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ВІДГУК 

 

офіційного опонента, кандидата фармацевтичних наук, доцента 

Кричковської Аеліти Миронівни 

на дисертаційну роботу Сех Мирослави Ярославівни 

«Клініко-фармацевтичне обґрунтування моделі покращення якості 

фармакотерапії негоспітальної пневмонії», яка представлена до захисту 

в спеціалізовану вчену раду Д 35.600.02 при Львівському 

національному медичному університеті ім. Данила Галицького 

на здобуття наукового ступеня кандидата фармацевтичних наук за 

спеціальністю 15.00.01 – технологія ліків, організація фармацевтичної 

справи та судова фармація 

 

Актуальність теми дисертації та її зв’язок з державними чи 

галузевими науковими програмами, пріоритетними напрямками 

розвитку науки і техніки. Важливою та гострою сучасною світовою 

проблемою є якість та раціональне використання лікарських засобів (ЛЗ) 

при різних нозологіях. Нераціональність фармакотерапії (ФТ) призводять 

до непередбачуваного перебігу захворювання, погіршує якість життя 

пацієнта та зумовлюють підвищення смертності серед населення. 

Щорічна вартість помилок, пов’язаних із неадекватною ФТ, складає 42 

мільярди доларів на рік у світі. Згідно Концепції розвитку фармацевтичного 

сектору галузі охорони здоров’я (ОЗ) України на 2011-2020 роки, актуальною 

проблемою є створення системи регламентації застосування ЛЗ у плані 

забезпечення раціональної ФТ. У 2017 році ВООЗ оголосила про початок 

глобальної Програми щодо зменшення у всіх країнах світу на 50% протягом 

наступних 5 років шкоди, пов'язаної із застосуванням ЛЗ. Основним 

завданням цієї Програми є визначення способів покращення призначення, 

розповсюдження та споживання ЛЗ. Не менш важливою проблемою сучасної 

медицини
 

є пневмонія, через значну поширеність серед працездатного 

населення та розвиток можливих серйозних ускладнень. Окрім того, 

результати проведеної ФТ досить часто залишаються непередбачуваними, 

незважаючи на безпрецедентні інновації у розробці нових антибактерійних 
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засобів. В Україні захворюваність на негоспітальну пневмонію (НП) коливається 

в межах 384,0 – 458,3 випадків на 100 тис. населення, при цьому помирає більше 

3% хворих. Тому питання раціональності та якості ФТ, яка надається хворим 

із НП, стоять на першому плані в системах ОЗ практично всіх країн світу. 

В контексті вищенаведеного вибір теми дисертаційної роботи Сех М. 

Я. вважаю актуальною та такою, що має особливе практичне значення. 

Дисертаційна робота виконана згідно планів Проблемної комісії 

«Фармація» МОЗ та НАМН України і є фрагментом комплексної НДР ЛНМУ 

ім. Данила Галицького (№ держреєстрації 0110U001642; 0115U000051, шифр 

теми ІН.21.00.0004.10; ІН.21.00.0004.15). 

Ступінь обґрунтованості та достовірності наукових положень, 

висновків і рекомендацій, сформульованих у дисертації. 

Методичний підхід до виконання дисертаційного дослідження є 

аргументованим, логічним та послідовним. Авторка дисертації кваліфіковано 

формулює сутність існуючої проблеми, логічно визначає мету, завдання, 

об’єкт і предмет дослідження. Аналіз світового та вітчизняного досвіду щодо 

питань раціональної ФТ, який був проведений нею на першому етапі 

досліджень, дозволив обґрунтувати доцільність розробки та необхідність 

впровадження моделі покращення якості ФТ пацієнтів із НП, що дисертантка 

вдало здійснила використовуючи сучасні загально прийняті методи 

дослідження. 

Обсяг наукового матеріалу достатній для обґрунтування і доведення 

достовірності рекомендацій та висновків, що сформульовані у дисертації. Всі 

отримані результати є статистично оброблені і не викликають сумніву. 

Наукова новизна дослідження та одержаних результатів. На 

підставі аналізу дисертаційної роботи М. Я. Сех можна стверджувати, що 

авторкою вперше проведено ґрунтовну оцінку якості ФТ пацієнтів із НП з 

аналізом нераціональної її складової та виявленням ліко-пов’язаних проблем 

(DRP), а також розраховано вартість даремних витрат із використанням клініко-

економічного (КЕ) аналізу. 
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Вперше проведено аналіз стану проблеми забезпечення киснем 

медичним (КМ) закладів ОЗ (ЗОЗ) та стаціонарних хворих із НП, зокрема. За 

допомогою методу КЕ аналізу розраховано загальні витрати на КМ, а також 

здійснено розрахунки раціональної оксигенотерапії при НП. Використовуючи 

методи системного аналізу та моделювання вперше здійснено клініко-

фармацевтичне обґрунтування створено та частково впроваджено модель 

покращення якості ФТ НП, а також статистично доведено економічний ефект 

запропонованої розробки. Дисертантом здійснено клініко-фармацевтичне 

обґрунтування, створено та частково впроваджено модель покращення якості ФТ 

НП. 

Теоретичне та практичне значення результатів дослідження. 

Розроблено, теоретично обґрунтовано та впроваджено в реальну 

клінічну практику інноваційну складову моделі покращення якості ФТ НП − 

«Удосконалений листок лікарських призначень», а також оригінальну формулу 

для розрахунку індивідуальної схеми ФТ пацієнта. Запропоновано для 

практичної системи ОЗ модель покращення якості надання медичної допомоги, 

фармацевтичного забезпечення та фармацевтичної опіки (ФО) хворим із НП. 

Розроблено «Уніфіковану методику оцінки ФТ за листками лікарських 

призначень», яка дає можливість оцінити якість призначеної ФТ пацієнтам із 

різними нозологіями та виявити ліко-пов’язані проблеми. 

Створено систему меседжів ФО для клініцистів, на основі виявлених DRP 

з метою акцентування уваги на найбільш поширених, в тому числі системних 

помилках, що можуть траплятися в процесі ФТ. Удосконалено систему 

раціонального фармацевтичного менеджменту КМ в ЗОЗ. 

Таким чином, проведені дослідження суттєво доповнюють основні 

напрямки раціонального медикаментозного забезпечення пацієнтів із НП в 

системі ОЗ України. Окремі фрагменти дисертаційного дослідження 

впроваджено у роботу терапевтичних та пульмонологічних відділень п’яти 

ЗОЗ України, а також у науково-педагогічний процес низки вищих 

навчальних закладів ІІІ – ІV рівнів акредитації. Окрім того, науково-
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методичні напрацювання дисертантки використані у реалізації Проекту 

«Здоров’я є пріоритетом. Партнерство медичних університетів Польщі та 

України на користь підвищення якості медичної опіки польсько-українського 

прикордоння», Польща-Білорусь-Україна на 2007-2013 роки, який був 

співфінансований Європейським Союзом. 

Повнота викладу основних результатів дисертації у наукових 

фахових виданнях. Результати наукових досліджень опубліковані у 18 

наукових працях, у тому числі: 8 статей, із них − 7 у наукових фахових 

виданнях, рекомендованих ДАК МОН України (3 одноосібно), 1 – в 

міжнародному науко-метричному виданні, 2 методичні рекомендаціях МОЗ 

України; 7 робіт − у матеріалах НПК; самостійний розділ у 1 монографії. 

Результати дослідження широко апробовані на науково-практичних заходах 

різного рівня. 

Зміст автореферату є ідентичним до основних положень дисертації і 

стисло, але повністю відображає результати проведених досліджень та їх 

наукове обґрунтування. 

Дисертаційна робота представлена на 272 сторінках друкованого 

тексту, в тому числі на 152 сторінках основного тексту. Робота складається з 

анотації, змісту, переліку умовних позначень та скорочень, основної частини 

із вступом, 6 розділів, загальних висновків, практичних рекомендацій, списку 

використаних джерел (263 найменування, із них 108 кирилицею та 155 

латиною) та 17 додатків (78 с.). Робота ілюстрована 43 таблицями та 28 

рисунками. 

Загальна характеристика роботи. 

У вступі наведено обґрунтування вибору теми, мети та завдання 

дослідження, наукове та практичне значення одержаних результатів, 

визначено та охарактеризовано предмет, об’єкт та методи дослідження, 

подано інформацію про особистий внесок здобувача, апробацію результатів 

та представлена структура дисертаційної роботи. 

У першому розділі проаналізовано результати аналітичного огляду 
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доступних інформаційних потоків щодо питань зростання поширеності 

захворюваності на НП серед працездатного населення, а також розвиток 

можливих серйозних ускладнень. Встановлено, що окремою, не менш 

важливою проблемою є питання якості та раціонального застосування ЛЗ, позаяк 

в Україні даній проблемі приділено все ще недостатньо уваги. Обґрунтована 

доцільність проведення досліджень, присвячених оцінці якості надання медичної 

допомоги та ФО пацієнтам із НП, а також пошуку можливих шляхів для 

раціоналізації ФТ та створенню умов для уникнення системних структурних 

помилок упродовж медикаментозного лікування. 

У другому розділі описано характеристику вибраних об’єктів та 

методів дослідження. Представлено спеціально розроблену програмно-

цільову структуру роботи, за якою виконання дисертаційного дослідження 

передбачалось у 8 етапів. Для кожного етапу були визначені завдання та методи, 

що забезпечували його системність. 

У третьому розділі наведено результати проведеного дослідження 

використання ЛЗ для лікування пацієнтів із НП, впродовж 2008-2009 рр. та 

2017 р. (по 270 карт стаціонарних хворих на кожному етапі). Встановлено, 

що лише 24,1% госпіталізованих пацієнтів у І періоді та 17,8% − у ІІ періоді в 

анамнезі мали тільки основний діагноз − НП. В решти випадках перебіг був 

ускладнений чи спостерігалась супутня патологія. Констатовано, що значна 

частка хворих із коморбідними станами, підвищує ризик несприятливого 

перебігу НП та вимагає застосування додаткової ФТ, що може вплинути не 

лише на комплаєнс пацієнта до лікування, але й на можливість виникнення 

ризиків несумісності призначених ЛЗ та прояву лікових взаємодій, у тому 

числі, непередбачуваних, небажаних та небезпечних. 

Результати аналізу кількості призначених ЛЗ на один листок 

лікарських призначень (ЛЛП) достеменно засвідчили, що збільшення 

кількості ліжко-днів поєднувалось та призводило до більшою кількістю ЛЗ, 

які призначалися хворому. 
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Наведено результати порівняльного аналізу фармацевтичного ринку 

України станом на 01.10.2009 року та 01.12.2017 року, які засвідчили, що 

асортимент кількості зареєстрованих аналогів з груп ЛЗ, що були застосовані 

для ФТ досліджуваної категорії пацієнтів, збільшився за 8 років на 71%. 

У четвертому розділі представлено результати здійсненої 

ретроспективної оцінки якості призначеної ФТ НП, яка проведена за 

розробленою дисертантом, спільно із науковим керівником та співавторами 

«Уніфікованою методикою оцінки ФТ за ЛЛП». Як результат було виявлено 

2872 зауваження до ФТ НП у І періоді та 2988 зауважень у ІІ періоді. 

Проведений КЕ аналіз нераціональної ФТ НП статистично довів 

можливість економії коштів у відповідних обсягах: у І періоді – 40,157 тис. 

грн. та у ІІ періоді – 345,427 тис. грн. Здійснення оцінки ФТ за 

модифікованою проф. Зіменковський А. Б. та співавторами (2012 р.) 

європейською класифікаційною системою PCNE версії V5.01 із виявлення 

DRP дало можливість виявити 4022 та 4364 DRP у І та ІІ періодах відповідно. 

У п’ятому розділі висвітлено результати аналізу стану проблеми, а 

також вартості забезпечення КМ на прикладі конкретного ЗОЗ у 2006 та 2017 

роках, які засвідчили, що загальні витрати, пов’язані з цим ЛЗ, збільшились 

за 11 років у 11 разів у гривневому та в 2 рази в доларовому еквівалентах. 

Вирішення проблеми раціоналізації оксигенотерапії пропонується із 

застосуванням системи раціонального фармацевтичного менеджменту. 

Окремим завданням даного дослідження було визначення середньої потреби 

в КМ для одного пацієнта із НП під час його стаціонарного лікування. 

Встановлено, що загальна вартість забезпечення КМ одного пацієнта із НП за 

11 років зросла більш, ніж у 10 разів у гривневому та в 2 рази в доларовому 

еквівалентах. 

У шостому розділі представлено спеціально розроблений та 

апробований в умовах реальної клінічної практики (що підтверджено 

відповідними актами впровадження) інноваційний «Удосконалений ЛЛП», із 

попередньо внесеною схемою ФТ згідно вітчизняного чинного клінічного 
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протоколу даної нозології, та адаптованою відповідно до закордонних 

клінічних рекомендацій. Прораховано та статистично доведено, що 

застосована нова форма ЛЛП дозволила в середньому зекономити на 100 

пролікованих пацієнтів за умови раціоналізації ФТ НП – 128,255 тис. грн., що 

підтверджує економічний ефект розробленої моделі. На основі узагальнення 

поширених, в тому числі системних помилок, що допускалися клініцистами 

при ФТ НП розроблено системні меседжі ФО, спрямовані на клініцистів, що 

стосуються конкретної нозології. Остаточно представлена науково 

обґрунтована в попередніх розділах модель покращення якості ФТ НП, 

особливістю якої є її побудова за трьома складовими: 1) існуючими елементи 

стандартизації надання медичної допомоги пацієнтам із НП; 2) додатково 

введеними та впровадженими здобувачем; 3) складовими, що потребують 

подальшої реалізації. 

Результати викладені в розділах 3-6 дисертації є оригінальними 

дослідженнями, виконані на високому науковому рівні. Сех М.Я. повністю 

виконала поставлене перед нею завдання і кваліфіковано представляє на 

захист результати дослідження. Розділи достатньо повністю ілюстровані 

таблицями та рисунками, що дозволяє переконатися у достовірності 

отриманих результатів. Висновки наведені у кожному розділі, відтворюють 

сутність проведених досліджень. Високий рівень проведеної роботи 

закономірно завершується загальними висновками та рекомендаціями, які 

повно та об’єктивно завершують результати дослідження. 

Зауваження щодо змісту й оформлення дисертації та 

автореферату, завершеності дисертації в цілому. 

1. У загальній характеристиці дисертаційної роботи при 

обґрунтуванні вибору теми дослідження (1 стор. автореферату та 

дисертаційної роботи відповідно) недоцільним, на нашу думку, є 

словосполучення «неадекватна раціональна ФТ». 
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2. При визначені предмету дослідження (2 стор. автореферату та 

дисертаційної роботи відповідно) слід було вказати не просто ФТ, а ФТ 

НП. 

3. На стор. 16 автореферату не вдало вибрано масштабування для 

рис. 2. Модель покращення якості ФТ НП. В результаті його важко 

сприймати, окрім цього дана модель описана у тексті. Значно 

наочніше та доцільно було б представити «Удосконалений ЛЛП». 

4. У представленому «Удосконаленому листку лікарських 

призначень» наведеному на стор. 137 дисертаційної роботи, доцільно 

було б, на нашу думку, антибактерійні засоби першої та другої лінії 

назвати як «схема лікування 1» та «схема лікування 2». 

Однак зазначені зауваження та недоліки не є принциповими і не 

впливають на загальну позитивну оцінку дисертаційної роботи, яка є 

завершеним науковим дослідженням, результатом якого є створена модель 

покращення якості ФТ пацієнтів із НП, що суттєво доповнює основні 

напрямки раціонального медикаментозного забезпечення даної категорії 

пацієнтів в системі ОЗ України. 

Рекомендації щодо використання результатів дисертаційного 

дослідження на практиці. 

Створена модель покращення якості ФТ на прикладі НП могла б 

служити зразком для розробки та впровадження аналогічних моделей при 

інших нозологіях терапевтичного профілю. Враховуючи позитивний ефект 

від застосування «Удосконаленого ЛЛП» вважаємо перспективним розробку 

аналогічних стандартизованих ЛЛП і для інших нозологій. 

Алгоритм розробки системних меседжів ФО, що спрямовані на 

клініцистів та стосуються конкретної нозології можуть служити прототипом 

для розробки та поширення аналогічних меседжів при інших нозологіях. 

Висновок про відповідність дисертації встановленим вимогам. 

Дисертаційна робота Сех Мирослави Ярославівни на тему «Клініко-

фармацевтичне обґрунтування моделі покращення якості фармакотерапії 
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