 20 мг  3 рази на добу в залежності від маткової активності. 
 
 Нами було визначено, що на фармацевтичному ринку України  

представлені ліцензовані токолітики лише іноземних виробників з Австрії та 

Німеччини/Швейцарії, а фенотерол потребує відповідної ЛФ, тобто розчину для 

ін’єкцій, що є перспективним напрямком для вітчизняних виробників ЛЗ для 

покращення забезпечення ЛЗ вагітних жінок більш економічно доступними 

препаратами. 

Нами здійснено детальний аналіз групи антагоністів іонів кальцію. 

Тактика лікування вагітних жінок передбачає лікування дозами 10/20 мг 

ніфедипіну та 40/80 мг – верапамілу, тому препарати з даними дозуваннями 
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були предметом для вивчення, а саме 12 і 10 ТН ЛЗ відповідно. Аналіз даної 

фармакотерапевтичної групи за виробниками показано на рис. 4.9. 

ПАТ "Фармак", 
Україна; 9,09 %

ПрАТ "Технолог", 
Україна; 13,64%

ТзОВ "ФК"Здоров`я", 
Україна ; 13,64 %

КРКА, Словенія ; 4,55 %

ПрАТ "Фармацевтична фірма 
"Дарниця", Україна; 18,18 %

ПЛІВА Хрватска 
д.о.о., Хорватія; 9,09

%

ПАТ "Науково-
виробничий центр 

"Борщагівський хіміко-
фармацевтичний 

завод", Україна; 9,09 %

ДЗ ГНЦЛС", Україна; 4,55%

Аббві Дойчланд 
ГмбХ і Ко. КГ, 

Німеччина; 9,09 %

Лек фармацевтична компанія 
д.д., Словенія; 9,09 %

 

Рис. 4.9. Розподіл препаратів з групи антагоністи іонів кальцію (ніфедипін, 

верапаміл) за лікарською формою на фармацевтичному ринку, 2016 р. 

 

Отже, в досліджуваній групі антагоністів іонів кальцію, а саме 

дозволених у використанні як токолітичні засоби ніфедипін та верапаміл 

68,18% є виготовленими в Україні, що дозволить здійснити більш доступним 

лікування. 

 

 4.3. Аналіз реальних даних призначень лікарських засобів при 

лікуванні прееклампсії, загрозі передчасних пологів, нудоті та блювоті під 

час вагітності 

 

 Результатами реальних даних використання ліків дають можливість 

оцінити дані використання ЛЗ не з різноманітних клінічних досліджень, а 

зрозуміти реальність споживання препаратів хворими при різних патологіях, а 

також при вагітності. 
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 Нами було вивчено та проаналізовано асортимент ЛЗ за даними медичних 

карт і листів призначень лікування ПЕ (як самостійне захворювання чи як 

супутня патологія при загрозі передчасних пологів, передчасному дозріванні 

плаценти, порушенні матково-плацентарного кровообігу) вагітних Стрийського 

району у стаціонарі. Серед дослідженої сукупності 112 історій хвороб: 47 

пацієнток були з першою вагітністю, 65 – з повторною, при чому були 

госпіталізовані у ІІ триместрі – 40%, у ІІІ триместрі – 60% вагітних. З 

використанням АВС-аналізу було вивчено та проаналізовано сукупність ЛЗ, яка 

використовується у стаціонарі. 

  Встановлено, що асортимент ЛЗ, які призначалися вагітним налічував 71 

найменування за торговими назвами. Серед 676 призначень нами було 

визначено ЛЗ, які найчастіше призначались вагітним жінкам (рис. 4.10). 

Детальний аналіз  усіх ЛЗ представлений у додатках А та Б (табл. Б 2).  
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табл.
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табл.
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200 табл.
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табл.

гініпрал 
табл.

хофітол 
табл. 
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допегіт 
табл.
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глюкоза р-
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інфузій

 

Рис. 4.10. Результати частотного аналізу ЛЗ, які найчастіше призначались 

вагітним жінкам при лікуванні пре еклампсії 

 

 Як видно з рис. 4.10, найбільша кількість призначень припадає на  групу 

ЛЗ «А – Засоби, що впливають на травну систему і метаболізм» (67 

призначень), які забезпечують 9,97% з усього асортименту. 

 Наступним етапом нашого дослідження було здійснити АВС-аналіз. 

Визначено, що групу А, яка має найбільші витрати сформували 16 ЛЗ (22,5% 

призначень), на які було витрачено 80% коштів, проте деякі з препаратів не 
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мали високої частоти призначень. У групу В увійшло 20 ЛЗ і відповідно 

витрачено 15% коштів, частка призначень яких становила 28,2%. А в групі С 

виявилося 35 ЛЗ (49,3%) – 5% коштів. Детальний аналіз асортименту ЛЗ, які 

увійшли до групи А подано в табл. 4.5. 

Таблиця 4.5 

Ранжований ряд ЛЗ за витратами, які найчастіше 

 призначалися вагітним з прееклампсією 

Код АТХ Назва 
Лікарська 

форма 

Сумарна 

вартість 

(грн.) 

Кількість 

призначень 

Питома 

вага у % 

A11EC Магне В6 Таблетки 5619,19 67 59,8 

C01E Тівортін 
розчин 

д/перор. 
2572,90 7 6,3 

A05AX10 Хофітол Таблетки 1697,76 26 23,2 

B05BA01 Тівортін 
розчин для 

інфузій 
1398,25 7 6,3 

C05CA03 Флебодія Таблетки 1328,20 14 12,5 

G03DA04 Лютеїна Таблетки 1315,83 15 13,4 

A11AA03 Елевіт Таблетки 1166,90 33 29,5 

G02CA05 Гініпрал Таблетки 1087,52 27 24,1 

N05CM50 Персен Таблетки 986,23 13 11,6 

G04BX50 Канефрон Таблетки 863,36 11 9,8 

A03AD02 Но–шпа Таблетки 828,75 51 45,5 

R05X Вібуркол Супозиторії 751,72 12 10,7 

C02AB01 Допегіт Таблетки 618,11 21 18,7 

A16AX10 Актовегін Розчин 611,10 4 3,5 

H03CA Йодомарин Таблетки 500,24 50 44,6 

C08DA01 Ізоптин Таблетки 420,29 22 19,6 
 

 Як свідчать дані табл 4.5, у групу А ввійшли ЛЗ, які включені у протокол 

для лікування АГ (ПЕ) – це допегіт та ізоптин, ЛЗ для лікування ЗПП – 

седативні засоби: персен, токолітичні засоби – магне В6, спазмолітики – но-

шпа, бета-адреноміметики – гініпрал. 

 Таким чином методом АВС-аналізу нами встановлено, що найбільші 

витрати на лікування прееклампсії вагітних у стаціонарі припадає на препарати 

магне-В6, тівортін, хофітол, допегіт та ізоптин.  
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 На  наступному етапі здійснено VEN-аналіз, який оцінює раціональність 

витрачання коштів. Він дає можливість розподілити ЛЗ на три категорії в 

залежності від їх важливості для лікування певного захворювання : V – 

життєво-необхідні, Е – необхідні, N – другорядні, важливість застосування 

таких ЛЗ викликає сумніви. До групи V віднесли препарати, що входять до 

Національного переліку основних лікарських засобів і виробів медичного 

призначення, затвердженого постановою КМ України № 333 від 25.03.2009 р., 

Клінічного протоколу  з акушерської та гінекологічної допомоги (наказ МОЗ № 

676 від 31.12.2004р.) та Державного формуляру лікарських засобів України 

одночасно [226], до групи Е – ЛЗ, що входять лише до одного з 

вищеперелічених документів, а групу N формують всі інші ЛЗ, що не увійшли 

до груп V та Е.  Результати аналізу показані на рис.4.11. 

 

 

Рис.4.11. Результати VEN-аналізу групи А ЛЗ, які були використані при 

лікуванні прееклампсії 

 

 Результати формального VEN-аналізу групи А показали, що групу V 

сформував ЛЗ : допегіт, йодомарин, ізоптин. 

 Ми опрацювали методику фармакоекономічного аналізу (ФЕА) методом 

«мінімізація вартості» препаратів, які рекомендовані як безпечні при 

фармакотерапії ПЕ. Особливість методики полягала у визначенні витрат на ЛЗ  

для профілактики та лікування ПЕ на три місяці фармакотерапії. Оскільки 

призначення препаратів проводиться після 16 тижнів для попередження ПЕ та 20 

тижня при виникненні у вагітної даного захворювання, причому постійно повинен 
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бути контроль доцільності застосування, зміни дози, частоти прийому тощо. 

Результати ФЕА станом на 01.12.2016 р. наведені в табл. 4.6. 

Таблиця 4.6 

Результати фармакоекономічного аналізу альтернативних схем  

фармакотерапії прееклампсії 

Торгова назва 

ЛЗ, форма 

випуску 
Виробник  МНН ЛЗ 

Фармакоекономічні 

показники 
Схема 

лікування 
Витрати, 
грн 

Профілактика  
Кардіомагніл, 

табл. №30  
Такеда ГмбХ, 
Данія 

Ацетилсаліцилова 

кислота 75мг, 

магнію гідроксиду 

15,2 мг 

По 1 табл. 

на день 
158,61  
 

Кальцій Д3 

Нікомед табл. 

№100 

Такеда АС, 

Норвегія 
Comb drug: кальцій 

карбонат 1250мг, 

холекальциферол 

200 МО 

По 1 табл. 

3 рази  на 

день 

421,34  
 
 
 

 Разом  579,95 
Лікування – антигіпертензивна терапія 

Допегіт® 

табл. 250 мг 

№50 

ЗАТФармацев-
тичний завод 

ЕГІС, Угорщина 

Метилдопа По 1 табл. 

двічі на 

день  

490,00  

Коринфар® 
табл 10 мг 

№50 

ПЛІВА Хрватска 

д.о.о., Хорватія 
Ніфедипін По 1 табл. 

на день  
127,08 

Ізоптин® 

табл. 40 мг 

№30 

Abbott GmbH & 
Co. KG, 
Німеччина 

Верапаміл По 1 табл. 

на день  
196,86 

  

 З даними табл. 4.6 витрати при профілактиці найбільш частими за 

призначеннями препаратами становить близько 580 грн, а антигіпертензивна 

терапія ПЕ у вагітних становити від 127 грн, при цьому витрати на ЛЗ першої 

лінії вибору Допегіт® складають 490 грн. на одну пацієнтку, що дозволяє 

планувати обсяги забезпечення та витрат на ЛЗ у стаціонарі. 

 На наступному етапі нами проведено аналіз найбільш частих схем 

лікування ПЕ  у Львівській обласній лікарні (табл. 4.7). 
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Таблиця 4.7 

Схеми лікування преекламсії 

Діазноз та термін 

виникнення 
Схема  
Лікування 

Тривалість 
Лікування 

Витрати, 

грн 
2 3 4 5 

Прееклампсія 

легкого ступеня, 

28 тижнів  
 

Допегіт 0,25 1 табл. * 2 р /д   
Дексаметазон по 6 мг кожні 12 год  
Канефрон  30 кр. * 3 р/д  
Нирковий чай  1 пак. * 3 р/д  
Седасен 1* 3 р/д 

30 днів  
2 дні 
30 днів  
30 днів 
30 днів 

670,71  

Прееклампсія 

легкого ступеня, 

30 тижнів  

Допегіт 0,25 1 табл. * 2 р /д   
Дибазол р-н д/ін. 1% амп 4,0мл 
Но-шпа 0,04 табл. * 3 р/д 
Нефрокеа 1 т 1р/д 
Екстракт валеріани 1т* 3 р/д 
Седасен 1* 3 р/д 

14 днів 
3 дні 
14 днів 
14 днів 
14 днів 
14 днів 

540,70 

Прееклампсія 

легкого ступеня, 

32 тижні + 

порушення 

матково-
плацентарного 

кровообігу 

Допегіт 0,25 1 табл. * 2 р /д   
Дексаметазон по 6 мг кожні 12 год  
Тівортін аспартат 1 ст. л. *3р/д  
Курантил 0,25 1 табл. * 3р/д 
Серміон  5 мг 1 табл. * 3 р/д 

30 днів 
2 дні 
 
14 днів 
30 днів 
30 днів 

1630,69 

Прееклампсія 

легкого ступеня, 

30 тижнів + 

порушення 

матково-
плацентарного 

кровообігу 

Допегіт 0,25 1 табл. * 2 р /д   
Дексаметазон по 6 мг кожні  
12 год  
Тівортін аспартат 1 ст. л. *3р/д  
Серміон  5 мг 1 табл. * 3 р/д 
Флебодія 600мг 1 табл. *1 р/д. 
Екстракт валеріани 2т* 3 р/д 

30 днів  
2 дні 
 
10днів 
30 днів 
10 днів 
30 днів 

1739,37 

Прееклампсія 

легкого ступеня, 

32 тижні + 

загроза 

передчасних 

пологів  
 

Гініпрал р-н для ін. 10мкг/2 мл + 

Натрію хлорид 200,00 – 2 р. в/в  
Утрожестан 200 1 табл. ваг. * 2 р/д   
Дексаметазон по 6 мг кожні 12год  
Но-шпа 0,04 1 табл. * 3 р/д 
Магне В6 2 табл. * 3 р/д 
Персен 1 * 3 р/ д  

10 днів  
 
14 днів 
2 дні 
14 днів 
14 днів 
14 днів 

1563,32 

Прееклампсія 

легкого ступеня, 

34 тижні + 

передчасний 

розрив плодових 

оболонок 

(ПРПО) 

Цефтріаксон 1,0 + Вода для ін’єкцій 

5,0 – 1 * 2 р/д 
Екстракт валеріани 2 табл.* 3р/д 
Но-шпа 1т * 3 р/д 

 1 день 72,15 
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Продовж. табл. 4.7 
Прееклампсія 

легкого ступеня, 

30 тижнів + 

загроза 

передчасних 

пологів  

Лютеїна 100 per os * 2 р/д Дицинон 

р-н для ін. 250мг амп. 2 мл - 1-2р./д  
Гемотран р-н для ін. 50мг амп. 5 мл   

+ Натрій хлорид 200,00  - 1 р/д 
Магнію сульфат р-н для ін. 250мг/ 

мл амп. 20 мл + Натрій хлорид 

200,00  - 1 р/д   
Дексаметазон по 6 мг кожні 12год  
Но-шпа 0,04 1 табл.*3р/д 

10днів 
2 дні 
1 день 
 
2 дні 
2 дні 
 
10 днів 
10 днів 

523,75 

Прееклампсія 

середнього 

ступеня, 29 

тижнів + ПРПО 

Цефтріаксон 1,0 + Вода для ін’єкцій 

5,0 – 1 * 2 р/д 
Дексаметазон по 6 мг кожні 12год  
Допегіт 0,25 1 табл. * 2 р /д 
Магнію сульфат р-н для ін. 250мг/ 

мл  амп. 20 мл + Натрій хлорид 

200,00  - 1 р/д  1 

2 дні 
 
2 дні 
 
2 дні 
2 дні 

251,59 

Прееклампсія 

легкого ступеня, 

26 тижнів + 

загроза 

передчасних 

пологів 

Допегіт 0,25 1 табл. * 2 р /д   
Хофітол 2т * 3 р/д 
Елевіт 1т* 1р/д 
Екстракт валеріани 1*3 р/д 

14 днів 
14 днів 
14 днів 
14 днів 

477,07 

Прееклампсія 

легкого ступеня, 

33 тижні + 

передчасне 

дозрівання 

плаценти  

Допегіт 0,25 1 табл. * 2 р /д   
Кратал 1 табл.*2р/д 
Канефрон  30 кр. * 3 р/д  
Тівортін аспартат 1 ст. л. *3р/д  
Серміон  5 мг 1 табл. * 3 р/д 
Но-шпа 1т * 3 р/д 
Седасен 1* 3 р/д 

30 день 
14 днів 
14 днів 
14 днів 
30 днів 
30 днів 
30 днів 

1998,31 

Прееклампсія 

середнього 

ступеня32 тижні 

Допегіт 0,25 1 табл. * 3-4 р /д   
Фізотенс 0,2 1 табл *1р/д 
Дексаметазон по 6 мг кожні 12год  
Нефрокеа 1 табл 1 р/день 

14 днів 
14 днів 
2 дні 
14 днів 

588,45 

 

  Згідно з даними табл. 4.7 встановлено, що витрати при ПЕ та супутньої 

патології вагітних становлять від 251,59 до 1998,31 грн, що вказує на потребу 

обов’язкової підтримки з виділенням коштів бюджетного фінансування.   

 Наступним етапом було проаналізувати реальні дані щодо призначення 

ЛЗ при ЗПП. Для визначення тенденцій споживання було обрано 102 медичні 

карти вагітних з діагнозом загроза передчасних пологів (класифікація згідно з 
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МКХ-10: - О47.0), які були госпіталізовані з січня по червень 2016р. у 

гінекологічне відділення Львівської обласної клінічної лікарні. 

Було виявлено, що у 62 вагітних були перші пологи, у 40 – були 

повторно, а середній вік жінок – 27,3 років. Встановлено, що для лікування 

ЗПП було використано 75 торгових назв, що відповідає 48 МНН ЛЗ (додаток Б, 

таблиця Б3). Сумарно було здійснено 689 призначень, що в середньому складає 

6,75 ЛЗ на одну вагітну. З усієї сукупності ЛЗ по торговим назвам 25 з них мали 

частку призначення від 8,85 до 1,02%, що становить 33,3% від усього 

асортименту (див. рис.4.9), решта 50 ЛЗ – менше 1% призначень. За допомогою 

частотного аналізу можна проаналізувати доцільність використання ЛЗ в 

залежності від їхньої вартості  (рис. 4.12). 

 

Рис. 4.12. Частотний аналіз ЛЗ при загрозі передчасних пологів (фрагмент) 

 

 Встановлено, що серед препаратів частка призначення яких більше 1% 

лідерами за частотою призначень є розчин натрію хлориду, таблетки магне В6, 

розчин дексаметазону. 

 За допомогою АВС-аналізу оцінили структуру лікарських призначень 

розприділивши ЛЗ за трьома групами в залежності від їх споживання. АВС-



108 
 
аналіз здійснено для планування раціонального використання коштів, адже 

його результати показують об’єктивну картину розподілу витрат.  

  Для визначення вартості ЛЗ було використано середньозважена 

роздрібна вартість упакування станом на вересень 2015р., оскільки вагітними 

жінками препарати куплялись за власні кошти. За результатами аналізу схем 

ФТ встановлено, що до складу групи А увійшло 7 назв ЛЗ за МНН (14,58 % від 

загальної кількості призначень), які предсталені як найвитратніші ЛЗ. До 

складу груп В, С увійшли 11 та 30 назв ЛЗ за МНН, частка призначень яких 

становила 22,92% та 62,50% відповідно (табл.4.8).  

Таблиця 4.8 

Результати АВС-аналізу фармацевтичного забезпечення вагітних жінок 

при загрозі передчасних пологів 

Група АВС Кількість ЛЗ Споживання, грн Питома вага у 

витратах (%) 
А 7 60751,44 80,62 

В 11 10749,5 14,27 
С 30 3853,31 5,11 

Разом 48 75354,25 100,00  
  

 Результати аналізу показують, що серед ЛЗ групи А призначались 

наступні підгрупи ЛЗ: G03 – «Гормони статевих залоз і препарати, що 

застосовуються при патології статевої сфери», B05 – «Кровозамінники й 

перфузійні розчини», A11 – «Вітаміни», A03 – «Засоби, що застосовуються при 

функціональних шлунково-кишкових розладах», G02 – «Інші гінекологічні 

засоби», N07- «Інші засоби, що діють на нервову систему».  

 Для раціонального та ефективного використання коштів нами було 

здійснено VEN-аналіз. Розподіл ЛЗ до відповідної категорії здійснювали за 

допомогою формального підходу, на підставі присутності ЛЗ одночасно у 

Державному формулярі ЛЗ 8 випуску, Національному переліку основних ЛЗ, 

тоді препарат належав до групи V. Коли ЛЗ був лише у одному з вищевказаних 

документі, тоді віднесений був до групи Е, а при відсутності ЛЗ у складі цих 

документів – група N (див. табл. 4.9). 
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Таблиця 4.9 

 Результати АВС/VEN – аналізу призначень вагітним з загрозою 

передчасних пологів (фрагмент) 

АТС КОД МНН або загальноприйнята 

назва ЛЗ 
Витрати АВС/ VEN 
Грн % 

G03D A04 Progesterone 32953,84 43,73 А/E 
B05X B01 Аrgininе hydrochloride 9625,32 12,77 А/E 
A11E C Magne-В6 7681,12 10,19 А/ N 
B05X A03 Natrii chloridi 3146,55 4,18 А/V 
 A03A D02 Drotaverine 2837,47 3,77 А/E 
G02C A05 Hexoprenalinе 2612,61 3,47 А/E 
N07XX10 Cytoflavin 1894,53 2,51 А/N 
С 04А Е 02 Nicergolinе 1716,25 2,28 В/E 
G01A C05 Dequalinii chloride 1327,81 1,76 В /E 
R05X Viburcol 1316,1 1,75 В /N 
H02A B02 Dexamethasone 1156,68 1,53 В /V 
A03A D01 Papaverine 920,05 1,22 В /E 
G04BX50** Canephron  N 855,08 1,13 В/N 
А12СС10. Magnesium oxide  776,23 1,03 В /N 
 

Інші 4 ЛЗ 2681,30 3,56 
В /V 

3 - В/E  
C05C A03 Diosmin 559,02 0,74 С/N 
J01F A07 Josamycin 428,16 0,57 С/E 
A05AX10** Cynara scolymus* 356,18 0,47 С/N 
A12CC55** Magnesium aspartate + 

Potassium aspartate 322,6 0,43 
С/E 

B05X A05 Magnesium sulfate 255,71 0,34 С/V 
J01D D08 Cefiximum 211,64 0,28 С/V 
G01AX10** Chlorhexidine 201,15 0,27 С/V 
 

Інші 23 ЛЗ 1518,85 2,03 

6 - С/V 
9 - С/E  
8 - С/N 

 

 Встановлено, що витрачено коштів на придбання ЛЗ за мінімальними 

закупівельними цінами на суму 75354,25 грн, вартість фармакотерапії для 

однієї пацієнтки становить 740грн.  

 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 
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магнію сульфат, ніфедипін перечислені у всіх нормативних документах як одні 

з засобів вибору при здійсненні токолітичної терапії. Частка необхідних ЛЗ 

становить 43,75% (21 ЛЗ за МНН), а другорядними є 31,25% (15 ЛЗ за МНН). 

БАД пробіз феміна та йодофол належали до групи С/N. 

 Нами було опрацьовано та апробовано методику ФЕА «мінімізація 

вартості» при лікуванні важкої форми НБВ (Hyperemesis gravidarum) на основі 

реальних даних при виборі ЛЗ з МНН 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. 4.10. 

Таблиця 4.10 

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 
1 2 3 4 5 

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 
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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 

 
За даними табл. 4.10 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. 

Результати наших досліджень були представлені у наступних публікаціях 

[228-233]. 
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Висновки до розділу 4 

1. За результатами маркетингового аналізу асортименту ЛЗ для 

профілактики ПЕ встановлено, що 60% препаратів АСК є вітчизняного 

виробництва. Проте номенклатура кальцію карбонату становить 80% іноземних 

підприємств, 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 вітчизняними 

підприємствами. 

2. Сегмент ринку токолітичних засобів в Україні представлено офіційно 

зареєстрованими лише 2 засобами: гексопрепалін та атосибан, які  є продукцією 

іноземних виробників. Виявлено, що вказані препарати при перереєстрації 

часто є відсутніми на ринку, що є неприпустимим для лікування вагітних, тому 

актуальним є провадження вітчизняного препарату з подібною дією для 

забезпечнння належного лікування даної категорії пацієнтів. До засобів, які 

використовуються поза показами офіційних інструкцій належать антагоністи 

іонів кальцію, НПЗЗ, магнію сульфат. Визначено, що таку групу 

неліцензованих ЛЗ становлять 27 ТН ЛЗ, проте їх призначення поза показами в 

офіційних інструкціях є небезпечним для вагітних та новонароджених. 

3. Вивчення міжнародних публікацій показало, що у світі для лікування 

НБВ використовується спеціальний комбінований препарат доксиламін 10мг / 

піридоксин 10 мг, який має доведену ефективність, проте такий препарат поки 

що відсутній в Україні. Перспективним є реєстрація такого комбінованого ЛЗ 

на ринку України для оптимізації схем фармакотерапії НБВ у вагітних. 

4. Проведено порівняльний аналіз асортименту ліків для профілактики та 

лікування ПЕ, які наявні у рекомендаціях ВООЗ, БНФ, ДРЛЗ та ДФЛЗ України. 

Встановлено, що препарати з доведеною ефектиністю для профілактики ПЕ, а 

саме  за МНН лабеталол та гідралазин представлені лише у БНФ, тому 

доцільним є їх включення у ДРЛЗ та ДФЛЗ України для розширення 

асортименту та забезпечення належного лікування ПЕ вагітних.  
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5. 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, з 

антигіпертензивних – на допегіт та ізоптин. Формальний VEN-аналіз групи А 

показав, що у групу V входить йодомарин, який не є препаратом першого 

вибору при даній патології. 

6. Теоретично обґрунтовано та апробовано методики ФЕА ЛЗ для вагітних 

жінок з врахуванням їхніх маркетингових характеристик. Методом «мінімізація 

вартості» встановлено, що препарат ніфедипін (Коринфар®) має найнижчі 

витрати на трьохмісячний курс лікування ПЕ, тому доцільним є більш широке 

призначення для зниження витрат 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 для оптимізації витрат на закупівлю ліків у профільних стаціонарах. 

7. Опрацьовано методику аналізу реальних даних на основі історій хвороб 

при ЗПП та встановлено, що для лікування ЗПП призначалися 75 ТН ЛЗ, з них 

46 за МНН та 2 БАД. Сумарно було здійснено 689 призначень, що в середньому 

складає 6,75 ЛЗ на одну вагітну, що свідчить про поліпрагмазію, тому 

доцільним є більш раціональне використання ліків у вагітних. Витрачено 

коштів на придбання ЛЗ за мінімальними закупівельними цінами на суму 

75354,25 грн, вартість лікування однієї пацієнки стоновило близько 740грн. 

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. 

8. Обгрунтовано та апробовано методику ФЕА «мінімізація вартості» при 

лікуванні важкої форми НБВ. Встановлено, що застосування препарату 

Ондасетрон  порівняно з препаратом Зофетрон є дешевшим на 77%. Найнижчі 

витрати на лікування є при використанні ондасетрону вітчизняних виробників. 
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РОЗДІЛ 5 

ОБГРУНТУВАННЯ НАПРЯМІВ ІНФОРМАЦІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 

ПРО РАЦІОНАЛЬНЕ ВИКОРИСТАННЯ ЛІКІВ ПРИ ВАГІТНОСТІ 

 

 5.1. Систематизація джерел інформації про раціональне 

використання ліків при вагітності   

 

Основоположний документ для фармацевтичної науки і практики, який 

був прийнятий у 2010 році «Концепція розвитку фармацевтичного сектору 

галузі охорони здоров’я України на 2011-2020 рр.» відзначає необхідність у 

створенні нових інформаційно-пошукових систем та баз даних про ЛЗ, вироби 

медичного призначення для забезпечення раціонального використання ЛЗ, 

оскільки ринок України постійно поповнюється новими препаратами [40].  

Особливої уваги потребує лікарське забезпечення певних категорій 

населення, зокрема вагітних жінок, оскільки ЛЗ, які приймаються під час 

вагітності впливають не лише на жінку, а і на майбутню дитину та можуть 

проявити свою побічну дію під час народження, виникненням ускладнень і 

навіть через кілька років життя дитинки, тобто впливають на майбутнє нації. 

Тому особливо актуальним є оптимізація інформаційного забезпечення 

провізорів і лікарів на основі даних доказової медицини і фармації про 

раціональне використання ЛЗ при вагітності та лікування захворювань, що 

виникають у цей період. 

Основоположним документом, який визначив стратегію побудови 

інформаційного суспільства, є прийнятий на 29-й сесії Генеральної конференції 

ЮНЕСКО у 1996 році «Інформаційне суспільство для всіх». Провідним 

напрямом є побудова глобального інформаційного суспільства з урахуванням  

ролі і завдань ЮНЕСКО. Відповідно до цієї  стратегії кожній людині повинен 

бути забезпечений широкий та вільний доступ до інформаційних ресурсів, що є 

необхідним для рівноправної участі в житті майбутньої генерації. Об’єктивна 
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інформація та ґрунтовні знання мають важливе значення для подолання 

інформаційної нерівності та запорука глобальної демократії [234]. 

В Україні була схвалена «Стратегія розвитку інформаційного суспільства 

в Україні» ( Розпорядження Кабміну Україні від 15.05.2913 року № 386-р), 

відповідно до якої у нашій державі планується ширше впровадження 

електронних послуг, тобто надання громадянам та організаціям в електронному 

вигляді за допомогою інформаційно-комунікаційних технологій та розвиток 

електронної медицини, тобто використання електронних інформаційних 

ресурсів у сфері охорони здоров’я та забезпечення оперативного доступу 

медичних працівників та пацієнтів до них [235]. 

Проблематика інформаційного забезпечення у фармації та її  

інформатизації, впровадження новітніх інформаційно-комунікаційних 

технологій та відповідних навчально-методичних матеріалів, у тому числі з 

використанням інтернет можливостей та дистанційних форм підготовки, для 

неперервної освіти відповідно до положень Закону України «Про вищу освіту», 

2014 р. Сьогодні все більшої популярності набуває використання інформації з 

інтернет-мереж, спостерігається збільшення кількості медичних сайтів, 

поширення медичної інформації провідними фармацевтичними компаніями.  

Проф. Б. Л. Парновський започаткував викладання дисципліни 

«Фармацевтична інформація». Були видані монографії, навчальні посібники з 

фармацевтичної інформації (інформатики) (Парновський Б. Л., 1986, 2008, 

Бойко А. І., 2010) з обробки, систематизації даних про ЛЗ з опрацюванням баз 

даних, доступних в Інтернеті [236,237]. Проф. О. М. Заліською створено 

навчальний сайт з фармакоекономіки для фахівців охорони здоров’я в Україні 

www.uspor.org.ua, який дає можливість провізорам вивчати актуальні 

матеріалами з фармакоекономіки, фармакоекономічного аналізу ЛЗ та оцінки 

технологій охорони здоров’я відповідно до сучасних рекомендацій 

Міжнародного товариства фармакоекономічних досліджень (ISPOR) [238]. 

На сьогоднішній час володіння доказовою інформацією про 

застосування ліків під час вагітності є однією з провідних для фахівців 

http://www.uspor.org.ua,/
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медицини та фармації. Для покращення інформаційного забезпечення щодо 

вивчення впливу ЛЗ на вагітну жінку та плід існують організації та електронні 

бази даних, які надають результати про потенційну дію ЛЗ.  

Нашим завданням було узагальнити та систематизувати інформаційні 

джерела, бази даних, сайти спеціалізованих центрів з проблематики 

раціонального використання ЛЗ при вагітності. 

 Нами проведено аналіз спеціалізованих баз даних, які акумулюють 

актуальну інформацію про раціональне використання ЛЗ у вагітних та 

узагальнено дані про профільні установи та організації, центри, які 

спеціалізуються на систематизації інформаційних матеріалів про прийом, 

побічні реакції, взаємодії ЛЗ під час вагітності.  

Слід відзначити, що у 1960 році було створено спеціальне Тератологічне 

товариство (Teratology Society, http://www.teratology.org/otis_fact_sheets.asp). 

Засновниками були доктор Кларк Фрезер (Clarke Fraser), Джозеф Варкані, (Josef  

Warkany), Джеймс Вілсон (James Wilson), які вже через рік організували 

семінар з метою обміну інформацією щодо профілактики та попередження 

вроджених вад у дітей шляхом аналізу їх природи, причин, механізмів і 

можливих напрямів профілактики. У 1997 році Тератологічне товариство 

налічувало 798 учасників-експертів (157 – за межами США), включаючи 

спеціалістів з педіатрії, анатомії, епідеміології, фармакології та промислової 

токсикології, біології, акушерства, патології, генетики та стоматології. На 

початку роботи Товариства була визначена тематика семінарів, проте кількість 

профільних статей про механізми, які призводять до вроджених дефектів була 

невелика [239]. 

Методом інформаційного аналізу встановлено, що на даний час найбільш 

профільною організацією, яка позиціонує себе як «мережа реєстрів населення 

для епідеміологічного нагляду за вродженими аномаліями», є Європейська 

мережа нагляду за вродженими аномаліями (European Surveillance of Congenital 

Anomalies – EUROCAT). Ця мережа включає 43 офіційні реєстри з 23 країн 

Європи, які вивчають проблематику виникнення вроджених вад, у тому числі, 



117 
 
через проведення вагітною фармакотерапії. На сьогодні Європейська мережа 

нагляду за вродженими аномаліями EUROCAT містить велику базу щодо 

впливу протиепілептичних засобів, інсуліну, антидепресантів, засобів для 

лікування астми, антибактеріальних засобів для системного застосування, 

гонадотропіну під час вагітності та ймовірності виникнення вроджених вад у 

новонароджених [240].  

 Нами у мережі Інтернет виявлено, що серед тератологічних 

інформаційних систем найбільшою є Організація спеціалістів з тератологічної 

інформації (The Organization of  Teratology Information Specialists – OTIS) яка 

систематизує інформацію з американських та канадських баз даних. У 1979 р. 

була створена Організація спеціалістів з тератологічної інформації. З 1984 р. 

охоплює 13 найбільших регіонів США і Канади [241]. 

У 1998 р. в м. Сан-Дієго (штат Каліфорнія, США) було створено 

Дослідницький центр OTIS і спеціальна служба для майбутніх матерів з 

використанням он-лайн сервісу для відповіді на найбільш популярні запитання 

про вагітність та захворювання, які виникають та їх лікування та профілактику 

ускладнень допомоги, яка називається від матері до дитини  (MotherToBaby). З 

2002 року Організація спеціалістів з тератологічної інформації ОТІS створила 

національну систему маршрутизації викликів для жителів Північної Америки з 

використанням телефонної мережі. Так, зателефонувавши за безкоштовним 

номером 1-866-626-6847  кожен громадянин може отримати інформацію, яка 

базується на основі даних доказової медицини щодо лікарських препаратів та 

тератогенних чинників, які можуть негативно вплинути на вагітність і грудне 

вигодовування, причому така інформація є доступна на англійській, іспанській 

та французькій мовах, що підвищує прихильність пацієнтів та забезпечує їх 

освіту та знання. 

  На даний час інформаційна системи MotherToBaby мають філіали у 

всьому світу, які працюють за вищевказаними методиками з вагітними і 

матерями, особливо які годують немовлят. На сайті http://mothertobaby.org 

також можна безкоштовно ознайомитись з інформацією про безпечність 

http://mothertobaby.org/
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застосування лікарських засобів на англійській та іспанській мові, що покращує 

інформаційне забезпечення як фахівців, так і майбутніх матерів. 

За останні 20 років дослідження Організації спеціалістів з тератологічної 

інформації ОТІS стосуються вивчення впливу фармакологічих, молекулярних і 

генетичних аспектів виникнення вроджених вад. Ознайомитись з матеріалами 

та оглядами стосовно вроджених вад розвитку можливо у журналі «Birth 

Defects Research», який складається з 3 частин – Клінічна і молекулярна 

тератологія (Clinical and Molecular Teratology); Токсикологія при 

репродуктивних технологіях (Developmental and Reproductive Toxicology) та 

Сучасна ембріологія: Огляди (Embryo Today: Reviews) [241].  

У Європі діє Європейська мережа інформаційних тератологічного 

обслуговування (European Network of Teratology Information Services – ENTIS)  

(https://www.entis-org.eu/publications), яка була заснована у травні 1990 р. у 

Мілані [242]. Основним завданням цієї мережі ENTIS є координація та 

співпраця тератологічних інформаційних служб (Teratology Information 

Services) різних країн, також збір та оцінка даних для сприяння первинної 

профілактики вроджених дефектів та розладів розвитку при прийомі ЛЗ 

вагітними. За даними цієї мережі під час кожної вагітності існує 3-4% ризику 

народити дитину з значним вродженим дефектом. Було виявлено, що близько 

10% вроджених дефектів є пов'язані з прийомом ЛЗ, а також зі захворюваннями 

матері до- і під час вагітності. Витрати на лікування та забезпечення дітей з 

вродженими аномаліями становлять значний тягар для дитини, її родини та 

суспільства у цілому. 

 На даний час основний центр ENTIS функціонує і знаходиться у 

м.Хертогенбос, Нідерланди. Провідним завданням ENTIS є визначення і 

виявлення факторів ризику вроджених вад для забезпчеееня об’єктивною 

актуальною інформацією про ризики при прийомі ЛЗ. На сайті ENTIS можна 

ознайомитись з дослідженнями по застосуванню ліків вагітними, які 

проводяться організацією. Членами ENTIS є 14 країни, це Австрія, Велика 

Британія, Греція, Іспанія, Італія, Нідерланди, Німеччина, Російська Федерація, 
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Туреччина, Фінляндія, Франція, Хорватія, Чехія, Швейцарія. У цих країнах 

діють один або кілька центрів, зокрема в Італії у містах Бергамо, Флоренція, 

Падуя та Рим [242]. 

Доступ до доказової інформації на національних мовах є важливою 

складової забезпечення  належної освіти пацієнтів (Patient education), оскільки 

від освіченості пацієнта, його знань про механізм дії ЛЗ, про правильний 

прийом, дозування, небезпечні прояви побічної дії дозволяє забезпечити 

раціональне використання ЛЗ та наявність очікуваного терапевтичного ефекту, 

тобто ефективність ЛЗ за даними доказової фармації. 

На даний час в ЄС за підтримки державних органів функціонує 

спеціальна програма для розвитку освіти пацієнтів Європейська академія 

пацієнтів (EUPATI), яка представляє інтереси пацієнтів при розробці 

інноваційних ЛЗ та покращує доступ до перевіреної, об’єктивної та зручної для 

розуміння інформації про ЛЗ, що подано на сайті www.eupati.eu [243]. 

Для здійснення мети EUPATI працює по принципу партнерства та 

співпрацює з такими організаціями:  

• Європейський генетичний альянс (European Genetic Alliance); 

•  Європейською групою по вивченню СНІДу (European AIDS Treatment 

Group); 

• Європейською організацією, яка займається вивченням рідкісних 

захворювань (EURORDIS); 

•  вищими навчальними закладами, провідними фармацевтичними 

компаніями та ін.   

У структуру EUPATI входять 33 організації, серед них головною є 

Європейський форум пацієнтів. Для покращення знань проведено у січні 2016 

р. онлайн-навчання для пацієнтів, що забезпечило потреби сучасних пацієнтів. 

Проте, для удосконалення інформування більшої кількості пацієнтів можна 

безкоштовно ознайомитись з представленими даними на англійській, 

італійській, іспанській, польській, німецькій, французькій та російській мовах. З 

2017 р. також матеріалами освітнього веб-ресурсу зможуть користуватись і ті, 



120 
 
які володіють нідерландською, румунською, португальською та датською 

мовами, що дає можливість збільшувати, покращувати та забезпечувати доступ 

до інформації про ЛЗ пацієнту для покращення якості його життя [243].  

 Отже, Європейська академія EUPATI зосереджується на питаннях 

інформаційного забезпечення при створенні ЛЗ, які мають менше побічних  

реакцій, які особливо актуально для вагітних жінок. 

 На даний час необхідна структурована взаємодія між пацієнтами усіх 

вікових груп, особливо вагітних жінок, пацієнтських організацій чи профільних 

центрів, наприклад тератологічних центрів для обміну інформацією та 

конструктивного діалогу на національному та європейському рівнях, де можуть 

розглядатися думки користувачів лікарських засобів. Важливо взяти до уваги 

те, що системи охорони здоров'я, а також практика та законодавство можуть 

відрізнятися. Завдяки цій організації EUPATI активно проводиться співпраця 

для покращення освіченості пацієнтів, включаючи організації медичних 

працівників, науково-дослідні організації контрактів, організації пацієнтів та 

споживачів, академічні кола, наукові та академічні товариства, органи 

регулювання та оцінки технологій здоров'я (Неalth Technology Assesment (HTA) 

та фармацевтична промисловість.  

 Оцінка технологій охорони здоров'я – ОТОЗ (англ. HTA) є дуже 

актуальною  при прийомі ЛЗ під час вагітності, оскільки це процес, який 

здійснюється для підвищення якості надання медичної та фармацевтичної 

допомоги через надання інформації, яка є доказовою та систематизована про 

ефективні, безпечні схеми профілактики, діагностики, лікування шляхом 

забезпечення економічної доступності та доступу до препаратів, особливо 

інноваційних, які покращують якість життя та результати лікування. 

Зразком у світовій практиці є система ОТОЗ у Великій Британії, яка 

складається з законодавчої бази для Англії, Шотландії, Уельсу та Північної 

Ірландії. Кожна з них має свої власні підходи до ОТОЗ. Проте, методи ОТОЗ у 

цих країнах базуються на тих, які пропонують Національний інститут з оцінки 

клінічних переваг (NICE) та Національний координаційний центр з оцінки 
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медичних технологій (National Coordinating Centre for Health Technology 

Assessment, (NCCHTA). 

 З 2002 р.  у Великобританії затверджено обов’язкові вимоги до страхових 

фондів Англії та Уельсу, які забезпечують фінансування ЛЗ та схем лікування, 

які рекомендовані та схвалені  NICE з керівництва ОТОЗ. Також, повинні 

переглядатись усі клінічні протоколи щодо тактик лікування після оновлення 

рекомендацій NICE [244]. 

Сучасний розвиток HTA дає можливість проводити забезпечення якості 

медичних послуг під час вагітності, а саме оцінку стану вагітної та плоду, що в 

майбутньому буде впливати на економічні витрати. Так, ефективними 

методами діагностики є використання ультразвукової діагностики, 

кардіотокографії, доплерометрії, які дозволять попередити чи зменшити 

виникнення ускладнень вагітності. Також НТА передбачає здійснення вибору 

найбільш доцільно-економічної фармакотерапії. 

 Нами виявлено, що з 2014 р. Американське Агентство з ліків і харчових 

продуктів (FDA) систематично вносить зміни до свої правил про класифікацію 

ЛЗ на категорії A, B, C, D і X залежно від ризику для ембріону і плоду під час 

вагітності та пропонує генерувати інформаційні повідомлення (звіт), який 

міститиме актуальні інформативні дані про ризики використання препарату в 

період вагітності.  

Слід відзначити, що з 30 червня 2015 року Американське Агентство з 

ліків і харчових продуктів (FDA  були прийняті «Правила маркування ліків 

щодо їх прийому під час вагітності і лактації» («Pregnancy and Lactation 

Labeling Rule» - PLLR). Під час запровадження нових Правил маркування ліків 

FDA отримало системну інформацію від громадських слухань, фокус-груп та 

консультативних комітетів профільних фахівців [51, 245].  

Було виявлено, що існуючі категорії ліків при вагітності можуть бути 

неправильно інтерпретовані або неналежне маркування щодо прийому групами 

ризику  не дозволяє правильно та безпечно приймати ЛЗ, особливо жінкам, які 

виношують майбутню дитину. Окрім того, повідомлено, що діючі категорії  
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класифікації ЛЗ залежно від ризику при вагітності А-Х не змогли забезпечити 

значну клінічну інформацію про вплив препарату під час вагітності та 

годування груддю та надати доказові дані про наслідки припинення лікарської 

терапії, необхідної під час вагітності.  

У нових правилах Правила маркування ліків щодо їх прийому під час 

вагітності і лактації – PLLR, препарати можуть бути розміщені в одній і тій же 

категорії, але можуть мати різну ступінь ризику. Наприклад, 60% всіх ліків, які 

призначаються при вагітності категорії потрапляють у категорію C. Ця 

категорія включає препарати, що показали несприятливий вплив, а також 

лікарські препарати, що не мають таких даних досліджень на тваринах. Така 

стара система категорій ліків при вагітності дозволяє призначати препарати з 

ознаками ризику і без ознак ризику ЛЗ одній і тій же категорії вагітних, які 

можуть мати ускладнення. Тому, запропоновано поліпшити маркування ліків 

при вагітності, в тому числі спрощуючи інформацію, представлену в інструкції 

– централізувати відповідну інформацію, зробити її більш клінічно 

релевантною. Дана інформація про належність до категорії залежно від ступеня 

ризику при вагітності є дуже вагомою і суттєво впливає на вибір та 

призначення конкретного препарату [245]. 

Як об’єкти дослідження були також офіційні довідники про ЛЗ  

провідних країн світу, окрім електронних баз даних. Слід відзначити, що серед 

довідників про ЛЗ, формулярів найбільшим світовим зразком є Британський 

Національний Формуляр (British National Formulary), який містить сучасну  

інформацію про ефективність, безпечність  ЛЗ за даними доказової медицини. 

Цей довідник видається й оновлюється кожні 6 місяців, містить актуальну 

інформацію про діючі лікарські речовини на основі АТХ-класифікації.  

Британський Національний Формуляр (БНФ) із його додатками – це 

спеціальні розділи про взаємодії  ЛЗ, про особливості прийому препаратів  при 

вагітності тощо, відіграє провідну роль у доказовому інформуванні для 

проведення раціональної фармакотерапії у Великобританії, має спеціальні 

додатки для вагітних. БНФ у межах кожної терапевтичної групи містить 
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перелік з вказівкою найкращих ЛЗ – препарати першої, другої лінії, нових 

лікарських засобів, а також засобів, що не рекомендуються до призначення або 

можуть призначатися поза офіційними показами (англ. «Off label»). Для 

основних груп захворювань наводяться стандартні методики лікування. Тому 

БНФ був провідним джерелом інформації про ЛЗ для детального аналізу у 

нашому дослідженні [227]. 

Основними базами даних, де опубліковані систематичні огляди про 

результати впливу ЛЗ на основі проведених досліджень представлено у табл. 5.1. 

Таблиця 5.1 

Основні інформаційні ресурси доказових баз даних 

Назва Основні результати діяльності баз даних 
Cochrane - База Кокранівських систематичних оглядів; 

- Бібліографічна база даних про РКД; 
- База даних, що містить структуровані систематичні огляди 

результативності;  
- База даних із методології  оглядів; 
- База даних з оцінки медичних технологій 
- База британської Національної  служби здоров’я про дані з 

економічної оцінки клінічних досліджень  
МЕDLINЕ База даних з найбільшої Національної медичної бібліотеки  

США щодо біомедичних досліджень 
PubMed Забезпечує доступ до опублікованої інформації, яка не була 

включена до бази MEDLINЕ, розроблена та підтримується 

Національним Центром з Біотехнологічної Інформації (NCBI), 
у Національній Медичній Бібліотеці США, розташованій у 

Національному Інституті Здоров’я. 
MedlinePlus Містить інформацію з Національної бібліотеки медицини 

Національного інституту здоров'я (США), в якій представлені 

монографії про ефективність, безпечність лікарських рослин і 

ЛРЗ, тваринного та мінерального походження  за даними 

доказової фармації 
 

Отже, для належної фармацевтичної допомоги пацієнткам, особливо при 

вагітності, необхідно за допомогою електронних ресурсів вищевказаних баз 

даних проводити постійний моніторинг та оновлювати інформаційне 

забезпечення фахівців (провізорів і лікарів) про сучасні актуальні дані 
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доказової медицини і фармації, які присвячені вивченню питань профілактики, 

діагностики і лікування захворювань. 

 Отже, вищенаведені бази даних, офіційні довідники провідних країн світу 

спеціалізованих тератологічних систем як  джерела інформації  про ЛЗ та 

особливості їх призначення для вагітних жінок були об’єктами нашого 

систематичного аналізу та були основою для підготовки наукових 

інформаційних матеріалів щодо раціонального використання ліків при 

вагітності для фахівців охорони здоров’я, рис. 5.1. 

 

 

 

          

     

     

 

 

 

 

Рис.5.1. Основні інформаційні джерела про лікарські засоби під час вагітності 
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тератогенні чинники середовища; про небажані дії препаратів під час 
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- Ліки і лактація; 

- Попередження. 

 Вищевказаний сайт містить монографії про ЛЗ в алфавітному порядку і 

розрахований на користувачів, яким потрібно отримати інформацію про ЛЗ. 

Нами узагальнено, що на вказаному сайті станом на грудень 2016 р. було 

опубліковано 627 монографій  про ЛЗ, кожна з яких  містить такі ключові дані: 

• альтернативні назви/синоніми; 

•  діючу речовину; 

• рекомендації при вагітності; 

• рекомендації при лактації; 

• інформацію щодо досліджень на тваринах; 

• інформацію щодо впливу на плід; 

• застосування препарату під час вигодовування: 

• вплив на фертильність (чоловіків та жінок). 

 Наприклад, щодо анальгіну представлена така інформація: «Прийом під 

час вагітності (короткий висновок):використання анальгіну в двох 

епідеміологічних дослідженнях під час вагітності було пов’язано з підвищеним 

ризиком дитячої лейкемії. Також повідомлялося про інші несприятливі 

результати.»  

 Отже, Українська тератологічна інформаційна система містить дані про 

негативний вплив лікарських засобів під час лікування вагітних жінок та 

наслідки застосування для плоду, новонароджених та дітей першого року 

життя; про чинники зовнішнього та внутрішнього середовища (тератогенні 

чинники), які потенціюють ембріотоксичний та тератогенний вплив 

фармакологічних засобів під час вагітності; про небажані дії препаратів під час 

вагітності. 

Раціональне застосування ЛЗ в Україні здійснюється на основі 

формулярної системи – Державний формуляр лікарських засобів, регіональний 

формуляр та формуляр закладу охорони здоров’я), клінічних протоколів 

медичної допомоги та протоколів провізора (фармацевта).  
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Нами було проведено аналіз наявних ЛЗ у додатку ДФЛЗ України (8 

випуск, 2016) «Особливості застосування ЛЗ у жінок в період вагітності та в 

період лактації» [226]. Було встановлено, що у даному переліку наявні 839  

МНН ЛЗ. Нами було ранжовано ЛЗ залежно від показів до використання  та 

обмежень при вагітності: 

- протипоказано використовувати - 371 МНН ЛЗ; 

- вказано, що застосування можливе тоді, коли очікувана користь для 

матері перевищує потенційний ризик для плода -  330 МНН ЛЗ; 

- не рекомендується – 76 МНН ЛЗ; 

- можна застосовувати після ретельної оцінки співвідношення 

користь/ризик – 35 МНН ЛЗ; 

- відсутні дані прийому – 27 МНН ЛЗ; 

 Нами представлено ранжований ряд сукупності ЛЗ залежно від показів до 

застосування та ризику при вагітності відповідно до інформації у Додатоку 

3ДФЛЗ України (8 випуск, 2016) на рис. 5.2. 
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Рис. 5.2. Розподіл лікарських засобів для використання під час вагітності 

у Додатку Державного Формуляру лікарських засобів України,2016 

 

 Як свідчать дані ДФЛЗ України, Додаток 3 препарати, які дозволені до 

застосування вагітними становлять лише 4% від загальної кількості, тобто 35 

МНН ЛЗ. Проте, при детальному вивченні усіх включених ЛЗ у даному додатку 

було встановлено, для метилдопи, фосфоралу, ацетилсаліцилової кислоти, 



127 
 
кларитроміцину є недостатньо обґрунтована інформація, яка мало 

конкретизована.  

Наприклад, інформація щодо препарату метилдопа, яка подана у ДФ ЛЗ 

України «не слід призначати вагітним жінкам або які планують вагітність»,  не 

дозволяє  правильно і належно призначати та застосовувати цей препарат, 

оскільки відповідно до рекомендацій ВООЗ з профілактики і лікування 

прееклампсії, Національного інституту здоров'я і досконалості допомоги, 

Американської школи акушерів та гінекологів саме метилдопа є препаратом 

першої лінії при лікуванні артеріальної гіпертензії під час вагітності, 

прееклампсії.  

  Нами обґрунтовано, що фармацевтичну інформацію у довідниках, 

особливо ДФ ЛЗ України необхідно систематично оновлювати відповідно до 

сучасних та подавати чіткі і доступні дані та покази про дозування і тривалість 

прийому для вагітності жінки чи протипокази, щоб забезпечити раціональне 

використання ЛЗ. У зав’язку з  отриманими результатами нами було 

підготовлено відповідні інформаційні матеріали, що подано у підрозділі 5.2. 

Тому потрібний додатковий перегляд для забезпечення достовірною 

інформацією провізорів.  

 

5.2. Дослідження інформаційних потреб провізорів у доказовій 

інформації про використання ЛЗ при вагітності та удосконалення  

післядипломної й неперервної освіти   

Загальнодержавна програма «Здоров’я–2020: український вимір» вказує 

на важливість «підвищення якості кадрового забезпечення та рівня професійної 

підготовки фахівців з питань профілактики і раннього виявлення хвороб, 

діагностики та лікування; проведення сучасних інноваційних наукових 

розробок з обов’язковим створенням ефективної системи впровадження їх 

результатів у практику охорони здоров’я», що показує на доцільність 

інформаційного забезпечення фармацевтичних працівників [246].  
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 Провізор, який відіграє центральну роль в інформуванні як лікарів, так і 

пацієнтів про раціональне використання лікарських засобів, повинен бути 

обов’язково забезпечений достовірною, доказовою інформацією, яка дозволить 

здійснювати фармацевтичну опіку на належному рівні відповідно до вимог 

Належної аптечної практики [1].  

Відпуск ЛЗ для вагітних жінок ставить перед провізором додаткові 

завдання та відповідальність, оскільки внаслідок неправильного прийому ЛЗ 

можуть виникнути переривання вагітності, недоношеність, переношеність, 

вади розвитку, смерть плода і немовляти тощо. Тому актуальним було 

визначити рівень поінформованості про застосування ЛЗ для вагітних та 

визначити, які питання є необхідно вивчати на етапі післядипломної та 

неперервної освіти.  

 Нами було досліджено інформаційні потреби провізорів про застосування 

ЛЗ при вагітності та розроблена спеціальна анкета, яка оцінювала реальний 

стан знань та потреби у інформації. Анкета наведена у Додатку В.  

Структура анкети включала такі блоки 3 запитань: 

- визначення пріоритетних джерел інформації; 

- визначення рівня знань про безпечні ліки та включення таких тем у тематику 

передатестаційних циклів; 

- визначення попиту на вітамінні ЛЗ.  

 Нами здійснено анкетування 196 провізорів, які навчались на 

передатестаційних циклах за спеціальністю «Організація і управління 

фармацією», «Загальна фармація» та працюють в аптеках Львівської, Івано-

Франківської, Тернопільської областей. Характеристика опитаних провізорів: 

- працівники міських атек – 133 (67,8%), сільських аптек – 63% (32,2%); 

- працівники аптек форм власності : 

   - державні установи (ДКП, КП) – 27 (13,8%), 

   - приватні структури (ТзОВ, ПП) – 169 (86,2%); 

- спеціальність «організація і управління фармацією» – 141 (71,9%), «загальна 

фармація» - 55 (28,1%); 
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- кваліфікаційна категорія «вища» – 32 (16,3%), «перша» – 23 (11,7%), «друга» 

– 17 (8,7%), сертифікат спеціаліста – 124 (63,3). 

  Встановлено, що  провізори під час проходження передатестаційних 

циклів надають перевагу циклу стажування під час навчання та підтверджують 

звання провізора-спеціаліста для подальшої праці у приватних фірмах. 

Було встановлено перелік джерел інформації, які використовують у своїй 

практичній діяльності та надають перевагу провізори, рис. 5.3. 

0

10

20

30

40

50

60

70

Дані доказової медицини Інструкції ЛЗ Накази МОЗ України Інформації від медичних 
представників

 

Рис. 5.3. Джерела інформаційного забезпечення провізорів про лікарські засоби 

під час вагітності 

 

 Встановлено, що більшість респондентів інформацію щодо безпеки 

препарату в період вагітності отримують та довірять з даних інструкцій (65,4%) 

та з даних доказової фармації (57,7%) – зустрічались два варіанти відповіді, а 

наказам МОЗ України та інформації від медичних представників не надають  

значної преваги. 

 Результати стосовно знань про тератогенні властивості ЛЗ з 

фармакотерапевтичної групи «антибактеріальні засоби» вказали правильні 

відповіді 92% опитаних, що потребує збільшити інформованість у даному 

питанні. 

 Результати  анкетування про практику використання ЛЗ поза офіційними 

інструкціями – застосування АСК та кальцію для профілактики прееклампсії – 

показано на рис.5.4. 
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Рис. 5.4. Дані про результати обізнаності провізорів поза офіційними показами 

в інструкціях препаратів кальцію та ацетилсаліцилової кислоти  

  

Встановлено, що більшість опитаних (67,86%) не знає про можливість 

практики застосування поза показами в інструкціях. 

 Визначено, що 100% провізорів вказали, що є доцільним розгляд тем, 

семінарів, тренінгів з методів фармакоекономічного аналізу для раціонального 

застосування ліків вагітними.  

 Наступним етапом було дослідження вивчення попиту на вітамінні ЛЗ 

для вагітних. Попит оцінювався за шкалою «високий», «середній», «низький». 

Високим попитом користуються вітрум пренатал форте, елевіт; середнім – 

фоліо, вітрум пренатал, прегнавіт. Низький попит виявлено для алфавіт мамине 

здоров’я, емфетал, гесталідер.  

 Також встановлено, шо високий попит препаратів зумовлений 

маркетинговими діями виробників (потужна реклама ). 

 Таким чином, аналіз анкет показав, що абсолютна більшість 

фармацевтичних працівників потребує доказової інформації про обґрунтоване 

використання ліків під час вагітності та проходження навчання для підвищення 

кваліфікації з даної тематики. 

 Першим етапом покрашення інформованості провізорів з тематики «ліки 

при вагітності» нами були підготовлені та видані методичні рекомендації 

(узгоджені в МОЗ та Укрмедпатентінформ України) «Оптимізація інформаційного 

забезпечення при захворюваннях у вагітних жінок за даними доказової фармації» 
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(2015). В основі методичних рекомендацій – сучасні дані доказової медицини про 

особливості застосування ЛЗ під час вагітності. Проведений детальний аналіз та 

систематизовані дані рекомендацій FDA відносно категорій ліків залежно від 

тератогеності, фармацевтична складова фармакотерапії вагітних при 

гіпертензивних розладах, а саме для профілактики та лікування прееклампсії.  

Вказані методичні рекомендації були впроваджені у практичну діяльність 

профільних лікувально-профілактичних установ та вищих медичних 

(фармацевтичних) навчальних закладів. 

 За результатами анкетування (подано у розділі 5.1.) показано, що 

провізори потребують покращення рівня теоретичних знань, інформаційного, 

організаційного забезпечення щодо тактик та вибору лікування вагітних. Тому 

нами була розроблена та видана робоча навчальна програма циклу тематичного 

удосконалення для провізорів на тему «Раціональне використання ліків за 

даними доказової медицини та фармакоекономіки» для провізорів, що 

навчаються на передатестаційних циклах та циклах стажування зі 

спеціальностей «Організація та управління фармацією» та «Загальна фармація», 

циклах спеціалізації, індивідуального стажування. Робоча навчальна програма 

обґрунтовано включає актуальні питання як основи організації охорони здоров’я, 

так і діяльності фармацевтичного сектору, Концепція ВООЗ про основні лікарські 

засоби, раціональне використання лікарських засобів і виробів медичного 

призначення, фармакоекономіка і фармакоекономічний аналіз, фармацевтична 

опіка, сучасна концепція безпечного, ефективного та економічного самолікування, 

фармацевтична опіка як основний елемент належної аптечної практики, роль 

провізора у забезпеченні раціонального застосування ліків вагітними, відпуску 

фітопрепаратів, засобів лікувальної косметики, спеціальних харчових продуктів, 

водних витяжок з лікарської рослинної сировини, антибіотиків, фармакологічні 

взаємодії ліків, що вживаються одночасно для забезпечення раціональної та 

безпечної фармакотерапії за даними доказової медицини.  

Отже, представлено розділ «Раціональна доказово-обґрунтована 

фармакотерапія для вагітних жінок», де детально під час практичних та 
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семінарських занять провізори отримують  інформацію щодо використання ліків 

під час вагітності. 

 Також аналізуються на заняттях дані інструкцій, так як для більшості 

вагітних жінок це є основним джерелом інформації. Нами було проаналізовано 

32 інструкцій монопрепаратів – піридоксину, доксиламіну, прометазину, 

метоклопраміду, ондасетрону, рис.5.5. 
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Рис. 5.5. Результати аналізу офіційних інструкцій для лікування нудоти та 

блювоти під час вагітності 

 

 Встановлено, що серед 32 інструкцій ЛЗ, які використовується для 

фармакотерапії НБВ покази представлені у 4 препаратів піридоксину (12,5% від 

зазальної кількості) та у двох препаратів метоклопраміду (6,25%). Показ, що 

«застосування дозволено коли є клінічна потреба» – у двох препаратів 

метоклопраміду (6,25%), у решти 24 ЛЗ (75%) не подається інформація про 

можливість застосування препаратів під час вагітності, що вимагає перегляду 

інструкцій та відповідного доповнення для забезпечення достовірної інформації 

про дози і прийом під час вагітності.  

 Для покращення неперервного професійного розвитку фахівців створено 

методи дистанційної освіти на базі сайту який містить дані доказової медицини 

про ЛЗ під час вагітності. Нами було обґрунтовано структуру та розроблено 

сайт «Ліки та вагітність» http://www.pregnancy.net.ua, головною метою якого є 

ознайомлення з сучасними рекомендаціями, схемами лікування та вибором ЛЗ 
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за даними доказової медицини. Використання інформаційних комп’ютерних 

технологій дозволить провізорам набути знань про доказові дані ЛЗ, які 

застосовують для лікування ПЕ, ЗПП, НБВ для оптимізації фармацевтичної 

допомоги вагітних. 

 Сайт містить сучасні структуровані матеріали: 

- рекомендації ВООЗ та провідних країн світу ; 

- дані з тератологічних систем та доказової медицини про властивості ЛЗ, в т.ч. 

рослинних засобів; 

- групи ЛЗ, які мають ембріотоксичну, тератогенну та фетотоксичну дію; 

- дані щодо здійснення тактик лікування при прееклампсії, передчасних пологах, 

нудоті та блювоті під час вагітності.  

 Вищеперелічені інформаційні матеріали покладені в основу структури 

функціонування розробленого нами освітнього електронного ресурсу«Ліки та 

вагітність», що показано на рис. 5.6. 

 

Рис.5.6. Блок-схема інформаційного забезпечення сайту «Ліки та вагітність» 

   

 Розробленйи інформаційний ресурс містить дані доказової медицини про 

раціональне застосування лікарських засобів, зокрема з бази Кокрана. Так, 

фахівець охорони здоровя – провізор чи лікар, а також вагітна жінка може 

отримати інформацію з таких аспектів застосування при ПЕ, ЗПП, НБВ.  

 У результаті в кожного є можливість доступу у зручний час до ресурсу, що 
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раціонального застосування ліків. Інформаційні матеріали базуються на даних 

останніх опублікованих систематичних оглядів, дослідженнях, рекомендаціях чи 

інших нормативних документів. Є також можливість ознайомитись з звітами , 

оригінальними рекомендаціями ВООЗ чи інших організацій. Наприклад, є доступ 

до даних звіту «Народжені передчасно – глобальний звіт з передчасних 

пологів» (Born too soon. The global action report on preterm birth). Цей документ 

містить 6 розділів, з них 4 присвячені правильному безпечному проведенню 

лікування передчасних пологів під час вагітності. 

 Таким чином, у швидкому зростанні кількості на фармацевтичному ринку 

генеричних препаратів є можливість визначення можливого чи забороненого ЛЗ 

під час вагітності – інформація по активному фармацевтичному інгредієнту. Тому 

принципи доказової інформації про використання ЛЗ вагітними потрібні через: 

- велику кількість популярозованої інформації від фармацевтичних фірм 

виробників та медичних представників, які здійснюють глобалізовані рекламні 

промоції, адже для них важливу роль відіграє кількість реалізованого товару ( в 

упаковках); 

- збільшення медичної та фармацевтичної інформації з різноманітних 

популяризованих сайтів; 

- поширення принципу «самолікування» і серед вагітних жінок, де неможливо 

принцип його застосування. 

 Отже, інформаційні дані електронного ресурсу допоможуть провізорам 

набути нових знань та навичок у системі неперервної освітит та надавати якісну 

фармацевтичну опіку при відпуску ЛЗ, що сприятиме покращенню результатів 

фармакотерапії, якості життя вагітних та народження здорових дітей.  

 Результати наших досліджень були представлені у статтях, тезах та були 

представлені на конферецніях [247-258]. 
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Висновки до розділу 5 

1.Методом аналізу електронних ресурсів визначено, що інформаційним 

забезпеченням щодо впливу ЛЗ під час вагітності є дані баз тератологічних 

систем. Провідними серед них є 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). В Україні зроблені лише перші кроки у напрямку розвитку 

таких інформаційних мереж для вагітних –  створена Українська тератологічна 

інформаційна система.  

2. Вивчено інформаційні потреби провізорів для здійснення належної 

фармацевтичної опіки та допомоги вагітнимю Встановлено, що першим етапом 

є покращення аналізу офіційних інструкцій ЛЗ інтегрально з даними доказової 

медицини, оскільки у багатьох інструкціях ЛЗ відсутні чіткі покази та дози для 

лікування ПЕ, НБВ. Тому доцільним є перегляд та уточнення інформації  за 

даними доказової медицини для забезпечення належного прийому ліків при 

вагітності. 

3.Проаналізувавши інформаційні джерела та бази даних, обґрунтовано 

необхідність створення у перспективі загальнодержавної електронної 

інформаційної систем для фахівців та вагітних жінок. 

4. Нами обґрунтовано структуру та створено спеціалізований сайт з проблематики 

«Ліки і вагітність», оскільки використання інформаційних комп’ютерних 

технологій дозволить провізорам набути знань про доказові дані ЛЗ, які 

застосовують для лікування ПЕ, ЗПП, НБВ для оптимізації фармацевтичної 

допомоги цієї категорії населення. 
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ЗАГАЛЬНІ ВИСНОВКИ 
 

 У дисертації науково обґрунтовано методичні підходи до удосконалення 

лікарського забезпечення 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 фахівців та пацієнтів. 

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 
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світі для лікування НБВ використовується комбінований препарат доксиламін 

10мг/піридоксин 10 мг, 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 

удосконалення фармацевтичної допомоги для вагітних жінок. 

5. Аналіз асортименту ЛЗ, які призначають для ПЕ, ЗПП та НБВ показав, що 

70-80% є іноземного виробництва, тому перспективним є впровадження 

вітчизняних ЛЗ 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.  

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 
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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 

№100, Кардіомагніл №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. Обгрунтовано 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. Обгрунтовано систему інформаційного та навчально-методичного 

забезпечення фахівців з раціонального використання ліків при вагітності. Видано 

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, також пацієнтів 

щодо безпечного застосування ЛЗ при вагітності та поліпшення фармацевтичної 

допомоги. 
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Додаток А 
Таблиця А.1 

Результати інтегрованого частотного/АВС/VEN-аналізу на основі 

проведеного аналізу реальних даних лікарських призначень вагітним з 

прееклампсією  
 

№ 
п/

п 

Лікарський засіб АТХ- 
код 

 

Кількіс

ть 

призна

чень, n 

Кількість 

використа 
них ЛЗ, 

n 

Сума 

витрат, 

грн 

Питом

а вага 

витрат, 

% 

АВС/ 
VEN-
ана 
ліз 

1.  Магне-В6® табл. в/о, № 50 A11EC 67 3288 5619,19 20,73 А / N 
2.  Тівортін® аспартат р-н оральний, 

200мг/мл по 100 мл у фл. № 1 
С01Е 7 22 2572,90 9,49 А / E 

3.  Хофітол табл. в/о,  по 200 мг,  №60 A05AX10 26 1728 1697,76 6,26 А / E 
4.  Тівортін® р-н для інфуз., 42 мг/мл 

по 100 мл у пляшках № 1 
B05XB01 
 

7 35 1398,25 5,16 А / E 

5.  Флєбодіа 600 мг 
табл., в/ пл. о. по 600 мг, № 30 

C05CA03 14 232 1328,20 4,90 А / N 

6.  Лютеіна табл. ваг. по 100 мг, № 30 G03DA04 15 500 1315,83 4,85 А / E 
7.  Елевіт® пронаталь табл. в/ пл. о, № 

100 
A11AA03 33 502 1166,90 4,30 А / N 

8.  Гініпрал табл. по 0,5мг, № 20 G02CA05 27 448 1087,52 4,01 А / E 
9.  Персен® табл.  в/о, № 40 N05CM50 13 801 986,23 3,64 А / N 
10.  Канефрон® N табл.  в/о, №60 G04BX50 11 652 863,36 3,18 А / N 
11.  Но-шпа®  табл. по 40 мг, №24 A03AD02 51 1020 828,75 3,06 А / E 
12.  Вібуркол  супозиторі №12 R05X 12 148 751,72 2,77 А / N 
13.  Допегіт®  табл. по 250 мг №50 C02AB01 21 547 618,11 2,28 А / V 
14.  Актовегін р-н. для ін., 40 мг/мл по 5 

мл (200 мг) в амп. №5 
A16AX10 4 18 611,10 2,25 А / E 

15.  Йодомарин® 200  
табл по 200 мкг № 50 

H03CA 50 740 500,24 1,85 А / V 

16.  Ізоптин® табл., в/ пл. о по 80 мг 
яяя№ 100  

C08DA01 22 310 420,29 1,55 А / V 

17.  Нефрокеа® табл. №20 БАД 11 102 408,00 1,51 В / N 
18.  Сорбіфер дурулес  табл. в/о, з 

модиф. вивільн., 320 мг/60 мг № 30 
B03AE10 12 227 347,69 1,28 В / Е 

19.  Актовегін табл. в/о, по 200 мг №50 A16AX10 2 39 269,61 0,99 В / E 
20.  Афлазин® капс. по 200 мг  № 30 G04BX 5 74 238,16 0,88 В / N 
21.  Флуомізин табл. ваг. по 10 мг № 6 G01AC05 3 18 230,85 0,85 В / Е 
22.  Актовегін р-н. для ін., 40 мг/мл по 

10 мл (400 мг) в амп.; №5 
A16AX10 
 

1 3 230,40 0,85 В / E 

23.  Вітрум® пренатал  табл. в/о №100 A11AA04 11 163 224,94 0,83 В / N 
24.  Цефтріаксон   

пор. для розч. для ін. по 1,0 г, №10 
J01DA13 6 42 206,01 0,76 В / Е 

25.  Кардонат  капс. по №30 A11E 5 100 201,20 0,74 В / N 
26.  Дуфастон®  табл. . в/пл. о по 10 мг 

№ 20  
G03DB01 2 32 201,04 0,74 В / Е 

27.  Нирковий чай по 1,5 г у фільтр-
пакетах, по 20 фільтр-пакетів  

C03BX 20 406 181,89 0,67 В / N 

28.  Реосорбілакт® р-н для інф. 200мл B05XA31 2 2 158,90 0,59 В / Е 
29.  Транексам р-н для ін. 50 мг/мл по 5 

мл в амп. № 10 
B02AA02 2 4 145,20 0,54 В / Е 

30.  Гіно-тардиферон  табл.  в/о  №30 B03AE10 5 79 143,91 0,53 В / Е 
31.  Тотема р-н оральний по 10 мл в амп. 

№ 20 
B03AE10 2 40 127,90 0,47 В / Е 

32.  Аугментин™ табл.  в/о, 500 мг/125 

мг № 14  
J01CR02 2 28 122,10 0,45 В / Е 

33.  Натрію хлорид р-н для інф. 0,9% по 

200 мл 
B05XA03 12 22 115,50 0,43 В / V 
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Продовження дод. А 
Продовження табл. А.1 

34.  Глюкоза р-н для інф. 5 % по 200 мл B05BA03 20 20 114,00 0,42 В / Е 
35.  Валеріана табл. в/о по 30 мг № 100 N05CM09 17 340 112,77 0,42 В / Е 
36.  Сибазон р-н для ін., 5 мг/мл по 2 мл 

в амп. № 10 
N05BA01  5 10 107,65 

0,40 
В / V 

37.  Утрожестан® капс. по100 мг №30 G03DA04 2 20 102,50 0,38 С / Е 
38.  Колпосептин  табл. ваг. № 18 G01AX10 1 10 93,64 0,35 С / N 
39.  Поліжинакс капс. ваг. № 12 G01AA50 1 10 91,63 0,34 С / N 
40.  Анальгін р-н для ін.,500 мг/мл по 2 

мл в амп. № 10 
N02BB02 14 52 83,72 

0,31 
С / Е 

41.  Папаверин супоз. по 20 мг № 10  A03AD01 5 50 76,50 0,28 С / Е 
42.  Транексам табл. в/о по 250 мг № 30 B02AA02 2 12 76,00 0,28 С / Е 
43.  Еуфілін р-н для ін., 20 мг/мл по 5 мл 

№10 
R03DA04 
 

10 43 75,47 
0,28 

С / Е 

44.  Спазмалгон® р-н для ін., по 2 мл №10 A03DA02 2 10 75,15 0,28 С / Е 
45.  Гіналгін табл. ваг.  №10 G01AF20 3 30 72,36 0,27 С / Е 
46.  Рінгера розчин р-н для інф. 200 мл B05BB01 3 8 71,60 0,26 С / Е 
47.  Папаверин  р-н для ін., 20 мг/мл по 2 

мл в амп. № 10 
A03AD01 5 33 65,51 

0,24 
С / Е 

48.  Дексаметазон р-н для ін., 4 мг/мл по 

1 мл в амп. №25 
H02AB02 6 15 61,95 

0,23 
С / V 

49.  Панангін табл., в/ пл. о.  №50 A12CC55 5 80 60,16 0,22 С / Е 
50.  Промедол  р-н для ін., 20 мг/мл по 1 

мл №5 
N02AB04 2 2 55,17 

0,20 
С / Е 

51.  Аугментин™ порошок для р-ну для 

ін., 1000 мг/200 мг у фл. № 10 
J01CR02 1 2 52,26 

0,19 
С / Е 

52.  Платифілін-Здоров'я р-н для ін., 2 

мг/мл по 1 мл в амп. № 10  
A03AX 7 18 38,25 

0,14 
С / Е 

53.  Фурагін табл. по 50 мг № 30 J01XE 5 66 37,84 0,14 С / Е 
54.  Магнію сульфат  р-н для ін., 250 

мг/мл по 10 мл №10 
B05XA05 
 

11 45 36,90 
0,14 

С / V 

55.  Кардіомагніл табл. в/ пл. о. по 75мг 

№ 30 
B01AC06 3 30 27,85 

0,10 
С / Е 

56.  Натрію хлорид р-н для ін. 0,9 % по 5 

мл  №10 
B05XA03 5 43 24,94 

0,09 
С / V 

57.  Вітамін Е 200-Зентіва капс. м'які по 

200 мг № 30 
A11HA03 2 20 21,90 

0,08 
С / Е 

58.  Амлодипін-Здоров'я табл.по 10 мг 

№30 
C08CA01 
 

2 20 19,90 
0,07 

С / Е 

59.  Дибазол-Дарниця р-н для ін.,  
10 мг/мл по 1 мл № 10 

C04AX31 6 25 17,13 
0,06 

С / Е 

60.  Гліцисед® табл. по 100 м №50 N07XX10 2 40 16,12 0,06 С / N 
61.  Новокаїн р-н для ін., 5 мг/мл по 5 мл 

№10  
N01BA02 5 21 15,96 

0,06 
С / Е 

62.  Ніфедипін табл., в/о, по 10 мг №30 C08CA05 4 88 14,23 0,05 С / Е 
63.  Диклоберл® 50 суп. по 50 мг № 5 M01AB05 1 3 11,99 0,04 С / Е 
64.  Церукал® табл.по 10 мг № 50 A03FA0 2 10 11,10 0,04 С / Е 
65.  Панадол® табл. в/о по 500 мг № 12 N02BE01 4 14 10,38 0,04 С / Е 
66.  5-нок® табл. в/о по 50 мг №50 J01XX07 1 10 9,99 0,04 С / Е 
67.  Димедрол р-н для ін. 1 % по 1 мл в 

ампулі №10 
R06AA02 11 14 9,73 

0,04 
С / Е 

68.  Рибоксин табл., в/пл. о. по 200 мг 
№50 

C01EB 5 52 7,59 
0,03 

С / N 

69.  Дицинон р-н для ін., 250 мг/2 мл по 

2 мл №50 
B02BX01 1 2 5,02 

0,02 
С / Е 

70.  Вікасол-Дарниця р-н для ін., 10 

мг/мл по 1 м №10 
B02BA02 
 

1 2 3,37 
0,01 

С / Е 

71.  Фуросемідтабл.по 40 мг №50 C03CA01 2 8 0,79 0,01 С / Е 
 Разом  95 13950 27108,64    
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Додаток Б 
Таблиця Б.2 

Результати – частотного-аналізу на основі проведеного аналізу  
реальних даних лікарських призначень вагітних при загрозі 

передчасних пологів 
Лікарський засіб , БАД 

(торговельна назва) 
Кількість  

призначень, n 
Питома вага 

призначень 

% 

Лікарський засіб , 

БАД (торговельна 

назва) 

Кількість  
призначень, 

n 

Питома вага 

призначень % 

Натрію хлорид (200 мл)  61 8,85 Ендометрин  2 0,29 

Магне В6  59 8,56 Персен  2 0,29 

Дексаметазон  54 7,84 Трамікс  2 0,29 

Утрожестан 200  49 7,11 Гемотран  2 0,29 

Валеріани екстракт  44 6,39 Глюкоза (200 мл) 2 0,29 

Магнію сульфат  37 
5,37 Аскорбінова 

кислота  2 
0,29 

Гініпрал  33 4,79 Гексикон  2 0,29 

Папаверин  29 
4,21 Гліцеринові 

супозиторії 2 
0,29 

Но-шпа  28 4,06 Лютеїна (50 мг) 1 0,15 

Утрожестан 100  22 3,19 Інжеста оксі  1 0,15 

Седасен 20 

2,90 Папаверин 

супозиторії 

ректальні 1 

0,15 

Тівортін  16 2,32 Новопасит 1 0,15 

Аспаркам   15 2,18 Дипіридамол  1 0,15 

Трикардин  13 1,89 Ентеросгель паста 1 0,15 

Вібуркол   12 
1,74 Реосорбілакт ( 200 

мл) 1 
0,15 

Канефрон  12 
1,74 Рінгера розчин 

(200 мл) 1 
0,15 

Магнікум  11 1,60 Актиферин краплі 1 0,15 

Дицинон  11 1,60 Вітамін Е  1 0,15 

Серміон (5 мг) 11 
1,60 Кальцій д3 

Нікомед  1 
0,15 

Но-шпа  10 1,45 Ніфедипін  (5 мг ) 1 0,15 

Тівортін аспартат. 10 1,45 Вітрум пренатал  1 0,15 

Біолектра  10 1,45 Артіхол  1 0,15 

Натрію хлорид (400 мл) 7 1,02 Дибазол  1 0,15 

Панангін  7 1,02 Йодофол  1 0,15 

Інжеста  6 
0,87 Кардіомагніл  (75 

мг) 1 
0,15 

Гіно-тардиферон  6 
0,87 Аспірин кардіо ( 

100 мг) 1 
0,15 

Курантил  6 0,87 Хофітол табл. 1 0,15 

Етамзилат  5 
0,72 Флемоксин ( 500 

мг ) 1 
0,15 

Флебодія  5 0,72 Вільпрофен   1 0,15 

Флуомізин  5 0,72 Пробіз феміна 1 0,15 

Платифілін   4 0,58 Цефікс  1 0,15 

Цитофлавін  4 0,58 Йогурт  1 0,15 

Лютеїна (200 мг) 3 0,43 Йодомарин  1 0,15 

Дуфастон  3 0,43 Дуфалак  1 0,15 

Седафітон  3 0,43 Разом  690  
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Додаток Б 
Таблиця Б.3 

Результати інтегрованого АВС/VEN-аналізу на основі проведеного 

аналізу реальних даних лікарських призначень вагітних при загрозі 

передчасних пологів 

АТС-код 
МНН або загальноприйнята 

назва 
Витрати, 

Грн 

Питома 

вага 

витрат, % 

АВС/ VEN-
аналіз 

G03D A04 Progesterone 32953,84 43,73 А/E 
B05X B01 Аrgininе hydrochloride 9625,32 12,77 А/E 
A11E C Magne-В6 7681,12 10,19 А/ N 
B05X A03 Natrii chloridi 3146,55 4,18 А/V 
A03A D02 Drotaverine 2837,47 3,77 А/E 
G02C A05 Hexoprenalinе 2612,61 3,47 А/E 
N07XX10. Cytoflavin 1894,53 2,51 А/N 
С 04А Е 02 Nicergolinе 1716,25 2,28 В/E 
G01A C05 Dequalinii chloride 1327,81 1,76 В /E 
R05X Viburcol 1316,10 1,75 В /N 
H02A B02 Dexamethasone 1156,68 1,53 В /V 
A03A D01 Papaverine 920,05 1,22 В /E 
G04B X50**   Canephron  N 855,08 1,13 В/N 
А12СС10. Magnesium oxide біолектра 776,23 1,03 В /N 
В 03АЕ 10 Gyno-tardyferon 720,51 0,96 В /V 
B02A A02 Acidi tranexamici 703,68 0,93 В /E 
B02B X01 Etamsylatе 681,97 0,91 В /E 
 N05C 
M50** 

Sedasen 575,14 0,76 В /E 

C05C A03 Diosmin 559,02 0,74 С/N 
J01F A07 Josamycin 428,16 0,57 С/E 
A05A X10** Cynara scolymus 356,18 0,47 С/N 
A12C C55** Asparaginat k-mg*  322,60 0,43 С/E 
B05X A05 Magnesium sulfate 255,71 0,34 С/V 
J01D D08 Cefiximum 211,64 0,28 С/V 
G01A X10** Chlorhexidine 201,15 0,27 С/V 
C01E X Tricardin heart drops 177,45 0,24 С/N 
B01A C07 Dipyridamole 174,96 0,23 С/E 
N05C M09 Valeriana officinalis* 154,00 0,20 С/N 
B03A E10 Ferrous sulfate  148,56 0,20 С/E 
A06A D11 Lactulosе 139,94 0,19 С/V 
БАД Probis femina 138,21 0,18 С/N 
А 07В С 10 Enterosgelum 105,21 0,14 С/N 
 A11A A04 Vitrum prenatal 83,28 0,11 С/N 
A03A X18** Platyphyllinе 77,96 0,10 С/E 
В 05Х А 31  Rеоsоrbilасtum 57,65 0,08 С/E 
J01C A04 Amoxicillinе 54,54 0,07 С/V 
 A07F A51 Lactic acid producing organisms, 

combinations 
36,23 0,05 С/N 
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Продовження дод. Б 
Продовження табл. Б.3 

A11JB Calcium –D3 Nycomed 30,03 0,04 С/N 
B05B A03 Dextrosum 22,54 0,03 С/V 
A11H A03 Tocopherol 22,20 0,03 С/E 
B01A C06 Acetylsalicylic acid 19,53 0,03 С/V 
C08C A05 Nifedipinе 19,21 0,03 С/V 
B05B B01 Solutio ringeri 15,66 0,02 С/E 
A06 Glycerol 15,18 0,02 С/E 
Н 03С А Potassium iodide 9,53 0,01 С/V 
БАД Yodofol 7,22 0,01 С/N 
A11G A01 Ascorbic acid 6,20 0,01 С/E 
C04AX31 Bendazol 3,56 0,01 С/E 
 Разом  75354,25   
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Додаток В 
 

Анкета для визначення та інформаційних потреб провізорів при лікуванні 

захворювань вагітних та маркетинговий аналіз попиту на лікарські засоби 
  

Аптека (ДКП, ТзОВ, ПП)            

_______________________                                                                                                                         
Місто, село 

Посада________________ Наявність  
категорії 

1. Яким способом отримання інформації щодо безпеки препарату в період 

вагітності Ви віддаєте перевагу?  
А) даним доказової медицини            
Б) даним інструкції препарату        
В) наказам МОЗ 
Г) інформації від медичних представників  

2. Які з наведених груп антибактеріальних препаратів мають тератогенну 

дію та протипоказані вагітним? 
А) напівсинтетичні пеніциліни 
Б) тетрацикліни 
В) макроліди 
Г) фторхінолони  
 

3. Оцініть на скільки Ви володієте інформацією щодо лікування та 

профілактики   (відмінно, добре, задовільне, не відомо) 
А) артеріальної гіпертезії у вагітних________________ 
Б) лікування інфекцій сечовидільної системи ________ 
В) лікування анемії вагітних    _____________________ 

4. Найчастіше, яку групу ЛЗ купляють вагітні жінки, користуючись 

порадою провізора ?  
А) послаблюючі  
Б) анальгетики 
В) вітаміни 
Г) седативні засоби  
Д) антациди 
Ж) ваш варіант________________ 

5. Проведіть, будь ласка, оцінку попиту на вітамінні лікарські засоби (який 

користується попитом: 3 – високий ; 2 – середній; 1 – низький) 
ЛЗ Попит ЛЗ Попит 

Вітрум Пренатал  Алфавіт Мамине Здоров’я  

Вітрум Пренатал Форте  Емфетал  

Елевіт  Гесталідер  

Фоліо  Прегнавіт  
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Продовження дод. В  

6. Серед вітамінних засобів призначених для вагітних жінок яким Ви 

віддаєте перевагу ? 
 А) ______________________ 
 Б) маркетинговий метод для продаж, застосовування лише за 

призначенням 

 

7. Серед антацидних препаратів найчастіше використовують вагітні  
 А) ренні 
 Б) гавіскон 
 В) алмагель 
 Г) ваш варіант ___________ 

 
8. Чи знаєте Ви відмінність у застосуванні лікарських засобів – не за 

показами в інструкції 
-  наприклад, використання препаратів кальцію для профілактики 

прееклампсії вагітних 
 А) так 
 Б) ні 
 В) хочу отримати інформацію 

 - використання ацетилсаліцилової кислоти 75-150мг  для профілактики 

прееклампсії вагітних 
 А) так 
 Б) ні 
 В) хочу отримати інформацію 
 

9. Чи є доцільним розгляд тем, семінарів, тренінгів з методів 

фармакоекономічного аналізу для раціонального застосування ліків 

вагітними? 
 А) так         
 Б) ні   
 

 
 

  
 
  

Дякуємо за співпрацю!!! 
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Додаток Г 
Акти впровадження наукових результатів у практику охорони здоров’я та 

навчальний процес ВНЗ   
Додаток Г.1 

 
 

Продовження дод. Г 
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Додаток Г.2 
 
 

 
 

Продовження дод. Г 
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Додаток Г.3 
 

 
Продовження дод. Г 
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Додаток Г.4 
 

 
Продовження дод. Г 
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Додаток Г.5 

 
Продовження дод. Г 
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Додаток Г.6 

 
Продовження дод. Г 
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Додаток Г.7 

 
 

 Продовження дод. Г 
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Додаток Г.8 
 

 
Продовження дод. Г 
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Додаток Г.9 
 

 
 

Продовження дод. Г 
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Додаток Г.10 

 
Продовження дод. Г 
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Додаток Г.11 

 
 


