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АНОТАЦІЯ 

 

Сех М.Я. Клініко-фармацевтичне обґрунтування моделі покращення якості 

фармакотерапії негоспітальної пневмонії – Кваліфікаційна наукова праця на 

правах рукопису. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата фармацевтичних наук 

за спеціальністю 15.00.01 «Технологія ліків, організація фармацевтичної справи та 

судова фармація» – Львівський національний медичний університет імені Данила 

Галицького, МОЗ України, Львів, 2019. 

 

Дисертаційна робота присвячена вирішенню актуальної наукової задачі − 

покращення якості фармакотерапії (ЯФТ) негоспітальної пневмонії (НП). 

Автором обґрунтована та розроблена відповідна клініко-фармацевтична модель, 

впровадження якої має на меті підвищити якість медичної допомоги, 

фармацевтичного забезпечення та фармацевтичної опіки (ФО) даній категорії 

пацієнтів. 

В роботі виявлено, що питання раціональності та ЯФТ, в тому числі для 

хворих із НП, стоять на першому плані в системах охорони здоров’я (ОЗ) 

практично всіх країн світу. Натомість в Україні цій проблемі приділено все ще 

недостатньо уваги через брак фахівців (зокрема, клінічних провізорів) для 

експертизи та моніторингу. Це аргументувало вибір теми, стратегії та тактики 

подальших дослідження, що мали на меті оцінку ЯФТ, а також пошук можливих 

шляхів для її оптимізації та раціоналізації, із прозорим ретельним аналізом, 

зокрема, з економічного боку, а також пошук можливостей запобігання 

системним структурним помилкам упродовж фармакотерапії (ФТ).  

Розроблено програмно-цільову структуру роботи, якою передбачалось 

виконання дисертаційного дослідження у 8 етапів. Для кожного етапу були 

визначені завдання та методи, що забезпечували його системність. 

Дослідження ФТ пацієнтів із НП проводилось у 2 періоди: 2008–2009 та 

2017 роки, у кожному з яких було опрацьовано по 270 карт стаціонарних хворих.  
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Проаналіовано кількості лікарських засобів (ЛЗ) призначених одному 

хворому, що є одним із індикаторів ЯФТ та впливає на комплаєнс пацієнта до 

лікування, небажані прояви ФТ, зокрема наслідки взаємодії між ліками, її 

економічну складову та можливі ускладнення. Встановлено, що в 2008–2009 

роках у середньому застосовувалось 13,22±4,20 ліків на один листок лікарських 

призначень (ЛЛП), а в 2017 році – 10,46±3,44. При цьому, кореляційна залежність 

між кількістю призначених ЛЗ та числом ліжкоднів достеменно засвідчила 

(р˂0,05), що більше число ліжкоднів поєднувалось із більшою кількістю ліків, які 

призначалися пацієнту.  

За результами маркетингового аналізу ЛЗ, що застосовувались для ФТ НП, її 

ускладнень та наявних у пацієнта супутніх патологій (СП) встановлено, що в 

2017 році застосовано на 32 міжнародні непатентовані назви (МНН) ЛЗ більше, 

ніж у 2008–09 роки (відповідно 208 vs 176). 

Проведений порівняльний аналіз фармацевтичного ринку України станом на 

01.10.2009 року та 01.12.2017 року щодо кількості зареєстрованих аналогів із 

використаних груп ліків показав, що асортимент ЛЗ збільшився на 71% за 8 років, 

а згідно оцінки ВООЗ − збільшення кількості ліків на ринку є одним із факторів, 

що сприяють їх нераціональному використанню. 

Здійснено оцінку ЯФТ, згідно «Уніфікованої методики оцінки ФТ за ЛЛП», 

розробленої спільно із науковим керівником та співавторами (2011 р.), за 

результатами якої виявлено 2872 зауважень протягом 2008–2009 років та 2988 

зауважень протягом 2017 року. Встановлено, що системні помилки, які 

допускалися клініцистами протягом 2008–2009 років, залишаються невирішеними 

та актуальними і в 2017 році, а ЯФТ пацієнтів із НП, на нашу думку, має бути 

покращена. 

Висунуті нами зауваження до ФТ були адаптовані згідно модифікованої 

європейської класифікаційної системи PCNE версії V. 5.01 із виявлення ліко-

пов’язаних проблем (DRP), яка дозволила виявити 4022 (2008–2009 роки) та 4364 

(2017 рік) DRP, та дала можливість більш чіткої їх категоризації.  
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Проведено клініко-економічний (КЕ) аналіз виявленої нераціональної, 

недоцільної та некоректної ФТ, за результатами якого обчислено 40156,73 грн 

даремних витрат у 2008–2009 роках та 345 426,7 грн − у 2017 році, що дало 

можливість констатувати зростання вартості нераціональної фармакотерапії у 8 

разів за 8 років. Варто зазначити, збільшення кількості DRP напряму корелює із 

зростанням вартості нераціональної ФТ. 

Здійснено порівняльний аналіз стану та вартості забезпечення киснем 

медичним (КМ) на прикладі однієї клінічної лікарні м. Львова в 2006 та 2017 

роках, результати якого засвідчили, що загальні витрати, пов’язані з цим ЛЗ за 

11 років збільшились у 11 разів у гривневому та в 2 рази в доларовому 

еквівалентах (із 247 406,80 гривень [49 169,92 доларів США] до 2 799 781,70 грн 

[103 312,86 доларів США]). Наведене дозволяє стверджувати, що у клінічній 

практиці КМ стає значним фінансовим тягарем сучасної системи ОЗ. Вирішення 

даної проблеми пропонується із використанням раціонального фармацевтичного 

менеджменту − визначення витратно-ефективної системи організації надання ФО 

та оптимального медикаментозного забезпечення, що базується на раціональному 

використанні ЛЗ, у даному випадку – КМ. 

Здійснено аналіз стану забезпечення та потреби в КМ для пацієнтів із НП 

упродовж 2004–2006 років та 2015–2017 років, результати якого показали, що 

практика призначення даного ЛЗ є незадовільною, оскільки лише 63 із 229 

пацієнтів та 59 пацієнтам із 222, був застосований КМ, про що свідчили 

відповідні записи у ЛЛП. Така практика не відповідає чинному клінічному 

протоколу, вітчизняним та закордонним клінічним рекомендаціям (КР), згідно 

яких усі пацієнти з даною нозологією, які скеровані в стаціонар, повинні 

отримувати відповіду оксигенотерапію  

Результати проведеного КЕ аналізу показали, 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 (з 41,56 гривень {8,23 доларів 

США} до 477,72 гривень {17,63 доларів США}), що призводить до суттєвого 

здорожчання і без того коштовної ФТ пацієнтів, зокрема із НП, та спонукає до 



4 

 

пошуку безпечніших та економічно вигідніших технологій із забезпечення всіх 

пацієнтів цим життєвоважливим ЛЗ. 

Автором розроблено інноваційну складову моделі покращення ЯФТ НП − 

«Удосконалений ЛЛП», із заздалегідь внесеною затвердженою схемою ФТ згідно 

вітчизняного чинного клінічного протоколу даної нозології, та адаптованою 

відповідно до закордонних КР, які мають потужну доказову базу доведеної 

найкращої ефективності. Проведено його апробацію в умовах реальної клінічної 

практики із застосуванням у 100 пацієнтів. Результати порівняння середньої 

вартості ФТ одного пацієнта, пролікованого за «Удосконаленим ЛЛП», із 

вартістю ФТ хворих курованих протягом 2017 року, достовірно засвідчили 

(р<0,0001) можливість економії у 128 255, 25 грн на 100 пролікованих пацієнтах, як 

результат раціоналізації ФТ. 

Результати проведеного анонімного анкетного опитування рандомізовано 

обраних лікарів-експертів з метою вивчення їх думки щодо розробки автора, її 

впливу на покращення ЯФТ пацієнтів, виявлення можливих зауважень, а також 

доцільності опрацювання та впровадження аналогічних стандартизованих листків 

для інших нозологій, показали, що всі респонденти (100%), які мали можливість 

працювати з даною розробкою, оцінили її на «відмінно» за 5-бальною шкалою.  

Результати аналогічного анонімного анкетного опитування серед інших 

медичних спеціальностей − терапевтів, анестезіологів, кардіологів, пульмонологів, 

засвідчили середній бал оцінки − 4,83±0,02 із 5-ти можливих. При цьому, 

82,92±2,43% респондентів зазначили, що використання подібних розробок 

покращує ЯФТ хворих, полегшує роботу лікаря (95,42±1,35%) та зазначили 

доцільність їх використання і для інших патологій. Вказане, на нашу думку, робить 

актульним і перспективним опрацювання у подальшому аналогічних 

стандартизованих ЛЛП для інших нозологій.  

Автором розроблено системні меседжі ФО, спрямовані на лікарів, що 

стосуються конкретної нозології загалом, опрацьовані на основі узагальнення 

найбільш поширених, у тому числі системних помилок, що мали місце при ФТ 

пацієнтів із НП. Ці меседжі мають на меті підвищити поінформованість 



5 

 

клініцистів стосовно: доцільних, недоцільних та небезпечних взаємодій між 

базовими та допоміжними (симптоматичними) ЛЗ, що використовуються у ФТ 

НП; коректного вибору емпіричної антибактерійної терапії (АБТ), оптимального 

дозування ліків та тривалості проведеної ФТ, а також раціонального застосування 

ЛЗ з інших фармакотерапевтичних груп (ФТГ). Запропонований механізм 

створення таких системних меседжів може служити алгоритмом для розробки 

аналогічних меседжів і для інших нозологій.  

Дисертантом розроблено, теоретично обґрунтовано та частково впроваджено 

модель покращення ЯФТ НП, особливістю якої є її побудова за трьома 

складовими: вже існуючі її елементи (чинний вітчизняний клінічний протокол 

надання медичної допомоги за спеціальністю «Пульмонологія» [2007 рік], 

адаптовані клінічні настанови (КН), засновані на доказах щодо надання медичної 

допомоги дорослим хворим на НП [2016, 2019 роки], КР, розроблені 

Національним інститутом здоров’ям і найкращої практики (NICE) з діагностики 

та лікування негоспітальної та госпітальної пневмонії [2014 рік, перегляд – 

2016 рік], а також із протимікробної терапії при НП [2019 рік]), та КР, розроблені 

провідними установами: Британським торакальним товариством [BTS] (2009 рік), 

Європейським респіраторним товариством [ERS] (2011 рік) та Американським 

торакальним товариством [ATS] (2007 рік) та КР щодо раціонального 

застосування КМ у дорослих пацієнтів, розроблені BTS (2009, 2015 роки); 

додатково введені та вроваджені нами (уніфікована методика оцінки ФТ за ЛЛП; 

доповнена та адаптована до вітчизняних умов європейська класифікаційна 

система PCNE V5.01 із виявлення DRP; розрахунок вартості некоректної чи 

нераціональної ФТ із використанням КЕ аналізу; оригінальна формула для 

розрахунку індивідуальної схеми ФТ хворих; «Удосконалений ЛЛП» для хворих 

із НП; системні меседжі ФО на основі виявлених DRP, спрямовані на клініцистів; 

середня потреба в КМ на одного пацієнта із зазначеним діагнозом) та третьої 

складової − елементів, що потребують, на нашу думку, додаткового вивчення та 

впровадження (введення необхідного моніторингу С-реактивного білка, як 

показника зменшення тривалості АБТ та тесту на прокальцитонін, як маркеру 
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діагностики бактерійної інфекції, а також критерію оцінки ефективності АБТ; 

обов’язкове вимірювання рівня сатурації крові та застосування оксигенотерапії 

для всіх хворих із НП; пошук можливостей використання нових, більш безпечних 

та економічно вигідніших методик отримання КМ у відділенні; застосування 

експрес діагностики на резистентність до антибактерійних засобів (АБЗ); 

залучення клінічного провізора до роботи в закладі охорони здоров’я (ЗОЗ), як 

фахівця в системі оцінки ЯФТ, та активне поширення інформації й навчальних 

програм серед працівників ЗОЗ з оцінки ФТ через виявлення DRP). Взаємодія 

існуючих та нових елементів надає запропонованій моделі якісно нових 

властивостей, що сприятиме реалізації поставленої мети – покращення ЯФТ НП.  

Встановлено, що економічний ефект лише однієї із складових розробленої 

моделі складає 128 255, 25 грн на 100 хворих із НП. 

Ключові слова: негоспітальна пневмонія, якість фармакотерапії, 

нераціональна фармакотерапія, ліко-пов’язані проблеми (DRP), фармацевтична 

опіка, кисень медичний, раціональна оксигенотерапія, клініко-економічний 

аналіз. 
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ANNOTATION 

 

Sekh M.Ya. Clinical and pharmaceutical substantiation of a quality improvement 

model for the pharmacotherapy of community-acquired pneumonia. – Qualifying 

scientific work as a manuscript. 

The thesis for the Candidate degree in Pharmaceutical Sciences in specialty 

15.00.01 «Technology of drugs, organization of pharmaceutical business and forensic 

pharmacy». – Danylo Halytsky Lviv National Medical University, Ministry of Health of 

Ukraine, Lviv, 2019. 

 

The thesis is devoted to solving the crucial scientific task of quality improvement 

for the pharmacotherapy of community-acquired pneumonia. The author substantiated 

and developed an appropriate clinical-pharmaceutical model, the implementation of 

which aims to improve the quality of medical care, pharmaceutical supply and 

pharmaceutical care for such category of patients.  

The paper reveals that the issues of rationality and quality of pharmacotherapy, 

including for patients with community-acquired pneumonia, are the priority 

consideration of healthcare systems in virtually every country in the world. In Ukraine, 

however, this problem has received insufficient attention due to the lack of specialists 

(in particular, clinical pharmacists) for assessment and monitoring. This justified the 

choice of topic, strategy, and tactics for further study aimed at assessing the quality of 

pharmacotherapy, as well as finding possible ways to optimize and rationalize it, with a 

clear careful analysis, in particular, of the economic side, as well as finding ways to 

prevent systemic structural errors during pharmacotherapy. 

The result-oriented structure of the work was developed, which provides the 

implementation of the thesis in 8 stages. Tasks and methods were defined for each stage 

to ensure its systematic nature. 

The study of pharmacotherapy of patients with community-acquired pneumonia 

was conducted in 2 periods: 2008–2009 and 2017, with 270 medical records of 

inpatients processed in each period. 
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The number of medicines prescribed for one patient was analyzed, which is one of 

the indicators of the pharmacotherapy quality and influences the patient's compliance 

with the treatment, adverse effects of pharmacotherapy, in particular, the consequences 

of drug interaction, its economic component, and possible complications. It was found 

that on average 13.22±4.20 medications were used per prescription order in 2008–2009, 

and it was 10.46±3.44 in 2017. At the same time, the correlation between the number of 

medications prescribed and the number of bed days clearly indicated (р˂0.05) that the 

greater number of days was combined with more medications prescribed to the patient. 

The results of the marketing analysis of drugs used for the pharmacotherapy of 

community-acquired pneumonia, its complications, and the presence of associated 

pathologies revealed that in 2017 32 more international nonproprietary names for 

pharmaceutical substances were applied than in 2008–2009 (208 vs 176, respectively). 

The comparative analysis of the pharmaceutical market of Ukraine as of 

01.10.2009 and 01.12.2017 regarding the number of registered analogues from the 

prescribed classes of medicines showed that the range of medicines increased by 71% in 

8 years, and according to the WHO estimate – the increase in the number of medicines 

on the market is one of the factors contributing to their misuse. 

The quality of pharmacotherapy was evaluated according to the «Unified 

methodology for the assessment of pharmacotherapy by drug prescription orders», 

developed jointly with the scientific supervisor and coauthors (2011), which revealed 

2872 comments during 2008-09 and 2988 comments during 2017. It has been 

established that the systemic errors made by clinicians during 2008–2009 remained 

unresolved and relevant in 2017, and the quality of pharmacotherapy for patients with 

community-acquired pneumonia should be improved. 

The comments we have made to pharmacotherapy were adapted according to the 

modified European classification system PCNE V. 5.01 for the identification of Drug-

Related Problems (DRP), which identified 4022 (2008–2009) and 4364 (2017) DRPs, 

and made their categorization to become clearer. 

Clinical and economic analysis of revealed inefficient, inappropriate and incorrect 

pharmacotherapy was performed. The results estimated 40,156.73 UAH of useless 
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expenses in 2008–2009 and 345,426.7 UAH in 2017, which made it possible to 

ascertain the cost of inefficient pharmacotherapy increased in 8 times for 8 years. It is 

worth noting that the increase in the number of DRP directly correlates with the 

increase in the cost of inefficient pharmacotherapy. 

A comparative analysis of the state and cost of medical oxygen supply was made at 

the example of one clinical hospital in Lviv in 2006 and 2017. The results showed that 

the total costs associated with this drug increased by 11 times in UAH and 2 times in 

dollar equivalent 11 years (from 247,406.80 UAH [49,169.92 USD] to 2,799,781.70 

UAH [103,312.86 USD]). The foregoing suggests that in clinical practice medical 

oxygen becomes a significant financial burden on the modern health care system. As the 

solution to this problem, it was proposed to use efficient pharmaceutical management – 

the determination of a cost-effective management system of provision of pharmaceutical 

care and optimal medications, based on the efficient use of medicines, medical oxygen, 

in this case. 

The analysis of the state of supply and need for medical oxygen for patients with 

community-acquired pneumonia during the years of 2004–2006 and 2015–2017 showed 

that the practice of prescribing this medicine is faulty, since only 63 patients out of 229 

and 59 of 222 used medical oxygen, as evidenced by the corresponding entries in the 

prescription orders. This practice does not comply with current clinical protocol, 

national and international clinical guidelines, according to which all patients with this 

nosological entity, who were referred to hospital, should receive the corresponding 

oxygen therapy. 

The results of the clinical and economic analysis showed that the total cost of 

medical oxygen supply to one patient with community-acquired pneumonia for 11 years 

increased more than 10 times in UAH and 2 times in dollar equivalents (from 41.56 

UAH {8.23 USD} to 477.72 UAH {17.63 USD}), which leads to a significant increase 

in the cost of already expensive pharmacotherapy for patients, including community-

acquired pneumonia, and encourages the search for safer and more cost-effective 

technologies to provide all patients with this vital drug. 
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The author has developed an innovative component of the quality improvement 

model for the pharmacotherapy of community-acquired pneumonia – «Advanced drug 

prescription order», with a pre-made approved pharmacotherapy scheme according to the 

national clinical protocol for such nosological entity, and adapted according to foreign 

clinical guidelines that have a strong evidence base of proven best effectiveness. It was 

tested in real clinical practice with 100 patients. The comparison results of the average 

cost of pharmacotherapy for one patient treated according to the «Advanced drug 

prescription order» with the cost for the pharmacotherapy of patients treated during 2017, 

significantly demonstrated (p<0.0001) the possibility of saving 128,255.25 UAH per 100 

treated patients, as a result of rationalization of pharmacotherapy. 

The results of an anonymous questionnaire survey among randomly selected 

medical experts in order to study their considerations on the author's development, its 

impact on the quality improvement of pharmacotherapy, identifying possible 

drawbacks, and the feasibility of developing and implementing similar standardized 

orders for other ICD diseases demonstrated that all respondents (100%) who were able 

to assess this development rated it «excellent» by a 5-point scale. 

The results of a similar anonymous questionnaire among other medical 

specialties – therapists, anesthesiologists, cardiologists, pulmonologists, showed an 

average score of 4.83±0.02 out of 5 possible. At the same time, 82.92±2.43% of the 

respondents indicated that the use of such developments improves the quality of 

pharmacotherapy of patients, facilitates the work of a doctor (95.42±1.35%) and 

indicated the expediency of their use for other pathologies. In our opinion, this indicates 

the relevance and future perspective of developing similar standardized prescription 

orders for other ICD diseases. 

The author has developed systemic pharmacy care messages aimed at physicians 

dealing with the specific nosological entity in general, based on a generalization of the 

most common errors, including systemic ones, which occurred in the pharmacotherapy 

of patients with community-acquired pneumonia. These messages are intended to raise 

the awareness of clinicians regarding appropriate, inappropriate, and dangerous 

interactions between basic and adjuvant (symptomatic) medications used in the 
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pharmacotherapy of community-acquired pneumonia; correct choice of empirical 

antibacterial therapy, optimal dosage of drugs and duration of pharmacotherapy, as well 

as efficient use of drugs from other pharmacotherapeutic classes. The proposed 

mechanism for creating such system messages can serve as an algorithm for developing 

similar messages for other ICD diseases. 

The defender of thesis has developed, theoretically substantiated, and partially 

implemented the quality improvement model for the pharmacotherapy of community-

acquired pneumonia, the peculiarity of which is its structure with three components: its 

already existing elements (current national clinical protocol of providing medical care in 

the specialty «Pulmonology» [2007], customized clinical guidelines, which are 

evidence-based and deal with care for adults with community-acquired pneumonia 

[2016, 2019], clinical guidelines developed by the National Institute of Health and Care 

Excellence (NICE) for diagnosis and treatment of hospital-acquired and community-

acquired pneumonia [2014, revision in 2016], as well as antimicrobial therapy for 

community-acquired pneumonia [2019]) and clinical guidelines developed by leading 

institutions: British Thoracic Society [BTS] (2009), European Respiratory Society 

[ERS] (2011) and the American Thoracic Society [ATS] (2007) and clinical guidelines 

on the efficient use of medical oxygen in adult patients developed by BTS (2009, 2015); 

additionally introduced and implemented by us (unified methodology for the assessment 

of pharmacotherapy by drug prescription orders; European classification system PCNE 

V5.01 for DRP detection, which was supplemented and adapted to national conditions; 

calculation of the cost of incorrect or inefficient pharmacotherapy using clinical and 

economic analysis; the original formula for calculating the individual pharmacotherapy 

regimen for patients; «Advanced drug prescription order» for patients with community-

acquired pneumonia; systemic pharmacy care messages based on detected DRPs, which 

are aimed at clinicians; the average need for medical oxygen per patient with the 

specified diagnosis) and the third component – the elements that we believe require 

additional study and implementation (introduction of mandatory monitoring of  

C-reactive protein as an metod of reduced duration of antibacterial therapy, and test for 

procalcitonin, as a diagnostic marker of bacterial infection, as well as the criterion for 

https://www.nice.org.uk/
https://www.nice.org.uk/
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evaluating the effectiveness of antibacterial therapy; mandatory measurement of blood 

saturation level and the use of oxygen therapy for all patients with community-acquired 

pneumonia; seeking the opportunities to use new, safer and more cost-effective methods 

of obtaining medical oxygen in the ward; the use of near-patient testing for antibacterial 

resistance; involvement of a clinical pharmacist in a healthcare facility as a specialist in 

the system of pharmacotherapy quality assessment, and the active distribution of 

information and training among healthcare specialists concerning pharmacotherapy 

assessment through DRP detection). The interaction of existing and new elements 

provides brand new properties to the proposed model, which will contribute to the 

achievement of this goal – quality improvement for the pharmacotherapy of 

community-acquired pneumonia. 

The economic effect of only one of the components of the developed model was 

established to be 128,255.25 UAH. 

Keywords: community-acquired pneumonia, pharmacotherapy quality, inefficient 

pharmacotherapy, drug-related problems (DRP), pharmaceutical care, medical oxygen, 

efficient oxygen therapy, clinical and economic analysis. 
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ВСТУП 

 

Обґрунтування вибору теми дослідження. Незважаючи на те, що пневмонія 

відома ще з глибокої давнини, у ХХІ столітті вона залишається однією з 

найважливіших проблем сучасної медицини [C.J. Murray et al., 2013; V. Cupourdi et al., 

2015; R.A. Corrêa et al., 2018], спричиняючи щорічно близько 2,38 мільйонів (млн.) 

смертей у світі [M. Kolditz et al., 2016] та 230 тисяч (тис.) смертей в Європі 

[D.C. Marshall et al., 2018]. Економічні витрати, пов’язані з пневмонією, становлять 

10,6 мільярдів (млрд.) доларів (дол.) на рік у США [F. Kosar et al., 2017], та 10,1 млрд 

євро в Європі [A. Tichopad et al., 2013; R.A. Corrêa et al., 2018]. 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 (Центр 

Медичної Статистики МОЗ України, 2010–2017 рр.). 

Не менш важливою та гострою сучасною світовою проблемою є якість та 

раціональне використання лікарських засобів (ЛЗ) при різних нозологіях, 

зокрема пневмонії. Нераціональність фармакотерапії (ФТ), несприятливі 

реакції на ліки, що мають тенденцію до зростання, призводять до 

непередбачуваного перебігу захворювання, погіршують якість життя пацієнта 

та зумовлюють підвищення смертності серед населення [M.G. Lima et al., 

2017]. Щорічна вартість помилок, пов’язаних із неадекватною раціональною 

ФТ, складає 42 млрд дол. на рік у світі [G.A. Assiri et al., 2018].  

Згідно Концепції розвитку фармацевтичного сектору охорони здоров’я (ОЗ) 

України на 2011–2020 роки (Наказ МОЗ України № 769 від 13.09.2010 р.), 

розробленої відповідно рекомендацій Всесвітньої організації охорони здоров’я 

(ВООЗ) (2007, 2010), актуальною проблемою сучасної вітчизняної ОЗ є, зокрема, 

створення системи регламентації застосування ЛЗ для гарантування ефективної ФТ. 

У 2018 році затверджено Державну стратегію реалізації політики забезпечення 

населення ЛЗ на період до 2025 року (Постанова КМУ № 1022 від 05.12.2018 р.), 

основними складовими якої є підвищення показників здоров’я населення, 

забезпечення хворих достатньою кількістю якісних та ефективних ЛЗ, їх раціональне 
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застосування відповідно до клінічних потреб пацієнтів та розробка нових стандартів 

медичної допомоги шляхом впровадження європейських протоколів із лікування 

різних нозологій. В Україні організаційні, інформаційні та фармакоекономічні 

дослідження фармацевтичного забезпечення при поширених захворюваннях 

проводять науковці: 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. Посил-

кіна, О.Ф. Пімінов, В.М. Толочко, В.В. Трохимчук, Л.В. Яковлєва тощо.  

Сьогодні за кордоном вже активно обговорюються питання якості електронних 

призначень ЛЗ (Porterfield A., et al., 2014; Garfield S. et al., 2016; Mills P.R., 2017). 

У нашій країні фармацевтичною інформатикою (Парновський Б.Л., Заліська О.М., 

2008), оцінкою якості ФТ (Зіменковський А.Б., 2005–2011; Грем О.Ю., 2009; 

Матвєєва О.В., 2007, 2011; Думенко Т.М., 2009; Ривак Т.Б., 2012; Борецька О.Б., 2011; 

Настюха Ю.С., 2012) займається низка науковців. Дослідження раціональності 

призначеної ФТ пацієнтів із НП, з опрацюванням адекватної сучасному стану ОЗ 

України, клінічної та фармацевтичної складової моделі покращення її якості, зокрема 

за участі клінічного провізора, ще не проводилось, що стверджує актуальність та 

аргументує вибір теми, стратегії та тактики наших досліджень. 

Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Робота 

виконана у відповідності з планом проблемної комісії «Фармація» МОЗ та НАМН 

України (протокол № 67 від 16.02.2011 р.) і є фрагментом науково-дослідних робіт 

кафедри клінічної фармації, фармакотерапії та медичної стандартизації Львівського 

національного медичного університету (ЛНМУ) ім. Данила Галицького «Роль і місце 

клінічного провізора у покращенні якості надання медичної допомоги населенню 

України» (2010–2014 рр.) (№ держреєстрації 0110U001642; шифр теми 

ІН.21.00.0004.10) та «Система покращення якості надання медичної допомоги 

населенню України за фахової діяльності клінічного провізора» (2015–2019 рр.) 

(№ держреєстрації 0115U000051, шифр теми ІН.21.00.0004.15). Тема дисертаційної 

роботи затверджена на засіданні Вченої ради фармацевтичного факультету ЛНМУ 
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імені Данила Галицького протокол № 4 від 22 грудня 2010 року, уточнена протокол 

№ 12 20 березня 2019 року. 

Мета дослідження: клініко-фармацевтичне обґрунтування та розробка моделі 

покращення якості фармакотерапії пацієнтів із негоспітальною пневмонією. 

Завдання дослідження, обумовлені поставленою метою, передбачали: 

• проведення комплексного аналізу доступних релевантних інформаційних 

потоків щодо ФТ НП; розроблення спеціальної програми та методологічного 

інструментарію дослідження; 

• проведення маркетингового аналізу ліків, що застосовувались для ФТ НП, її 

ускладнень та супутньої патології (СП), у досліджуваній групі пацієнтів; 

• здійснення оцінки якості ФТ хворих із НП, у тому числі, за європейською 

системою верифікації ліко-пов’язаних проблем (Drug Related Problems, DRP) 

із можливістю її використання в національних умовах та проведення клініко-

економічного (КЕ) аналізу недоцільної (некоректної та нераціональної) її 

частини з обчисленням вартості збитків; 

• опрацювання системних меседжів фармацевтичної опіки (ФО) для даної 

категорії хворих на основі виявлених DRP, що стосуються нозології загалом; 

• проведення аналізу стану та проблем забезпечення киснем медичним (КМ) 

стаціонарних хворих в одному із закладів ОЗ (ЗОЗ); здійснення КЕ супроводу 

раціональної оксигенотерапії при НП; 

• розроблення та впровадження моделі покращення якості ФТ НП. 

Об’єкт дослідження – листки лікарських призначень (ЛЛП); клінічні настанови, 

клінічні рекомендації (КР) та чинні клінічні протоколи; інструкції до медичного 

застосування ЛЗ; ліко-пов’язані проблеми (DRP) та їх ідентифікація; релевантні дані 

доказової медицини; пропозиції сучасного фармацевтичного ринку України щодо ЛЗ, 

які використовуються для ФТ НП; анкети респондентів.  

Предмети дослідження – ФТ та її оцінка; якість медичної допомоги; ФО. 

Методи дослідження. При вирішенні поставлених у дисертаційній роботі 

завдань були використані наступні методи дослідження:  
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- методи системного підходу та системного аналізу застосовано для 

комплексного аналізу і узагальнення результатів упродовж усіх етапів дослідження;  

- бібліосемантичний – для аналізу релевантних інформаційних потоків щодо 

раціональної ФТ НП; 

- структурно-логічний – використовувався при виборі напрямків дослідження, а 

також при проведенні дослідження ФТ пацієнтів із НП за ЛЛП: 

- маркетинговий аналіз –для аналізу асортименту ЛЗ, що були використані при 

ФТ пацієнтів із НП, її ускладненнями та СП, а також пропозицій фармацевтичного 

ринку України щодо вартості зрідженого та газоподібного КМ; 

- аналітичний – для порівняння та аналізу отриманих результатів; 

- клініко-фармацевтичний – при дослідженні ФТ пацієнтів із НП, оцінці її якості; 

при аналізі стану забезпечення та потреби в КМ; при розробці «Удосконаленого 

ЛЛП»; 

- клініко-фармакологічний – при аналізі застосованих ЛЗ у процесі дослідження 

ФТ за ЛЛП; при розробці «Удосконаленого ЛЛП»; 

- статистичний метод – використовувався для статистичної обробки отриманих 

результатів дослідження, визначення їх статистичної достовірності; 

- клініко-економічний аналіз – при розрахунку недоцільної (некоректної чи 

нераціональної) ФТ, вартості забезпечення КМ ЗОЗ та пацієнтів із НП; при 

економічній оцінці застосування «Удосконаленого ЛЛП»; 

- ситуаційний – при доведенні раціональності застосування зрідженого КМ в 

порівнянні з газоподібним; при розробці та впровадженні «Удосконаленого ЛЛП»; 

- соціологічний – застосовувався з метою вивчення думки лікарів щодо користі та 

доцільності застосування «Удосконаленого ЛЛП» для пацієнтів із НП та з іншими 

нозологіями у стаціонарних ЗОЗ; 

- моделювання – для розробки моделі покращення якості ФТ НП. 

Наукова новизна одержаних результатів полягає у тому, що вперше в Україні:  

- здійснено оцінку якості ФТ пацієнтів із НП з аналізом недоцільної (некоректної 

та нераціональної) її складової із використанням КЕ аналізу та виявленням DRP; 



26 

 

- проведено аналіз стану проблеми забезпечення КМ стаціонарних хворих із НП та 

здійснено КЕ супровід раціональної оксигенотерапії, зокрема, при НП;  

- здійснено клініко-фармацевтичне обґрунтування та створено модель покращення 

якості ФТ НП. 

Теоретичне значення роботи полягає у суттєвому доповненні основних 

напрямків раціонального медикаментозного забезпечення пацієнтів із НП в системі 

ОЗ України. 

Практичне значення результатів дослідження полягає у тому, що вони стали 

підставою для:  

а) впровадження: моделі покращення якості ФТ хворих із НП, з можливою 

перспективою розробки аналогічних моделей для інших нозологій; «Удосконаленого 

ЛЛП» як інноваційної складової моделі покращення якості ФТ;  

б) розробки: «Уніфікованої методики оцінки ФТ за ЛЛП»; оригінальної формули 

для розрахунку індивідуальної схеми ФТ пацієнта; створення системних меседжів 

ФО, спрямованих на клініцистів, на основі виявлених DRP; 

в) удосконалення: системи раціонального фармацевтичного менеджменту КМ в 

ЗОЗ. 

Впровадження результатів досліджень здійснені на міжнародному, галузевому 

та регіональному рівнях при підготовці:  

а) міжнародному рівні – науково-методичних напрацювань, які 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, 

співфінансованого Європейським Союзом;  

б) галузевому рівні — при розробці методичних рекомендацій: «Уніфікована 

методика оцінки фармакотерапії за листками лікарських призначень» МОЗ України, 

Київ, 2011; «Уніфікована методика розробки, перегляду та оновлення локального 

формуляра лікарських засобів закладу охорони здоров’я» МОЗ України, Київ, 2013;  

в) на регіональному − у діагностично-лікувальному процесі комунального 

підприємства «Рівненської обласної клінічної лікарні» (акт впровадження від 
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3.09.2018 р.), Волинської обласної клінічної лікарні (акт впровадження від 

10.09.2018 р.), комунального підприємства Центральної міської лікарні 

Червоноградської міської ради (акт впровадження від 13.08.2018 р.), «Стрийської 

центральної районної лікарні» (акт впровадження від 17.07.2018 р.), комунального 

неприбуткового підприємства (КНП) «Клінічна лікарня швидкої медичної допомоги» 

(КЛШМД) м. Львова (акт впровадження від 24.07.2018 р.); у навчальному та 

науковому процесі кафедр: сімейної медицини; терапії № 1 та медичної діагностики 

факультету післядипломної світи, а також пропедевтики внутрішньої медицини № 1 

ЛНМУ імені Данила Галицького (акти впровадження від 28.11.2018 р; 29.11.2018 р.; 

27.11.2018 р.); технології біологічно активних сполук фармації та біотехнології 

Національного університету «Львівська політехніка» (акт впроваджнення від 

22.11.2018 р.), клінічної фармації Тернопільського національного медичного 

університету імені І.Я. Горбачевського (акт впроваджнення від 13.12.2018 р.). 

Особистий внесок здобувача. Автором спільно з науковим керівником 

визначено мету та задачі наукових досліджень, розроблено методичні підходи щодо їх 

реалізації. Дисертантом особисто розроблена програмно−цільова структура, 

проаналізовані сучасні методи дослідження та відібрані найбільш адекватні до 

поставлених завдань, проведено аналітичний огляд сучасних світових і вітчизняних 

інформаційних потоків із проблем раціональної ФТ НП та КМ, розроблено, 

досліджено та науково обґрунтовано модель покращення якості ФТ пацієнтів із НП та 

шляхи її впровадження. Дисертантом самостійно виконано збір первинної 

документації, проведена статистична обробка отриманих результатів, здійснена їх 

інтерпретація, сформульовані основні положення, висновки і рекомендації щодо 

подальшого впровадження результатів дослідження. Матеріали, що належать 

співавторам публікацій, у дисертації не використовувались. 

Персональний внесок дисертанта в опублікованих наукових працях зі 

співавторами вказано у тексті дисертації та в авторефераті у списку фахових 

публікацій. 

Апробація результатів дисертації, її основних положень, висновків і 

практичних рекомендацій здійснювалась на науково-практичних конференціях 
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(НПК): IV НПК «Фармакоекономіка в Україні: стан та перспективи розвитку» 

(Харків, 27–28 жовтня 2011); ІІ НПК−інтернет із міжнародною участю 

«Фармацевтична наука та практика: проблеми, досягнення, перспективи розвитку» 

(Харків, 28 квітня 2018); Х НПК−інтернет «Фармакоекономіка в Україні: стан і 

перспективи розвитку» (Харків, 21 травня 2018); VІІ НПК з міжнародною участю 

«Науково-технічний прогрес і оптимізація технологічних процесів створення 

лікарських препаратів» (Тернопіль, 27–28 вересня 2018); НПК з міжнародною 

участю «Здобутки та перспективи управління фармацевтичною системою» (Львів, 

28–29 вересня 2018), міжнародна НПК «Медична наука та практика в умовах 

сучасних трансформаційних процесів» (Львів, 26–27 квітня 2019). 

Публікації. Результати досліджень опубліковані у 18 наукових працях, у тому 

числі: 8 статтей, 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. 

Обсяг та структура дисертації. Дисертація 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 (79 с.). Робота ілюстрована 43 таблицями, 28 рисунками.  
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РОЗДІЛ 1 

АНАЛІЗ ВІТЧИЗНЯНОГО ТА МІЖНАРОДНОГО ДОСВІДУ ВИВЧЕННЯ 

ПРОБЛЕМ ФАРМАКОТЕРАПІЇ НЕГОСПІТАЛЬНОЇ ПНЕВМОНІЇ  

(огляд літератури) 

 

1.1. Епідеміологія та економічний тягар пневмоній в Україні та світі 

 

Пневмонія і в ХХІ столітті залишається постійною проблемою для ЗОЗ та 

лікарів пульмонологів у всьому світі [220], насамперед 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 

АБЗ [121, 232]. 

За даними офіційної статистики захворюваність на НП в Україні протягом 

2015–2017 років становила в межах 384,0–458,3 випадків на 100 тис. населення 

[77]. При цьому вражає рівень летальності: якщо протягом 2008–2010 років 

смертність складала 10,3 випадки на 100 тис населення [78], то за останні три 

роки цей показник знаходиться в межах 11,6–14,1 на 100 тис населення, тобто в 

середньому помирає більше 3% хворих на пневмонію [77, 78]. Однак, на думку 

провідних вітчизняних науковців, ці дані не відображають реальної ситуації, 

оскільки в Україні досі відсутня статистика за окремими видами пневмонії, що не 

дає можливості проводити відповідний аналіз і порівнювати вітчизняні показники 

з міжнародними [64]. 

У Великій Британії щорічно пневмонія діагностується близько 220 тис. разів 

[219]. Понад 46,5% хворих підлягають госпіталізації [138, 140, 175, 258]. 

Летальність у цій групі складає близько 13%, причому 2,4% з них помирають 

протягом перших 72 годин [175, 206], а від 1,2% до 10% госпіталізованих 

скеровуються у відділення реанімації та інтенсивної терапії (ВРІТ). Ризик 

смертності серед цих пацієнтів досягає 30% [175]. У Німеччині частота 

захворюваності на НП становить 9,7 випадків на 1000 чоловік, що складає понад 
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660 тис. пацієнтів на рік [204]. Збільшення кількості госпіталізацій і летальності, 

певною мірою, пояснюється старінням європейського населення [96, 139, 154, 

236, 257], адже, частота НП є найбільшою саме у осіб похилого та старечого віку і 

становить 22–51% проти 5–12% у осіб молодшого віку [52]. Згідно прогнозів 

Організації Об’єднаних Націй (ООН), до 2025 року, чисельність людей на Землі, 

старших 60 років, перевищить 1,5 млрд., що складатиме 15% усього населення 

[259]. Зазначена тенденція спостерігається і в Україні, де вже 1/5 становлять люди 

пенсійного віку [22]. Відзначимо ще зростання резистентності до антибіотиків 

через, упершу чергу їх нераціональне застосування. Тож подальше збільшення 

кількості хворих на НП цілком можливе у найближчому майбутньому. 

Окрім високої летальності, пневмонія спричиняє значне економічне 

навантаження на системи ОЗ практично всіх країн світу. Відповідно до даних 

ATS, ця патологія входить до топ-10 найвартісніших захворювань, особливо на 

етапі стаціонарного лікування [117]. Cукупний тягар НП в США становить майже 

10,6 млрд дол. на рік [140, 235, 260]. При цьому, основна частина коштів 

витрачається на лікування госпіталізованих пацієнтів. Зокрема, вартість курсу 

стаціонарного лікування на 1 хворого у віці більше 65 років становить приблизно 

7500 дол. США та близько 6000 дол. США для пацієнта молодшого віку [209]. 

При цьому витрати, пов’язані з перебуванням у палаті та харчуванням складають 

найбільшу частку середнього лікарняного рахунку [209]. Натомість, курс 

амбулаторного лікування може коштувати від 150 до 350 дол. США [234]. У 

Європі витрати, пов’язані з НП, щорічно складають 10,1 млрд євро, з них: 

5,7 млрд євро витрачається на стаціонарне лікування; 0,5 млрд євро – 

амбулаторне; 0,2 млрд євро – на вартість ЛЗ та 3,7 млрд євро становлять непрямі 

витрати, пов’язані з періодом непрацездатності по хворобі [220]. У Великій 

Британії вартість госпіталізації в середньому на 10,6 днів може складати від 1700 

до 5100 фунтів стерлінгів (2200–6600 дол. США), у той час як середні витрати на 

курс амбулаторного лікування становлять приблизно 100 фунтів стерлінгів 

(130 дол. США) [119, 151, 174]. Для Німеччини [187] цей показник складає 

1333 дол. США (від 372 до близько 9000 дол. США – у залежності від важкості 
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стану пацієнта, наявності СП та кількості проведених ліжкоднів). Аналогічно як і 

для США, основу прямих витрат становить перебування хворого в ЗОЗ, 

харчування та оплата роботи медичного персоналу [187]. 

Результати КЕ аналізу проведеного Tichopad A. et al., 2013 серед дорослого 

населення чотирьох європейських країн: Чехії, Угорщини, Польщі та Словаччини 

показав, що прямі витрати на госпіталізацію одного пацієнта із НП складають від 

432 євро на один випадок у Польщі до 1045 євро у Словаччині [256]. 

Загальнорічний економічний тягар НП серед людей старше 50 років у 

досліджуваних країнах становить: 12 579 543 євро у Чехії; 9 160 774 євро − у 

Словаччині; 22 409 085 євро − у Польщі та 18 298 449 євро − в Угорщині [256]. 

Подібні дослідження проводилися і в Туреччині Akyil F.T. et al., 2015, згідно 

яких, середня вартість 10-денного перебування в стаціонарі із діагнозом НП у 

групі низького ризику становить від 683 євро. При цьому витрати на ЛЗ 

складають 277,33 євро, витрати на рентгенологічні дослідження – 65,38 євро та на 

лабораторні методи діагностики – 209 євро [114]. Решта коштів покриває 

перебування хворого у стаціонарі, витрати на оплату роботи лікаря та персоналу. 

Вартість госпіталізації для пацієнтів з групи високого ризику становить до 1930 

євро [114, 250]. 

Choi M. et al., 2017 вивчаючи тягар НП у Південній Кореї, встановили, що 

розмір прямих медичних витрат на 11,6-денне стаціонарне лікування в 

середньому складає 1851 дол. США на особу (1263 дол. США в групі низького 

ризику, 2353 − в групі середнього ризику та 2841 дол. США у групі високого 

ризику) [248]. 

У ретроспективному дослідженні CAPECO, проведеному Person V. et al., 

2016, у Франції показано, що вартість курсу амбулаторного лікування НП в 

середньому становить 118,8 євро, а вартість госпіталізації – 3522,9 євро на особу. 

При цьому, згідно отриманих результатів, вартість непрямих витрат, пов’язаних із 

втратою працездатності, складають 1980 євро при амбулаторному та 5425 євро 

при стаціонарному лікуванні [142].  

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Buffel%20du%20Vaure%20C%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=26979138
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Personne%20V%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=26979138
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Економічний тягар НП при госпіталізації вражає і в інших країнах: у Сербії 

вартість курсу ФТ становить від 1246,90 до 1927,04 дол. США на одну особу 

[256], в Іспанії – 1371,60–2097,07 дол. США [109, 117], а в Китаї – 570–1150 дол. 

США [160]. Найбільші витрати на 10-денний курс стаціонарного лікування 

передбачені в Нідерландах – 9945 дол. США [234] та Швейцарії – близько 

12469,05 дол. США [248]. 

Узагальнені економічні показники вартості 10-денного стаціонарного 

лікування пацієнтів із НП для різних країн наведені нами в таблиці 1.1. 

 

Таблиця 1.1 

Порівняльна вартість 10-денного стаціонарного лікування одного пацієнта  

з діагнозом НП в деяких країнах світу 

 

№ з/п Країна Вартість (дол. США) Джерело 

1.  Швейцарія 12469,05 Choi MJ et al.,2017 

2.  Нідерланди 9945 Ostermann H. et al., 2014 

3.  Німеччина 1333–9000 Engler-Husch S., 2018 

4.  США 6000–7500 Kosar F et al., 2017  

5.  Велика Британія 2075–6226 ⃰ Chalmers J.,2017 

6.  Франція 3990,10 ⃰ Person V. et al., 2016 

7.  Південна Корея 1089–2449 Choi MJ et al.,2017 

8.  Туреччина 1445–2200 ⃰ Akyil F.T. et al., 2015 

9.  Іспанія 1371,60–2097,07 Akyil F.T. et al., 2015 

10.  Сербія 1246,90–1927,04 Tichopad A. et al., 2013 

11.  Словаччина 1184,56 ⃰ Tichopad A. et al., 2013 

12.  Китай 570–1150 Cao B., et al. 2017 

13.  Польща 487,43 ⃰ Tichopad A. et al., 2013 

 

Примітка.   ⃰ – економічні показники, для кращого наочного порівняння, конвертовані в єдину 

умовну одиницю – дол. США). 

 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Buffel%20du%20Vaure%20C%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=26979138
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Personne%20V%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=26979138
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В Україні теж проводились поодинокі, фрагментарні, ФЕ дослідження, що 

стосувались ФТ НП різного ступеня важкості у хворих із бактерійною та вірусно-

бактерійною етіологією захворювання [8, 20, 21, 70]. Оптимізацію 

медикаментозного забезпечення дітей, хворих на пневмонію, із використанням 

оригінальної методики ФЕ аналізу вивчала Беляєва О.І., 2015 [8]. Фінансові 

витрати на ЛЗ для ФТ 1789 пацієнтів-членів Житомирської лікарняної каси, в 

умовах цілодобового стаціонару досліджував Парій В. Д., 2012. Згідно його 

даних, середня вартість лікування склала 413,11±29,79 гривень (грн), при цьому 

витрати на 1 ліжкодень становили 56,26±8,90 грн. Тривалість перебування 

пацієнта в стаціонарі складала 7,34±0,25 днів, що на 3,6 дні менше, ніж при 

наданні аналогічної допомоги решті населенню по області (10,9 ліжкодні) [70].  

Значно різнилися дані, отримані Демчук А.В., 2012 згідно з якими при 

проведенні ФЕ оцінки ФТ 438 пацієнтів, прямі медичні витрати в умовах 

пульмонологічного стаціонару в середньому становили 2444,69 грн. При цьому, 

найбільше коштів витрачалось на АБТ (43,4%), яка включала вартість засобу, 

витрати на його приготування та введення; 1/3 суми покривала забезпечення 

перебування хворого в стаціонарі та харчування у відділенні; діагностика склала 

8% від загальної вартості лікування. Фармакотерапія СП захопила лише 10,0% від 

усіх прямих медичних витрат [21]. 

Тож, як показує вітчизняний та міжнародний досвід, курація пацієнтів із НП 

призводить до значних економічних затрат, що спонукає до пошуку нових 

можливостей для їх оптимізації та зниження, яке, на думку фахівців [160], 

неможливе без пошуку більш клінічно ефективних та економічно вигідних схем 

ФТ із застосуванням КЕ чи ФЕ аналізів, скорочення тривалості перебування 

хворого в стаціонарі, використанні менш дорогих АБЗ та стандартизацію 

пацієнтів відповідно до важкості захворювання, для виявлення тих, хто підлягає 

амбулаторному лікуванню [206]. Не варто, на нашу думку, забувати і про 

раціональність проведеної ФТ, невідповідність якої може привести як до 

непередбачуваних ускладнень, так і до додаткових витрат. 
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Тож, пневмонія – гостре інфекційне захворювання, переважно бактерійної 

етіології, яке характеризується вогнищевим ураженням респіраторних відділів 

легень та наявністю внутрішньоальвеолярної ексудації [63]. Класифікація 

пневмонії, що базується на етіологічному принципі та наведена в МКХ-10 

(додаток А), найкраще відображає особливості її перебігу та дозволяє призначити 

хворому етіотропну терапію [64]. Проте, найбільше практичне значення має поділ 

пневмонії на госпітальну (нозокоміальну пневмонію, набуту в ЗОЗ) та НП [63, 

64]. Під НП слід розуміти гостре захворювання, що виникло в позалікарняних 

умовах (за межами стаціонару чи пізніше 4 тижнів після виписки з нього, або 

було діагностовано в перші 48 годин від моменту госпіталізації) [64, 65] та 

супроводжується загальними (слабкість, зниження апетиту, серцебиття, 

лихоманка) та локальними (кашель, виділення мокротиння, задишка, біль у 

грудях) симптомами інфекції нижніх дихальних шляхів, а також фізикальними 

даними (притупленим або тупим перкуторним звуком, ослабленим, жорстким 

бронхіальним диханням, хрипами та крепітацією) [63, 64, 65]. У приблизно 20% 

хворих об’єктивні ознаки здатні відрізнятись від типових або ж бути відсутніми. 

В осіб старших вікових груп на передній план можуть вийти сплутаність 

свідомості чи загострення СП, наявність якої є одним із основних факторів 

несприятливого перебігу НП [64, 65]. 

Перелік потенційних збудників НП нараховує більше 100 мікроорганізмів 

(бактерії, віруси, гриби, найпростіші). Проте, більшість випадків захворювання 

асоціюються з відносно невеликою кількістю патогенів, до яких відносять 

S. pneumoniae, M. pneumoniae, C. pneumoniae, H. influenzae, респіраторні віруси, 

ентеробактерії, S. aureus і L. pneumophila. 

 

1.2. Основи фармакотерапії пацієнтів із негоспітальною пневмонією 

 

Антибактерійна терапія — єдиний науково обґрунтований метод лікування, 

який необхідно починати одразу після встановлення діагнозу, особливо у тих 

пацієнтів, які потребують госпіталізації [64, 65, 138, 175]. Вибір АБЗ є 
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емпіричним, і базується на великій кількості досліджень, що дали можливість 

створити доказову базу ефективності певних комбінацій АБЗ, застосування яких, 

має на меті покращити ЯФТ, попередити розвиток ускладнень та знизити 

летальність [194]. Абсолютно неприйнятне зволікання з терміном призначенням 

АБТ, оскільки затримка введення першої дози понад 4 години, а при наявності 

септичного шоку− більш ніж на 1 годину, зумовлює значне підвищення ризику 

смертності даних пацієнтів [63, 64, 116, 138, 175]. 

Комбінації АБЗ чітко прописані у закордонних КР і вітчизняних чинних КН. 

Перший стандарт для лікування пацієнтів із НП розроблено у 1993 році ATS та 

ERS. На сьогоднішній день існує низка таких документів опрацьованих: NICE 

(2014; 2016), BTS (2001; 2004; 2009), ERS (1998; 2005; 2011), Товариством 

інфекційних хвороб Америки (Infectious Disease Society of America IDSA) (2000; 

2003), ATS (2001, 2007), Канадським товариством інфекційних хвороб (Canadian 

Infectious Disease Society CIDS) / Канадським торакальним товариством (Canadian 

Thoracic Society CTS) (2000), Центром з контролю та профілактики захворювань 

США (Centers for Disease Control and Prevention CDC) (2001), Іспанським 

торакальним товариством (Spanish Society for Pulmonary and Thoracic Surgery − 

SEPAR) (2006; 2010; 2016) та Російським респіраторним товариством спільно з 

Міжрегіональною асоціацією з клінічної мікробіології та антимікробної 

хіміотерапіїї (МАКМАХ) (2003; 2006; 2010; 2018) [15, 71, 85]. 

В Україні такі стандарти з’явилися у вигляді протоколів надання медичної 

допомоги лише у 1999 році (наказ МОЗ України № 311 від 30.12.1999 року), після 

чого були переглянуті у 2003 та 2007 роках (наказ МОЗ України №  499 від 

28.10.2003 року та наказ МОЗ України № 125 від 19.03.2007 року) [63]. Зокрема, 

згідно чинного вітчизняного клінічного протоколу, всіх пацієнтів із НП доцільно 

поділяти на 4 групи з урахуванням наявності СП, попередньої АБТ (приймання 

системних АБЗ протягом 2 і більше послідовних днів за останні 3 місяці) і 

важкості перебігу захворювання [63]. Між цими групами можливі розбіжності не 

лише в етіології та розповсюдженості антибіотикорезистентних штамів 

мікрофлори, але і в наслідках захворювання. Детальний розподіл пацієнтів із 
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вказанням рекомендованих схем ФТ наведено в додатку Б. Аналогічна АБТ 

наведена також у КР NICE, BTS, ATS, ERS [116, 138, 175, 176], згідно з якими 

переважною комбінацією є стійкий до дії b-лактамаз АБЗ широкого спектру дії, 

такий як амоксицилін/клавуланат і макролід, зокрема кларитроміцин [116, 138, 

175, 176]. Пацієнту з непереносимістю пеніцилінів рекомендовано монотерапію 

левофлоксацином довенно або комбінацією цефалоспорина другого (цефуроксим) 

або третього (цефотаксим чи цефтріаксон) покоління з кларитроміцином [116, 

138, 175, 176]. Вибір шляху введення АБЗ переглядається щодня, проте доказових 

даних немає. Більшості пацієнтів, які отримують лікування амбулаторно або 

госпіталізовані з легкою чи середньої важкості неускладненою НП, 

рекомендовано 7-денний курс АБЗ [116, 138, 175, 176]. У разі отримання 

клінічних або епідеміологічних даних, які свідчать про мікоплазмену або 

хламідійну етіологію захворювання, тривалість АБТ становить у середньому 10–

14 днів [116, 138, 175, 176]. 

Щодо додаткової (симптоматичної) ФТ, то згідно міжнародних КР [116, 138, 

175, 176] всіх госпіталізованих пацієнтів необхідно оцінювати на предмет 

гіповолемії й за її наявності призначати їм рідини довенно; для профілактики 

венозних тромбоемболій доцільно застосовувати нефракціоновані 

низькомолекулярні гепарини; плевральний біль рекомендовано знімати 

звичайними знеболюючими ЛЗ, такими як парацетамол; при тривалому перебігу 

показана нутритивна підтримка, а за наявності мокротиння варто 

використовувати відхаркуючі ЛЗ. 

 

1.3. Кисень медичний, як основа патогенетичної терапії пацієнтів із 

захворюванням нижніх дихальних шляхів 

 

Оскільки основною ланкою в патогенезі розвитку пневмонії є порушення 

оксигенації та гіпоксемія, в результаті чого у 58–87% пацієнтів розвивається 

гостра дихальна недостатність (ДН), яка є провідною причиною летальності [64, 

65, 75], то основним засобом патогенетичної терапії даної категорії хворих є КМ. 
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Ефективність останнього неодноразово доведена у численних закордонних 

рандомізованих клінічних дослідженнях [127, 137, 214, 210]. Кисень був 

відкритий Priestley G. ще у 1774 році, й застосовувався як ефективний метод 

лікування гіпоксемії (зниження парціального тиску {вмісту} кисню у крові), не 

втрачаючи своїх позицій протягом століть [214]. На сьогоднішній день КМ в 

Україні та у світі вважається ЛЗ. Він включений до списку основних ЛЗ ВООЗ і 

є наразі, мабуть, єдиним засобом, без можливості його заміни на аналог.  

Гіпоксія розвивається протягом 4-х хвилин після недостатнього надходження 

кисню до органів чи тканин [127]. Додатковий терапевтичний ефект КМ полягає у 

збільшенні насичення гемоглобіну крові киснем та підвищення його кількість у 

плазмі [127].  

Згідно вітчизняних КР [64, 65], показаннями до кисневої терапії (КТ) у 

хворих із НП є парціальний тиск кисню в артеріальній крові (РаО2) < 55 мм 

ртутного стовпчика (рт. ст.) чи рівень насичення гемоглобіну крові киснем 

(SрO2) < 88% (при диханні повітрям). Оптимальною є підтримка SрO2 в межах 88–

95% чи PaO2 – в межах 55–80 мм рт. ст. Натомість, за КР, розробленими 

Глобальною ініціативою з хронічних обструктивних захворювань легень (ХОЗЛ) 

(Global Initiative for Chronic Obstructive Lung Diseases, GOLD, 2016) [173], 

Торакальним товариством Австралії та Нової Зеландії (Thoracic Society of 

Australia and New Zealand, TSANZ, 2015) [126], BTS, 2009, 2015 [137, 210] та 

NICE, 2014 [175], абсолютно всі госпіталізовані пацієнти з діагнозом НП повинні 

отримувати відповідну КТ. Відмінності є лише в межах необхідної оптимальної 

підтримки SpO2, які варіюють між 94–98% згідно КР BTS і NICE та 92–96% згідно 

КР TSANZ та GOLD. Корекція помірної гіпоксемії (SpO2 80–88%), за умови 

збереженої свідомості та швидкої зворотної динаміки інфекційного процесу, 

можлива із застосуванням інгаляцій кисню за допомогою простої носової маски 

чи маски з розхідним мішком [48]. Якщо ж «цільові» параметри оксигенації не 

досягаються, варто розглядати питання про штучну вентиляцію легень [64, 65]. 

Попри значний позитивний вплив КМ на перебіг НП, як і будь-який інший 

ЛЗ, він може завдати шкоди при неправильному використанні [128, 195]. У 
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клінічній практиці виникли хибні уявлення про те, що «кисню забагато не буває» 

[188, 196] або «кисень не зашкодить» [137]. Це приводить до того, що 

неконтрольоване введення КМ, особливо у високих концентраціях, посилює 

гіперкапнію [50, 111, 127, 130, 137, 155, 195, 198], насамперед у пацієнтів із 

хронічними захворюваннями органів диханням, зокрема, із ХОЗЛ [111, 161, 213, 

210, 109, 237, 246], що, як наслідок, може призвести до збільшення тривалості 

перебування в стаціонарі, ризику госпіталізації до ВРІТ [164], а також підвищення 

рівня смертності [125, 226]. Austin et al., 2010 рік першими показали чіткі 

переваги введення титрованого кисню пацієнтам із ХОЗЛ в цільовому діапазоні 

насичення SpO2 88–92%. Результати дослідження засвідчили зниження рівня 

смертності на 58% у порівнянні з тими, хто отримував КТ з високим потоком  

(8–10 л/хв) [125].  

Загалом, дані доступних релевантних інформаційних потоків стверджують, 

що практика призначення КТ є незадовільною у більшості країн світу [111, 125–

128, 130, 131, 135, 195, 196, 199, 213]. Причинами цього вважають: недостатню 

підготовку та навчання медичного та сестринського персоналу; відсутність 

ознайомлення з пристроями подачі кисню; не розуміння впливу, ролі та небезпеки 

КТ; часові обмеження персоналу; труднощі зі зміною давно встановленої 

поведінки; відсутність ентузіазму лікарів похилого віку; труднощі у комунікації 

між лікарями та медсестрами. Зокрема, згідно даних Rudge J. et al. [240], у період 

із 2004 по 2009 роки у 2-х великих клініках Великої Британії було виявлено 281 

медичну помилку (МП), пов'язану з неналежною КТ, причому 75 із них 

стосувалися концентрації введеного КМ, 9 − безпосередньо спричинили смерть 

пацієнтів, і 35 − можливо, сприяли летальності. Авторами зазначено, що цього 

можна було б уникнути за умови більш раціонального застосування даного ЛЗ 

[240]. Результати досліджень, які проводились у Канаді та Новій Зеландії 

показали, що практика застосування КТ значно гірша, ніж для АБЗ, і 

пояснювалась недооцінкою його як ЛЗ [131]. Низка авторів [155, 190, 196] і 

професійних організацій [137, 173, 210] стверджують, що для покращення ЯФТ 

КМ, його слід, так само, як інші ліки включати в схему ФТ, тобто вписувати в 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Rudge%20J%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=26734309
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ЛЛП чи електронну систему призначень, для покращення точного 

адміністрування, а також перевіряти, при кожному введенні, чи пацієнт 

знаходиться в межах цільового діапазону насичення. Додатковими методами, що 

мають на меті підвищити якість застосування КМ, низка науковців [137, 208, 240, 

251] вбачає у тому, щоб: кожна лікарня мала навчальну програму для медичного 

персоналу щодо норм введення КМ пацієнтам; використовувались спеціальні 

таблиці, де має бути вказано порядок його застосування; задокументований 

цільовий діапазон насиченості для різних категорій хворих; підпис лікаря та 

середнього медичного персоналу після кожного введення; розробку керівних 

принципів/положень про доцільність та шляхи його використання; інформаційні 

засоби; навчальні семінари тощо. 

Не краща ситуація з призначенням КМ складається і в Україні. Нами не 

знайдено жодного дослідження, присвяченого доцільності чи способам 

застосування КМ для різних категорій пацієнтів. Окрім того, є низка проблем, 

пов’язаних із застарілою матеріально−технічною та нормативною базою. На 

території України діє стандарт для КМ ДСТУ ГОСТ 5583:2009, що приблизно 

відповідає європейському ISO 2046–73, який було створено майже пів століття 

тому. Безумовно, за цей час медична наука в деяких напрямках кардинально 

змінила свої погляди на лікування багатьох хвороб і патологічних станів. Разом із 

тим, впровадження сучасних методів діагностики і лікування в систему ОЗ 

нерідко неможливе без відповідного перегляду стандартів будівництва ЗОЗ. В 

неналежному стані знаходяться кисневі системи більшості з них через зношеність 

обладнання, адже трубопроводи, якими кисень потрапляє до відділень, не 

ремонтувались десятки років, а, отже, не відповідають нормам та правилам із 

техніки безпеки та охорони праці. Проблеми є і з транспортуванням та 

зберіганням КМ, враховуючи його вибухонебезпечність. Гостро стоїть питання 

щодо його постійно зростаючої вартості, особливо в умовах обмеженого 

фінансування галузі. В країнах ЄС та декількох ЗОЗ України, з метою 

удосконалення системи кисневого забезпечення, переходять на використання 

технологій, що базуються на автономному виробленні КМ на основі абсорбційної 
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технології кисневих концентраторів (розділення повітря при низькому тиску на 

кисень та інші складові) [181]. Вартість виготовленого КМ, за такої методики, 

значно менша, оскільки залежить лише від вартості електроенергії та змінних 

1 раз на 2 роки повітряних фільтрів. Окрім того, за рік роботи один концентратор 

може виробити 5 256 м3 кисню, що відповідає об’єму 835 балонів. Іншим 

варіантом є заміна старих, аварійних кисневих балонів на так звані кріоциліндри – 

кріогенні посудини, виготовлені з нержавіючої сталі, які заповнюються рідким 

киснем [199].  

Тож, питання наявності КМ в ЗОЗ, раціонального його застосування, а також 

розробка певної моделі, яка б забезпечила зменшення економічних затрат на 

оксигенотерапію, заслуговує, на нашу думку, особливої уваги та більш детального 

вивчення.  

 

1.4. Основні проблеми фармакотерапії, зокрема пацієнтів із 

негоспітальною пневмонією: світовий досвід та вітчизняні реалії 

 

Питання раціональності та якості проведеної ФТ виходять на перший план у 

системах ОЗ практично всіх країн світу. За визначенням ВООЗ (1985, 2006, 2010) 

раціональне застосування ЛЗ – це використання ліків, при якому пацієнти 

отримують їх за клінічної необхідності, у дозах, що відповідають індивідуальним 

потребам, упродовж адекватного періоду часу та при найменших витратах для 

себе і суспільства [55, 230, 253]. Основні засади раціональної ФТ Laurence і 

Bennett (1960 рік), і неодноразово видозмінювались і адаптовувались 

клініцистами різних країн [80, 82], із переважним акцентом на потреби та безпеку 

пацієнта [6, 51, 82, 83].  

Закордонний досвід доводить важливість вивчення та попередження 

нераціонального використання ліків [55, 229, 230, 253], починаючи від 

неправильного їх застосування пацієнтом до невірного трактування лікарем 

інформації про ЛЗ [55, 57, 120, 129, 134, 192, 217, 218, 230] чи її заангажованістю 

[13, 30, 55, 58, 82, 192]. 
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Одним із перших факторів, що сприяє неправильному використанню ЛЗ, 

ВООЗ [55] вважає надмірну завантаженість лікарів, у результаті чого, клініцисти 

нерідко виділяють занадто мало часу на одного пацієнта, що, як наслідок, 

призводить до невірної діагностики, а отже і некоректного лікування [55, 229, 230, 

253]. До того ж, відсутність належного моніторингу та оцінки якості призначеної 

ФТ теж негативно позначається на її раціональності. В Україні цим напрямком 

займається низка науковців, на думку яких провідна роль у контролі 

раціональності, доцільності та безпечності застосованої ФТ, в умовах стаціонару, 

повинна належати клінічному провізору, діяльність якого, за державної 

підтримки, могла б розглядатись у цьому аспекті як пріоритетна [17, 18, 28, 37–40, 

42, 76, 82, 84]. 

Наступним несприятливим для раціональності ФТ фактором є економічна 

недоступність ЛЗ для населення, адже їх вартість невпинно зростає, тому далеко 

не всі пацієнти мають можливість їх придбати на весь курс чи взагалі отримати 

[82]. Відсутність КЕ оцінки проведеної ФТ, особливо в умовах стаціонару, 

призводить до зростання витрат на лікування. З метою раціоналізації ФТ та 

забезпечення ефективного використання фінансових ресурсів, важливими стають 

дослідження, що дають можливість запропонувати економічно і клінічно 

обґрунтоване лікування, тобто КЕ та ФЕ аналізи, які є частиною доказової бази на 

ЛЗ [14]. 

Наказом МОЗ України № 769 від 13.09.2010 р. затверджено Концепцію 

розвитку фармацевтичного сектору галузі ОЗ України на 2011–2020 роки, де 

вказано, що актуальними проблемами сучасної вітчизняної ОЗ є економічна 

досяжність ліків із доведеною ефективністю, якістю та безпечністю за світовими 

стандартами, що є основним індикатором доступності системи ОЗ [60], а також 

створення системи регламентації застосування ЛЗ у плані забезпечення 

раціональної ФТ. Першим кроком у гарантуванні доступу населення до ліків з 

доведеною ефективністю є Національний Перелік основних ЛЗ [61, 62], 

розроблений на основі Базового переліку основних ЛЗ ВООЗ та Реєстр ЛЗ, 

вартість яких підлягає відшкодуванню [59]. 
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Впровадження у медичну практику все більшої кількості ЛЗ, що виявляють 

високу біологічну активність, теж неоднозначно позначається на якості 

проведеної ФТ. Наприклад, в Україні, станом на 19.01.2019 року зареєстровано 

13 191 торгову назву (ТН) ліків [24], переважна більшість яких є 

безрецептурними. Окрім того, дозволена широка реклама ЛЗ в засобах масової 

інформації. Це не може не вплинути на надмірне їх використання, поширене 

самолікування та наявності випадків тиску пацієнта на лікаря з метою призначити 

розрекламований ЛЗ, який може бути недоцільним чи необов’язковим. Схожа 

ситуація спостерігається і за кордоном. Зокрема, у Туреччині, близько 70% 

пацієнтів чинять тиск на клініцистів аби ті виписали ліки, які вони хочуть [133]. У 

США щорічно реєструють близько 3,5 млрд звернень до лікарів з приводу різних 

захворювань, причому, 57% хворих починають самостійно приймати ліки вдома 

ще до консультації лікаря [136, 211]. Як наслідок: приблизно 1/4 всіх 

шпиталізацій пов'язана з неправильним самолікуванням [113, 184, 185, 211];  

12–20% пацієнтів використовують чужі ліки; 60% хворих не можуть 

ідентифікувати власні ЛЗ; 30–50% − ігнорують вказівки щодо правильного 

застосування медикаментів [144]; близько 125 тис. осіб, щорічно помирають, 

оскільки не приймають ліки належним чином [144], при цьому найбільша 

летальність, реєструється у віковій групі 80–90 років [33, 34]. Особливо 

небезпечним є самолікування для пацієнтів із НП, що здебільшого призводить до 

задавнення хвороби, погіршення стану хворого, збільшення витрат на подальшу 

ФТ та підвищення ризику летальності. 

Все вище наведене спричиняє низку проблем у забезпеченні раціональної 

ФТ, а саме: 

1. Сенсибілізацію населення до біологічних та хімічних речовин. 

Насамперед, гостро, ця проблема стосується групи АБЗ, через глобальну 

тенденцію до розвитку резистентності, що призводить до того, що все більша їх 

кількість стає неефективною проти інфекційних збудників [169, 245]. Це особливо 

актуально для пацієнтів із НП. Згідно з даними, опублікованими в 

інформаційному бюлетні Європейської комісії з антимікробної резистентності 
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(2017 рік), 25 тис. пацієнтів щорічно вмирають в ЄС лише в результаті інфекцій, 

викликаних стійкими бактеріями [168]. У світі ця цифра може досягати 700 тис. 

осіб. Додаткові витрати на ОЗ та непрямі медичні збитки, пов’язані з втратою 

працездатності через антимікробну мультирезистентність бактерій, становлять 1,5 

млрд євро на рік [168]. Це, в свою чергу, веде до затяжного перебігу 

захворювання, тривалішого перебування пацієнтів у стаціонарі чи навіть смерті.  

2. Розвиток побічних реакцій (ПР), спричинених ЛЗ. Лише в США щорічно 

шпиталізується 3,5–8,8 млн. і помирає 100–200 тис. пацієнтів у результаті 

несприятливих ПР, пов’язаних із застосуванням ЛЗ [76]. При цьому, економічні 

збитки через збільшення тривалості перебування хворого в стаціонарі становлять 

4–5 млрд дол. США на рік (для Великій Британії ця цифра складає 4 млрд євро 

[262], а для всієї Європи − 9 млрд євро [167, 252]). Загальнорічні витрати лише на 

передбачувані ПР в амбулаторних хворих у США обходяться в 177,4 млрд дол. 

[76, 167, 252]. Більше 50% таких ускладнень виникає в результаті 

нераціонального чи некоректного вибору навіть дуже якісних ліків, а також через 

те, що не враховується лікова взаємодія (ЛВ), не береться до уваги вік пацієнта та 

наявність СП тощо [76, 83]. Сучасна база даних (БД) ВООЗ налічує більше 

3,5 млн. повідомлень про ПР на ЛЗ. Ця кількість щорічно збільшується приблизно 

на 160 тис. [82, 113]. Дослідження проведене в одному із ЗОЗ Голландії [158], 

дало змогу виявити 928 ПР у 857 випадках вживань ЛЗ, з яких 18,4% були 

профілактичними. У деяких випадках ПР можуть імітувати захворювання, 

вимагаючи проведення додаткових досліджень та ФТ, що призводить до 

відтермінування одужання [113]. Особливо часто ПР виникають при застосуванні 

АБЗ, причому, деякі з них можуть навіть нести загрозу життю, наприклад 

подовження інтервалу QT, що спостерігається при застосуванні деяких макролідів 

(азитроміцин, кларитроміцин, еритроміцин) і фторхінолонів (спарфлоксацин, 

грепафлоксацин) [249]. Алергічні реакції при застосуванні пеніцилінів 

спостерігають приблизно у 5% випадків [172]. Застосування фторхінолонів 

пов’язане з ризиком хондро- і артротоксичності, але найбільш небезпечним є 

гепатотоксичний ефект цих АБЗ. Описані випадки важкого ураження печінки, які 
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можуть мати летальні наслідки, на тлі застосування тровафлоксацину, 

ципрофлоксацину, моксифлоксацину [172].  

3. Поліпрагмазію (використання невиправдано великої кількості ЛЗ). Згідно 

даних релевантних інформаційних потоків, одночасне застосування 2–4 ЛЗ підвищує 

ризик розвитку ПР до 4%, а 15–20 ЛЗ – до 54% [217]. Варто зазначити, що 1/3 всіх ПР 

на ЛЗ можна було б уникнути за умови їх раціонального застосування, просто 

зменшуючи нераціональну поліпрагмазію [147, 162]. До того ж, максимальна 

кількість помилок (73,6%) здійснюється лікарями саме при комбінованій ФТ [162, 

147]. Поліпрагмазія у хворих із НП безпосередньо корелює з віком пацієнта та 

коморбідністю [177, 249], наявність якої призводять до додаткової ФТ, що не 

завджди оцінюються лікарями реально і коректно [19, 104, 107]. Результати 

проспективного дослідження пацієнтів із НП та хронічними СП, проведеного 

Демчук А.В., 2016, для оцінки обсягу та раціональності призначень ЛЗ, показали 

значну статистично значиму поліпрагмазію у досліджуваних хворих: середня 

кількість застосованих ЛЗ становила 13,7±5,0, тоді як для пацієнтів без СП − 8,4±2,5 

ЛЗ [20]. У більшості випадків поліпрагмазія немає достатньої доказової бази, а лише 

здорожчує ФТ і підвищує ризик побічних ефектів (ПЕ) лікування [20].  

4. Ігнорування рекомендацій щодо раціонального застосування ЛЗ. За даними 

релевантних інформаційних джерел, 30–40% пацієнтів із різними нозологіями не 

отримують ФТ згідно з КР, а 20–25% хворим призначають лікування, яке їм не 

показане [230]. Щодо пацієнтів із НП, то в середньому лише 50–70% із них 

проходять лікування належними АБЗ, у той час, як близько 60% пацієнтів із 

вірусними інфекціями верхніх дихальних шляхів отримують непотрібні їм 

антибіотики [169, 245, 262]. Результати ретроспективного когортного 

дослідження, проведеного в Нідерландах засвідчили, що лише 44% хворих 

отримували АБТ згідно КР [124]. Результати аналогічного дослідження в Італії 

показали ще меншу прихильність до КР – 38,8% [13]. Згідно даних, опублікованих 

Російським респіраторним товариством (2014 рік), тільки 44% пацієнтів 

отримують комбіновану АБТ, причому 72% комбінації є нераціональними [50]. 

Разом із тим, доведено пряму кореляційну залежність між відповідністю стартової 
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АБТ КР і кількістю проведених ліжкоднів у стаціонарі (7,6 днів vs 10,4 дні) [50], а 

також значну економію коштів та підвищення якості життя пацієнтів [157].  

5. Збільшення кількості МП при проведенні ФТ. Саме МП (ятрогенії), 

кількість яких щороку зростає в усіх країнах світу [193], складають значну частку 

в розвитку несприятливих результатів ФТ [115, 123, 203, 239], і є основною 

причиною летальності, зокрема в США [115, 165] та третьою причиною 

смертності у Великій Британії [193]. За даними Національного агенства з безпеки 

пацієнтів (National Patient Safety Agency, NPSA), МП у Великій Британії мають 

місце на всіх етапах ФТ, тим самим провокуючи подовження терміну 

госпіталізації в середньому на 4,6 днів та збільшуючи вартість ФТ приблизно на 

2000–2500 дол. США на пацієнта [193]. У США провідне місце в структурі 

ятрогеній займають помилки, пов'язані із застосуванням ЛЗ (7–9 тис. випадків на 

рік) [136, 159, 238], а подальше усунення ПР, спричинених ними становить 

приблизно 40 млрд дол. США на рік [143, 238]. Згідно даних релевантної наукової 

літератури, МП найчастіше, виникають при застосуванні АБЗ [193, 223], при 

цьому найпоширенішою є неправильна доза ЛЗ [223]. 

У 2017 році ВООЗ оголосила про початок глобальної Програми щодо 

зменшення шкоди, пов'язаної із застосуванням ЛЗ, у всіх країнах на 50% протягом 

наступних 5 років, завданням якої є: усунення недоліків у системах ОЗ, які 

призводять до МП; та визначення способів покращення призначення, 

розповсюдження та споживання ЛЗ; підвищення рівня поінформованості 

пацієнтів про ризики, пов'язані з неправильним застосуванням ліків [216].  

6. Розвиток ускладнень, у результаті проведеної ФТ, які, як основна причина 

шпиталізації, становлять: у США – 6–7%; у Норвегії – 11,5%; у Франції – 13%; у 

Великій Британії – 16% [76], та посідають 4–6 місце серед причин летальності 

після серцево-судинних, онкологічних, бронхо-легеневих захворювань і травм 

[212, 215, 242, 263]. Загальнорічні витрати, пов’язані з лікуванням ускладнень, 

яких можна було б запобігти, зокрема у США, коливаються в межах 17–29 млрд 

дол. [57], а в деяких країнах складають близько 15–20% бюджету ОЗ [2]. Тому, 

важливою передумовою раціональної ФТ є відповідне інформаційне забезпечення 
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процесу [82]. Для цього, на думку багатьох дослідників [7, 100, 102, 103], 

обов'язковим є надання неупередженої інформації про ЛЗ, адже їх раціональне 

використання вимагає від фахівця глибоких знань про їх якість, ефективність та 

безпеку, використовуючи лише достовірні джерела [30, 40, 82, 229]. Доведено, що 

правильний вибір та коректне використання ЛЗ можуть запобігти щонайменше 1/2 

всіх несприятливих ПР [76]. В Україні у 2018 році затверджено Державну 

стратегію реалізації політики забезпечення населення ЛЗ на період до 2025 року, 

основними складовими якої визначено: створення нових стандартів медичної 

допомоги шляхом впровадження європейських протоколів з лікування різних 

нозологій; розробку та запровадження системи відкритого доступу громадськості 

до інформації про рівні доказовості, терапевтичної еквівалентності та 

ефективності ЛЗ, які допускаються на ринок; удосконалення системи 

забезпечення та управління якістю на всіх етапах обігу ЛЗ з подальшою 

імплементацією міжнародних стандартів системи забезпечення якості ЛЗ; 

розробку та впровадження належної практики промоції ЛЗ на ринку, а також 

підвищення ефективності діяльності ФТ комісій ЗОЗ [79]. Варто зазначити, що 

адаптація найкращих міжнародних клінічних настанов в Україні проводиться ще з 

2009 року, хоча як показує досвід та ретроспективний аналіз, це не завжди 

гарантує їх всебічне впровадження лікарями в повсякденну практику [82]. 

На сьогоднішній день, проблемами раціонального застосування ліків та 

оптимізації медикаментозного забезпечення активно вивчаються вітчизняними 

науковцями, зокрема: основи якісного медикаментозного забезпечення населення, 

економічні аспекти нераціональної ФТ досліджувались Зіменковським А.Б. 2005–

2011 [42, 39, 40, 76]; раціональну ФТ, в реальній клінічній практиці аналізувала 

Ривак Т.Б., 2012 [82]; при бактерійних ускладненнях захворювань верхніх 

дихальних шляхів – Леженко Г.О., Пашкова О.Є., 2015 [54], у вагітних – 

Максимович Н.М., 2017 [56], ФО хворих на цукровий діабет – Грем О.Ю., 

2007 [17]; законодавче забезпечення процесу раціонального використання ЛЗ 

вивчалося Бліхар В.Є., 2014 [9]; основи медикаментозного забезпечення та аналіз 

схем ФТ із застосуванням ФЕ аналізу вивчав Дмитрієвський Д. І. і співавт., 2005, 
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зокрема, для лікування постраждалих у результаті надзвичайних ситуацій [29], 

Яковлєва Л.В. і співав., 2007, 2015 − для лікування виразкової хвороби шлунка і 

дванадцятипалої кишки, діабетичної нейропатії, артеріальної гіпертензії (АГ) 

[106–108]; Немченко А.С., Панфілова Г.Л., Корж Ю.В., 2009 – при ішемічній 

хворобі серця (ІХС) [66]; Заліська О.М., Мендрік О.А., 2013 − при 

онкогематологічних захворюваннях [35]; Заліська О.М., Толубаєв В.В., 2015 − 

лікування ХОЗЛ [36]; Немченко А.С., Сімонян Л.С., 2011 − лікування і 

профілактики грипу [67, 68]; Толочко К.В., 2008 − при захворюваннях 

передміхурової залози [97]; Бездітко Н.В., 2008 − при офтальмологічних 

захворюваннях [41]; Зупанець І.А. зі співавт., 2006 – при антибактерійній 

профілактиці післяопераційних інфекційних ускладнень [46]; Овчарук М.В. зі 

співавт., 2008 – при бронхіальній астмі [69] тощо.  

Проте, проблемам оцінки якості призначеної ФТ, зокрема для пацієнтів із 

НП, а також виявлення нераціональної чи некоректної її складової приділено, на 

нашу думку, недостатньо уваги, через брак фахівців (наприклад клінічних 

провізорів) для експертизи та моніторингу в ЗОЗ. Тож ця проблема залишається 

достатньо актуальною та потребує подальшого детального вивчення з прозорим 

ретельним аналізом проведеної ФТ, зокрема, з економічного боку та пошук 

можливостей запобігання системним структурним помилкам під час процесу ФТ. 

За кордоном, для означення даних проблем, останніми роками, все активніше 

використовують термін «DRP» (ліко-пов’язані проблеми), який є звичайним 

явищем – як у первинній ланці надання медичної допомоги, так і на 

стаціонарному її етапі [41, 11, 12, 122, 132, 163, 179, 182, 222, 233]. Тож, DRP – 

події або зміни, пов’язані із ФТ, що реально чи потенційно перешкоджають 

досягненню бажаних результатів лікування [10, 16, 145, 146]. Їх пошук, 

ідентифікацію та стандартизацію здійснюють за класифікаційними системами, 

вибір яких залежить від особливостей системи ОЗ певної країни [16, 42, 44]. 

В основі цих систем лежить кодування за рубриками: Р (problems) – проблеми; 

С (causes) – причини; І (interventions) – втручання; О (outcomes) – результати [145, 

146]. Перша така класифікація DRP була створена у 1999 році і полягала в 
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категоризації DRP лише на 8 рубрик [244]. Варто зазначити, що вона постійно 

переглядається, аналізується і, як наслідок, – адаптовується до еволюції ФТ. В 

2019 році увійшла в дію нова оновлена класифікація DRP 8-ої версії PCNE V8.02 

[146]. Вона відрізняється від попередніх версій чи інших класифікацій DRP тим, 

що чіткіше відокремлює «проблеми» від «причин», а також з’явилась рубрика А 

(interventions acceptance) – прийняття втручання. 

Найбільш вдалою і комплаєнтною для України є, на нашу думку, 

класифікація DRP PCNE V5 (5-тої версії чи перегляду) (2006 рік) [145], згідно з 

якою, DRP (за кодом «Р») поділяються на [147]: ПР ЛЗ; проблеми вибору ЛЗ; 

проблеми дозування ЛЗ; проблеми, що виникають безпосередньо у процесі 

вживання пацієнтом ЛЗ; лікові взаємодії; інші проблеми. Більш детально 

категоризація цієї рубрики представлена у додатку В. 

До причин (код «С») відносяться DRP, пов’язані з: вибором ЛЗ чи його дозою; 

процесом вживанням ЛЗ; інформацією; пацієнто-орієнтованими психологічними 

факторами появи випадків DRP; доступністю ЛЗ [49]. Рубрика результати (код «О») 

адаптована до вітчизняних умов Зіменковським А.Б. та співав., 2011 [38] у 

наступному форматі: результат втручання фахівця (зокрема клінічного провізора) 

невідомий; проблема (DRP) вирішена; проблема частково вирішена; проблема не 

вирішена. Втручання (код «І») розглядаються на трьох рівнях [49]: І-й – на рівні 

фахівця, який призначає ЛЗ; ІІ-й – пацієнта (чи його опікуна); ІІІ-й – на рівні ЛЗ. 

А також дослідниками спеціально виділяється доповнення до класифікації V5.1 у 

новому форматі виокремлення, так званих, технічних DRP [49, 82]: 

відсутність/нечіткість у призначеннях цілей та необхідності застосування ЛЗ; 

відсутність/нечіткість вказання лікової форми (ЛФ) ЛЗ при можливості вибору з 

кількох ЛФ; нечитабельне призначення; відсутність/нечіткість вказання дозування, 

невідповідність ІМЗ ЛЗ; відсутність/нечіткість вказання розміру упакування ЛЗ і/або 

тривалості ФТ. Автори стверджують [42, 49, 82], що технічні DRP можуть 

траплятись один і більше разів на 1 ЛЛП. При цьому, клінічні та технічні DRP 

однаково часто мають місце як на первинному рівні надання медичної допомоги, так 

і в призначеннях ліків на шпитальному етапі [49, 82].  
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Наведену класифікацію можна використовувати за 2-ма напрямками, в 

залежності від рівня потрібної інформації. Якщо застосовуються лише базові розділи 

класифікації DRP, то загалом інформації вже достатньо для реалізації основної мети 

дослідження – оцінка ЯФТ [44]. Якщо ж система DRP використовується для 

документування активності ФО на практиці, то слід використовувати більш 

деталізовані підрозділи класифікації [44]. На думку вітчизняних науковців [49, 82], 

частота появи різних DRP суттєво відрізняється у різних країнах із різним ступенем 

розвитку. Варто наголосити, що система DRP нерозривно пов’язана з ФО, яка має 

базуватися на глибокому розумінні природи DRP та процесу, пов’язаного з їх 

ідентифікацією, вирішенням і, що найголовніше, попередженням [43], а також 

спрямовуватись на залучення хворого до процесу ФТ, її раціоналізації, підвищення 

комплаєнсу пацієнта до лікаря та провізора (зокрема клінічного провізора) [43].  

В Україні дослідження DRP вперше почали проводитись переважно 

ретроспективно за ЛЛП у стаціонарних ЗОЗ та за рецептами в аптеках [10, 244]. 

Жодних подібних досліджень для пацієнтів із НП, нами виявлено не було, тому 

вважаємо цей напрямок перспективним і таким, що вимагає особливої уваги та 

більш детального вивчення, особливо, в сучасних умовах реформування галузі. 

 

Висновки до розділу 1 

 

1. Проаналізовано та систематизовано дані доступних релевантних 

інформаційних потоків щодо вітчизняного та міжнародного досліду вивчення 

раціональної ФТ НП. 

2. Обґрунтовано доцільність проведення досліджень, що мають на меті 

оцінку якості надання медичної допомоги та ФО пацієнтам із НП та пошук 

можливих шляхів для її оптимізації, раціоналізації (зокрема з економічного боку) 

та запобігання системним структурним помилкам під час процесу ФТ. 
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РОЗДІЛ 2 

ПРОГРАМА, ОБСЯГ ТА МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕННЯ 

 

2.1. Матеріали та обсяг дослідження 

 

Вивчення передумов та наукове обґрунтування клініко-фармацевтичної 

моделі покращення ЯФТ НП потребувало розв’язання низки задач, визначення 

конкретних об’єктів та предмету дослідження, системного підходу та розробки 

спеціальної програми, що передбачала 8 етапів (рис. 2.1). Дослідження 

проводилось за 12 напрямками: системним (використання послідовності методів 

дослідження); бібліографічним; структурно-логічний; маркетингового аналізу ЛЗ; 

аналітичним; клініко-фармацевтичним; клініко-фармакологічним; статистичним; 

клініко-економічним; ситуаційним; соціологічний; моделюванням. 

Виконання першого етапу дослідження полягало у вивченні доступних 

сучасних релевантних інформаційних потоків в обсязі 700 джерел щодо 

міжнародного та вітчизняного досвіду вивчення проблем раціональної ФТ НП. З 

опрацьованих інформаційних джерел вибрано 263 (із них 108 кирилицею та 155 

латиною), які увійшли в роботу. 

Другий етап був присвячений вибору напрямків дослідження, 

формулюванню мети та 6 основних завдань, обґрунтуванню застосування 12 

методів дослідження та визначенню обсягу роботи. 

Третій етап дослідження передбачав аналіз нормативно-правового підґрунтя 

стаціонарного лікування хворих, в тому числі, із НП впродовж 2008–2017 років. 

Було проаналізовано та вивчено чинну нормативно-правову базу: накази МОЗ 

України з діагностики та лікування НП, її можливих ускладнень та СП, що були 

ідентифіковані у досліджуваній групі пацієнтів, вітчизняні КН та міжнародні КР. 

 



І етап Комплексний аналіз релевантних інформаційних потоків щодо вітчизняного та міжнародного досвіду 

вивчення раціональної фармакотерапії негоспітальної пневмонії 

 Доступні сучасні інформаційні потоки – 700 джерел Джерел вибрано − 263 

ІІ 

етап 

Вибір напрямків досліджень, формування програми, мети та основних завдань, обґрунтування методів 

та обсягу досліджень 

 6 завдань 8 етапів 12 методів 

ІІІета

п 

Аналіз нормативно-правового підґрунтя стаціонарного лікування хворих, в тому числі із 

негоспітальною пневмонією (2008–2017 рр.) 

 26 Наказів МОЗ України 68 КП і КН 13 Міжнародних КР 

IV 

етап 

Маркетинговий аналіз ЛЗ, що застосовувались для фармакотерапії негоспітальної пневмонії, її 

ускладнень та супутніх патологій за ЛЛП (n=467) 

 І період: 2008–2009 рр ІІ період: 2017 р. 

 219 ЛЗ (176 МНН) з 11 ФТгруп  248 ЛЗ (208 МНН) з 10 ФТ груп 

V етап Оцінка фармакотерапії негоспітальної пневмонії за ЛЛП (n=540) 

 270 КСХ (2008–2009 рр.) 270 КСХ (2017 р.) 

 виявлено 2872 зауважень виявлено 2988 зауважень 

 1227 

категоричних 

1071 

умовно-

категоричних 

394 

умовних 

180 

невідповідностей 

із клінічним 

протоколом 

1276 

категоричних 

631  

умовно-

категоричних 

901 

умовних 

180 

невідповідностей  

із клінічним 

протоколом 

 згідно європейської класифікаційної системи PCNE V5.01 виявлення DRP 

 4022 DRP 4364 DRP 

 Клініко-економічний аналіз нераціональної фармакотерапії 

 40 156,73 грн (5 070,29 дол. США) даремних витрат 345 426,7 грн (12 065,21 дол. США) даремних витрат 

VІ 

етап 

Аналіз стану забезпечення та потреби в кисні медичному для пацієнтів із негоспітальною пневмонією за 

ЛЛП (n=451)  

 І період: 2004 – 2006 рр. (n=229) ІІ період: 2015 – 2017 рр. (n=222) 

 оксигенотерапія – 63 ЛЛП оксигенотерапія – 59 ЛЛП 

5
1
 



 розраховано річну 

потребу ЗОЗ в КМ 

газоподібному  

129 783 м3 

розроблено модель 

переходу ЗОЗ на 

зріджений кисень 

173,04 тонни 

обчислено річні 

витрати по 

використанню КМ 

247 406,80 грн 

розраховано річну 

потребу ЗОЗ в КМ  

146 138,30 м3 

обчислено 

загальнорічні витрати 

по використанню КМ 

2 799 781,70 грн 

 Обчислено потребу і витрати на кисень медичний для лікування терапевтичних хворих із діагнозом 

негоспітальна пневмонія 

 на 63 хворих на 1 хворого на 59 хворих на 1 хворого 

 1575 м3 2 618,48 грн 25 м3 41,56 грн 1475 м3 23 245,75 грн 25 м3 477,72 грн 

VIІ 

етап 
Розробка інноваційної складової моделі покращення якості фармакотерапії негоспітальної пневмонії 

 «Удосконалений ЛЛП» фармакотерапії хворих із негоспітальною пневмонією (n=100) 

 Обчислено середню вартість 1 ЛЛП за 2017 р Обчислено середню вартість «Удосконаленого 

ЛЛП» 

 270 ЛЛП 4 групи 

хворих 

248 виписаних ЛЗ у різних 

ЛФ і дозуваннях 

100 ЛЛП 4 групи 

хворих 

74 виписаних ЛЗ у 

різних ЛФ і дозуваннях 

 «Удосконалений ЛЛП» проаналізовано методом експертного анкетного опитування за єдиним розробленим 

протоколом 

 6 запитань 16 дистракторів 

 Експертна група: 17 респондентів 289 оцінок 

 Загальна група: 240 респондентів 1080 оцінок 

VIIІ 

етап 

Опрацьовання моделі покращення якості фармакотерапії негоспітальної пневмонії 

(20 елементів) 

 існуючі елементи  

(n = 5) 

додатково введені та вроваджені елементи 

(n = 7) 

елементи, що потребують подальшої 

реалізації 

(n = 8) 

 

Рис. 2.1 Програмно-цільова структура дослідження 
 

Примітка. Методичний апарат дослідження наведено в табл. 2.7. 5
2
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Четвертий етап передбачав маркетинговий аналіз ЛЗ, що застосовувались 

для ФТ НП, її ускладнень та СП за ЛЛП. Дослідження проводилось у 2 періоди:  

І-й охопив 2008–2009 роки, ІІ-й – 2017 рік. Об’єктом дослідження упродовж 

кожного періоду була медична документація 270 хворих терапевтичного 

відділення (загалом n = 540), успішно пролікованих в одному із ЗОЗ 

стаціонарного типу м. Львова (КНПКЛШМД), із діагнозом НП. 

Відповідно до гендерного розподілу пацієнтів: у І періоді – 56,7% становили 

чоловіки та 43,3% – жінки, середній вік пацієнтів склав 57,2 роки (середнє 

відхилення по вибірці ±15,29 роки); у ІІ періоді – 53,7% – чоловіки і 46,3% – 

жінки, середній вік – 55,4 роки (±18,33). Більш детальний розподіл щодо до віку 

та статі представлений у табл. 2.1. 

 

Таблиця 2.1 

Розподіл досліджуваних пацієнтів відповідно до віку та статі 

 

№ з/п  Період І Період ІІ 

вік кількість % вік кількість % 

1 Чоловіки 23-84 153 56,7 18–92 145 53,7 

2 Жінки 18-87 117 43,3 21-85 125 46,3 

Всього - 270 100 - 270 100 

 

Згідно наявності ускладнень чи СП всі хворі були поділені на 4 групи: 

1 група – пацієнти з основним діагнозом – НП без ускладнень і СП; 2 – хворі з НП 

та її ускладненнями; 3 – хворі із НП та СП; 4 – з НП, її ускладненнями та СП 

(табл. 2.2).  
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Таблиця 2.2 

Розподіл досліджуваних пацієнтів І та ІІ періоду відповідно  

до наявних діагнозів 

 

№ з/п № групи Період І Період ІІ 

К-сть хворих К-сть хворих 

Абс. % Абс. % 

1 1 група 65 24,1 48 17,7 

2 2 група 32 11,9 43 15,9 

3 3 група 121 44,7 115 42,6 

4 4 група 52 19,3 64 23,7 

Всього 270 100 270 100 

 

Додатковим об’єктом дослідження на даному етапі слугували пропозиції 

фармацевтичного ринку стосовно ЛЗ, що використовувались для ФТ 

вищезгаданої категорії хворих станом на 01.10.2010 р. та станом на 

1.01.2018 р. Частку використовуваного асортименту (ЧВА) ліків вираховували 

за розробленою нами формулою, яка визначалась як відношення кількості ЛЗ 

окремої ФТГ, що призначалась лікарями для ФТ конкретної нозології, до 

загальної кількості ЛЗ у цій групі, представлених на фармацевтичному ринку 

України (формула 3.2.1, наведена у розділі 3). Окрім того, здійснено  

категоризацію медикаментів за частотою призначення, з виділенням топ-10 

ЛЗ, найчастіше застосовувались для кожної з 4-х груп пацієнтів обох періодів, 

яка дала можливість оцінити загальну частоту призначень ЛЗ та була 

підготовчою для подальшої оцінки ФТ. 

П’ятий етап полягав у проведенні ретроспективної оцінки ФТ НП за ЛЛП 

та передбачав: 

1. Проведення аналізу якості призначеної ФТ. Доказовою інформаційною 

підставою зауважень до призначеної ФТ вважалися дані: затвердженого 

(чинного) клінічного протоколу лікування НП [63], адаптованих КН 
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заснованих на доказах [64, 65], міжнародних КР [116, 138, 175, 176] та 

Державного реєстру ЛЗ [23, 24]. У результаті, в 266 ЛЛП І періоду та 265 ЛЛП 

ІІ періоду було виявлено недоцільні (некоректні чи нераціональні) 

призначення ЛЗ. 

2. Обчислення вартості нераціональної ФТ здійснювалось із 

використанням середньої гуртової ціни, яка визначалась згідно даних про 

вартість ЛЗ із державного реєстру оптово-відпускних цін на ЛЗ [81] та БД 

pharmbase.com.ua [95] станом на 1.10.2010 року за курсом Національного 

банку України (НБУ), 1 дол. США ($) = 7,92 UAH та станом на 10.01.2018 

року, за курсом НБУ, 1 $ = 28,63 UAH.  

3. Висунуті зауваження адаптувати відповідно до європейської 

класифікаційної системи PCNE V5.01 щодо оцінки ЯФТ через виявлення DRP 

[145, 146]. 

Вартість недоцільної ФТ слугувала основою для подальшого 

економічного прогнозування та розрахунку економії коштів на 

медикаментозне лікування. У ході виконання дослідження конфліктів 

інтересів не було. 

На шостому етапі дослідження було здійснено аналіз стану забезпечення 

та потреби в КМ для пацієнтів із НП, які перебували на лікуванні в КНП 

Львівсько обласної ради (ЛОР) Львівській обласній клінічній лікарні (ЛОКЛ) 

протягом 2004–2006 років та 2015–2017 років. Об’єктом дослідження була 

медична документація: дані звітно-облікових документів та ЛЛП хворих із 

діагнозом НП.  

Протягом зазначених періодів ретроспективно опрацьовано 229 та 222 

ЛЛП і відібрано відповідно 63 та 59 ЛЛП пацієнтів, , яким у ході проведеної 

ФТ застосовували КТ. Розподіл хворих за віком та статтю представлено у 

табл. 2.3. 
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Таблиця 2.3 

Розподіл пацієнтів відповідно до віку та статі, для яких в ході проведеної ФТ, 

був застосований КМ 

 

№ з/п  2006р. 2017р. 

вік кількість % вік кількість % 

1 Чоловіки 21–74 39 61,9 17–83 35 59,3 

2 Жінки 19–85 24 38,1 18–76 24 40,7 

Всього - 63 100 - 59 100 

 

Визначено середню потребу в КМ для одного пацієнта з НП, шляхом 

викопіювання із ЛЛП інформації про кількість літрів КМ, що були застосовані для 

підтримки оптимального рівня насичення киснем крові, а також загальнорічну 

потребу для досліджуваного ЗОЗ, шляхом аналізу даних звітно – облікових 

документів. Обчислено загальні витрати з використання КМ ЗОЗ та середні 

витрати для 1 пацієнта із НП.  

Сьомий етап полягав у розробці інноваційної складової моделі покращення 

ЯФТ НП. Зокрема, розроблено та впроваджено у клінічну практику 

«Удосконалений ЛЛП» (розділ 6) для ФТ терапевтичних хворих із НП, за яким 

було проліковано по 25 пацієнтів з кожної попередньо визначеної нами групи (в 

залежності від наявного діагнозу) (в загальній сукупності 100 хворих). Детальний 

розподіл пацієнтів відповідно до віку та статі наведена в таблиці 2.4. Тож 

середній вік пацієнтів в 1-ій групі коливався від 20 до 69 років (медіана становить 

42 роки), у 2-ій групі від 21 до 87 років (медіана – 58 років), у 3-ій групі від 18 до 

86 років (медіана – 62 роки) та у четвертій групі від 21 до 77 років (медіана – 

56 років). 
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Таблиця 2.4 

Розподіл пацієнтів пролікованих за «Удосконаленим ЛЛП»,  

відповідно до віку та статі 

 

Група n ⃰ Вік 
Стать 

чол % жінки % 

1-а група 25 20–69 12 48,0 13 52,0 

2-а група 25 21-87  10 40,0 15 60,0 

3-я група 25 18-86  12 48,0 13 52,0 

4-а група 25 21–77  11 44,0 14 56,0 

Всього 100  45 45 55 55 

 

Примітка. * – загальна кількість пацієнтів у групі 

 

Визначено середню вартість одного «Удосконаленого ЛЛП» та проведено 

порівняння з середньою вартістю одного ЛЛП пацієнта пролікованого протягом 

2017 року. Обчислення здійснювалось із використанням середньої гуртової ціни 

згідно даних державного реєстру оптово-відпускних цін на ЛЗ в Україні станом на 

10.01.2018 року, за курсом НБУ, 1 $ = 28,63 UAH, та станом на 01.08.2018 року, за 

курсом НБУ, 1 $ = 27,06 UAH 

Проведено експертне анонімне анкетне опитування з метою вивчення думки 

лікарів, щодо користі та доцільності застосування «Удосконаленого ЛЛП» для 

пацієнтів із НП, та з іншими нозологіями у стаціонарних ЗОЗ. Анкета складалась з 

загальної частини, де респонденти вказували особисті дані (вік, стать, фах, стаж 

роботи, посаду, та місце праці) та 6 запитань які мали на меті встановити їхню 

думку стосовно даної розробки (16 дистракторів). Зразок анкети наведено в 

додатку В. Опитуванням охоплено 257 респондентів, із них 17 становили 

експерту групу (фахівці, які працювали за даним ЛЛП) та 240 фахівців інших 

спеціальностей (анестезіологія, терапія, пульмонологія, кардіологія). Більш 

детальний аналіз респондентів за спеціальністю наведений у таблиці (табл. 2.5). 
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Таблиця 2.5 

Розподіл респондентів загальної групи за спеціальністю 

 

№ з/п Спеціальність загальна 

кількість 

% лікарів–

інтернів 

% лікарів–

спеціалістів 

% 

1. Анестезіологія 41 17,1 10 24,4 31 75,6 

2. Кардіологія 62 25,8 9 14,5 53 85,5 

3. Пульмонологія 72 30,0 8 11,1 64 88,9 

4. Терапія 65 27,1 5 7,7 60 92,3 

Всього 240 100 32 13,3 208 86,7 

 

Щодо статі респондентів загальної групи, то в опитуванні взяло участь 

майже порівну чоловіків (121) та жінок (119) (табл. 2.6).  

 

Таблиця 2.6 

Гендерний та кваліфікаційний розподіли респондентів загальної групи 

 

Стать 

Кількість та кваліфікаційний рівень респондентів 

лікарів – 

інтернів 

% лікарів – 

спеціалістів 

% всіх 

лікарів 

% 

Жіноча 15 12,6 104 87,4 119 49,6 

Чоловіча 17 14,0 104 86,0 121 50,4 

Всього 32 13,3 208 86,7 240 100 

 

Вік респондентів коливався від 20 до 70 років (рис. 2.2). 
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Рис. 2.2 Розподіл респондентів загальної групи за віком 

 

Восьмий етап нашого дослідження полягав у опрацюванні моделі 

покращення ЯФТ НП у стаціонарних ЗОЗ України, що представлена структурно-

логічним взаємозв’язком 3-х основних складових: уже існуючих елементів, 

додатково введених і вроваджених (або впроваджених частково), а також тих 

(виокремленими нами) елементів, що потребують подальшої реалізації.  

 

2.2. Методи дослідження 

 

Методичний апарат дослідження сформовано відповідно до визначених 

об’єктів, предмету дослідження та поставлених завдань (табл. 2.7). 

 

Таблиця 2.7 

Методичний апарат дослідження на етапах дисертаційної роботи 

 

№ з/п Використані методи Етапи дослідження 

1 2 3 

1 Бібліосемантичний  I 

2 Структурно-логічний II, VІІІ 

 

  

48 (20,0%)

78 (32,5%)68 (28, 3%)

41(17,1%)
5(2,1%)

20-29 років

30-39 років

40-49 років

50-59 років

> 60 років
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Продовж. таблиці 2.7 
 

1 2 3 

3 Системний аналіз I–VIІІ 

4 Маркетинговий аналіз ЛЗ IV, VI 

5 Статистичний IV, V, VII 

6 Моделювання VII, VIІІ 

7 Аналітичний III–VIII 

8 Клініко-фармацевтичний IV–VII 

9 Клініко-фармакологічний IV–VII 

10 Клініко-економічний V–VII 

11 Ситуаційний V–VII 

12 Соціологічний VII 

 

При проведенні маркетингового аналізу ЛЗ, що застосовувались для ФТ НП, 

її ускладнень та СП (розділ 3) були застосовані методи: системного, структурно-

логічного, маркетингового, аналітичного, статистичного, клініко-

фармацевтичного, клініко-фармакологічного аналізів. 

Порівняння між кількостями ЛЗ протягом досліджуваних періодів 

проводилось за непарним критерієм Стюдена (t), аналіз взаємозв’язків поміж 

кількістю ЛЗ на 1 хворого та кількістю ліжкоднів − за допомогою методу парної 

кореляції Пірсона [r]). Сила зв’язку: сильна – коефіцієнт від 0,7 до 1; середня – 

при r = 0,3-0,7; слаба – коефіцієнт від 0 до 0,3. Статистичне дослідження 

проводилось із застосуванням статистичної програми «R». Достовірною різницю 

вважали при p<0,05. 

Проведена оцінки ФТ за ЛЛП (розділ 4) здійснювалась за принципами 

«Уніфікованої методики оцінки ФТ за ЛЛП» [98], розробленої спільно із 

науковим керівником та співавторами та згідно європейської класифікаційної 

системи PCNE V5.01 виявлення DRP [145], яка є модифікованою вітчизняними 

науковцями (Зіменковським А.Б. та співавт., 2012) шляхом створення нових 
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додаткових рубрик. Використано методи: системного, структурно-логічного 

аналізу, аналітичний, клініко-фармакологічний, клініко-фармацевтичний, клініко-

економічний, статистичний. 

При аналізі часток пораховано 95% довірчий інтервал [ДІ] за методом Вальда 

та здійснено порівняння за допомогою методу ксі-квадрат (Chi-square test). У 

випадках якщо відсоток був менше 5%, то ДІ рахували за допомогою кутового 

перетворення Фішера, а порівняння між групами здійснено за методом Фішера. 

Порівняння 2-х груп зауважень за кількісними змінними проводили з 

використанням непараметричного U-критерію Манна-Уітні. Для визначення 

розподілу кількісних даних застосовано критерій Шапіро-Уілка. Статистичне 

дослідження проводилось із застосуванням статистичної програми «R». 

При аналізі стану та вартості забезпечення КМ ЗОЗ та пацієнтів з НП 

(розділ 5) використано методи: системного аналізу, маркетингового аналізу ЛЗ, 

структурно-логічний, клініко-економічний, клініко-фармацевтичний, клініко-

фармакологічний, ситуаційний. 

Раціональність застосування газоподібного чи зрідженого КМ доведена 

шляхом застосування маркетингового аналізу ринку та клініко-економічного 

аналізу. 

При розробці «Удосконаленого ЛЛП» (розділ 6) та його оцінці використано 

методи: структурно-логічний, систематичний, статистичний, моделювання, 

аналітичний, клініко-фармакологічний, клініко-фармацевтичний, клініко-

економічний, ситуаційний та статичний. 

Статистичну обробку даних отриманих в результаті оцінки «Удосконаленого 

ЛЛП» проводили з допомогою пакету програм STATISTICA for Windows 5.0 

(StatSoft, USA). Оскільки розподіл показників у групах досліджуваних пацієнтів 

не відповідав закону нормальності (перевірка з допомогою критерію Шапіро-

Вілкса), їх подавали як медіану (мінімум-максимум) {нижній-верхній квартилі}, а 

порівняння між групами здійснювали з допомогою критерію Манн-Вітні. 

Статистична обробка отриманих результатів анкетного опитування 

проводилась із застосуванням статистичної програми «R». При аналізі кількісних 
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показників, першочергово, перевірено нормальність розподілу з використанням 

критерію Шапіро-Уілка. Даний критерій засвідчив гаусівський тип розподілу 

даних, тому для відображення результатів було використано середнє арифметичне 

значення та середнє квадратичне відхилення. Для відображення варіабельності 

відносних величин використано їх помилки. Для середніх та відносних величин 

вірогідність різниці поміж підгрупами визначали за критерієм Стьюдента (t). 

Достовірною різницю вважали при p<0,05. Для оцінки взаємозв’язку поміж 

кількісними показниками (наприклад, вік та оцінка) використано парний критерій 

Пірсона. 

При розробці моделі покращення ЯФТ НП терапевтичних хворих (розділ 6) 

використано методи: системного аналізу, структурно-логічний, аналітичний, 

моделювання. 
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РОЗДІЛ 3 

МАРКЕТИНГОВИЙ АНАЛІЗ ЛІКАРСЬКИХ ЗАСОБІВ,  

ЗАСТОСОВАНИХ ДЛЯ ФАРМАКОТЕРАПІЇ ПАЦІЄНТІВ  

ІЗ НЕГОСПІТАЛЬНОЮ ПНЕВМОНІЄЮ 

 

3.1. Загальна характеристика пацієнтів із негоспітальною пневмонією 

відповідно до наявних ускладнень чи супутньої патології в анамнезі 

 

Дані з кожного ЛЛП було внесено у попередньо розроблений уніфікований 

електронний персоніфікований протокол, опрацьований з урахуванням наступних 

показників: номер карти стаціонарного хворого; вік та стать; кількість ліжкоднів; 

супутній діагноз та ускладнення основного; інформація про призначені ЛЗ 

(торгова {ТН} та МНН назви ЛЗ; ФТГ за анатомо-терапевтично-хімічною (АТХ) 

класифікацією; категорія ЛЗ {базовий, допоміжний}; доза; шлях введення; 

кратність дозування; тривалість курсу ФТ). Відповідно до наявних діагнозів, усі 

пацієнти були розподілені на 4 групи: 1-а група – хворі з основним діагнозом – 

НП без ускладнень і СП; 2-а – пацієнти з НП та її ускладненнями; 3-я – з НП та 

СП; 4-а – з НП, її ускладненнями та СП. Результати стандартизації ускладнень НП 

пацієнтів із обох періодів (група ІІ, IV) наведені на рис. 3.1. та 3.2. 

 

 
Рис. 3.1 Результати стандартизації ускладнень НП хворих у І періоді 
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Рис. 3.2 Результати стандартизації ускладнень НП хворих у ІІ періоді 

 

 

Отже, серед ускладнень НП в розрізі аналізованих хворих переважали: ДН  

(45% {І} та 83% {ІІ}), плеврит (26% і 8% відповідно) та емфізема легень (16% та 

3%). У 173 (І) та 179 (ІІ) хворих мала місце СП різного характеру (рис. 3.3, 3.4). 

 

 

Рис. 3.3 Розподіл пацієнтів із СП за патологією систем організму (І період) 
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Рис. 3.4 Розподіл пацієнтів із СП за патологією систем організму (ІІ період) 

 

Тож, переважали ураження серцево-судинної системи (ССС) (57,2% {І} та 

69,3% {ІІ}) і дихальної системи (24,9% {І} та 13,4% {ІІ}). Гастроентерологічні 

захворювання, хвороби сечо-видільної та ендокринної систем спостерігались у 

9,8%, 6,4% та 5,2% пацієнтів відповідно в І періоді. У ІІ періоді 3-тє, 4-те і 5-те 

місце посіли патології ендокринної (5,6%), гепато-біліарної (3,4%) систем та 

гастроентерологічні захворювання (2,8%). Ще 15,7% {І} та 9,1% {ІІ} випадків 

склали патологічні стани інших систем організму досліджуваних пацієнтів. 

Одним із індикаторів ЯФТ слугує загальна кількість ліків, призначених 

одному хворому [201], оскільки цей показник впливає не лише на комплаєнс 

пацієнта до лікування, але й на такі небажані прояви ФТ, як наслідки взаємодії 

між ліками, її на економічну складову та можливі ускладнення. 

Кількість призначених ЛЗ на один ЛЛП наведено в таблиці 3.1. 
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Таблиця 3.1  

Кількість призначених ЛЗ на один ЛЛП хворих на НП 

 

Період І Період ІІ 

Кількість Кількість 

ЛЗ у одному 

ЛЛП 

ЛЛП ЛЗ у одному 

ЛЛП 

ЛЛП 

абс. % абс. % 

4 2 0,7 3 2 0,7 

5 3 1,1 4 7 2,6 

6 4 1,5 5 8 2,9 

7 9 3,3 6 18 6,7 

8 13 4,8 7 12 4,4 

9 18 6,7 8 23 8,5 

10 23 8,5 9 32 11,9 

11 23 8,5 10 44 16,3 

12 29 10,7 11 33 12,2 

13 30 11,1 12 33 12,2 

14 32 11,9 13 18 6,7 

15 11 4,1 14 12 4,4 

16 19 7,1 15 4 1,5 

17 12 4,4 16 11 4,1 

18 12 4,4 17 3 1,1 

19 10 3,7 18 2 0,7 

20 6 2,2 19 5 1,9 

21 4 1,5 20 1 0,4 

22 4 1,5 21 1 0,4 

24 4 1,5 26 1 0,4 

26 1 0,4 - - - 

31 1 0,4 - - - 

ВСЬОГО 3569 270 100 2824 270 100 
 

Примітка.     – домінуюче співвідношення між кількістю ЛЗ, виписаних в 1 ЛЛП і кількістю 

ЛЛП. 

 

Отже, майже 1/2 пацієнтів (50,7%) І періоду було призначено від 10 до 14 ЛЗ. 

Середня кількість призначених ліків на І ЛЛП склала – 13,22±4,20 ЛЗ. Загальна 

кількість призначених ЛЗ – 3569 (за ТН). У ІІ періоді більше 1/2 (61,1%) хворих 

отримували від 8 до 12 ЛЗ. Середня кількість ЛЗ на 1 ЛЛП становила 10,46±3,44, 

що було достовірно менше [t = 8,26; p<0,01] порівняно з І періодом. Загальна 
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кількість призначених ЛЗ становила 2824 (за ТН). Такі показники, на нашу думку, 

свідчать про поліпрагмазію – надмірне застосування ліків.  

Наступним етапом нашого дослідження було встановлення залежності між 

кількістю ліжкоднів та кількістю призначених ЛЗ у пацієнтів 4-х груп для 

кожного періоду (табл. 3.2; 3.3). 

Таблиця 3.2 

Співвідношення між кількістю призначених ЛЗ та числом ліжкоднів  

(І період) 

 

 n Середня к-сть ЛЗ на 1 хворого Середнє число ліжкоднів 

1 група 65 11,60±3,48 13,54±3,14 

2 група 32 12,56±4,04 11,78±4,01* 

3 група 121 13,39±3,92** 14,32±2,18## 

4 група 52 15,25±4,90**#& 14,21±4,33# 

 

Примітка:  1. * – достовірна різниця (p<0,05) порівняно з 1-ою групою 

2. ** – достовірна різниця (p<0,01) порівняно з 1-ою групою 

  3. # – достовірна різниця (p<0,05) порівняно з 2-ою групою 

  4. ## – достовірна різниця (p<0,01) порівняно з 2-ою групою 

  5. & – достовірна різниця (p<0,05) порівняно з 3-ою групою 

 

Як видно з таблиці 3.2, в 1-й групі пацієнтів із НП без ускладнень та СП (65 

хворих) в середньому застосовувалось 11,60±3,48 ЛЗ при середній тривалості 

перебування у стаціонарі – 13,54±3,14 дні, у 2-й групі (32 хворих) – 12,56±4,04 ЛЗ 

(11±4,01 дні), у 3-й (121 хворий) – 13,39±3,92 ЛЗ (14,32±2,18 дні) та в 4-й (52 

хворих) – 15,25±4,90 ЛЗ (14,21±4,33 дні). При цьому в 2-й групі середня 

тривалість ліжкоднів була достеменно меншою (p<0,05) ніж у 1-й групі. У 3-й 

групі достовірно більше (p<0,01) використовувалось ЛЗ ніж у 1-ій, а середня 

тривалість ліжкоднів була вищою ніж у 2-й групі (p<0,01). Найбільше ЛЗ з поміж 

усіх груп отримували пацієнти 4-ї групи (p<0,05). 
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Таблиця 3.3 

Співвідношення між кількостями призначених ЛЗ та числом ліжкоднів  

(ІІ період) 

 

 n Середня к-сть ЛЗ на 1 хворого Середнє число ліжкоднів 

1 група 48 9,33±3,08 11,85±3,61 

2 група 43 9,67±3,14 12,21±3,50 

3 група 115 11,14±3,68**# 11,84±4,69 

4 група 64 10,55±3,27* 12,02±3,67 

Примітка:  1. * – достовірна різниця (p<0,05) порівняно з 1-ою групою 

2. ** – достовірна різниця (p<0,01) порівняно з 1-ою групою 

  3. # – достовірна різниця (p<0,05) порівняно з 2-ою групою 

 

Тож, у 1-й групі (48 хворих) ІІ періоду пацієнти в середньому отримували 

9,33±3,08 ЛЗ при середній тривалості перебування у стаціонарі 11,85±3,61 дні, у 

2-й групі (43 хворих) – 9,67±3,14 ЛЗ (12,21±3,50 ліжкодні) , у 3-й (115 хворий) – 

11,14±3,68 ЛЗ (11,84±4,69 ліжкодні) та в 4-й (64 хворих) – 10,55±3,27 ЛЗ 

(12,02±3,67 ліжкодні). Результати статистичного аналізу достовірно засвідчили 

(p<0,05), що пацієнти 3-ї групи отримували більше ЛЗ в порівнянні з 1-ю та 2-ю 

групами, а хворі 4-ї групи у порівнянні з пацієнтами 1-ї.  

За допомогою методу парної кореляції Пірсона нами було проведено аналіз 

взаємозв’язків поміж кількістю ЛЗ на 1 хворого та числом ліжкоднів у кожній 

групі у І-ому та ІІ-ому періодах. Результати наведено в таблиці 3.4, згідно яких у 

всіх групах І-ого та ІІ-ого періодів поміж кількістю ЛЗ на 1 хворого та кількістю 

ліжкоднів існують прямі середньої сили достовірні кореляційні зв’язки. Це 

означає, що більша кількість ліжкоднів поєднується з більшою кількістю ЛЗ, які 

призначалися хворому.  
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Таблиця 3.4 
 

Взаємозв’язок між кількостями призначених ЛЗ та числом ліжкоднів 

 

 І період ІІ період 

1 група 0,56* 0,37* 

2 група 0,52* 0,37* 

3 група 0,39* 0,50* 

4 група 0,58* 0,32* 

 

Примітка. * − коефіцієнт кореляції достовірний (p<0,05) 

 

Найбільш сильним (+0,58) кореляційний зв'язок був у пацієнтів 4-ої групи у 

І-ому періоді, що відображено на рисунку 3.5.  

Подібні результати були отримані А.В. Демчик (2016 рік) [61], згідно якими, 

більша кількість призначених ЛЗ не впливала на скорочення тривалості 

перебування пацієнта в стаціонарі, а Т.Б. Ривак (2012 рік) [82], до того ж, 

статистично довела, що кількість ліко – пов’язаних проблем зростає при 

збільшенні числа приначених ліків у схемі індивідуальної ФТ. 

 

 

Рис. 3.5 Взаємозв’язок між кількістю призначених ЛЗ та числом ліжкоднів 

у пацієнтів 4-ої групи І періоду 
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3.2. Маркетинговий аналіз фармацевтичного ринку України щодо лікарських 

засобів, які застосовувались для фармакотерапії негоспітальної пневмонії, її 

ускладнень та супутньої патології 

 

У періоді І для ФТ 270 пацієнтів, які увійшли в дослідження, було 

використано 219 найменувань ЛЗ за ТН (176 МНН) з 11 ФТГ за 

класифікацією АТХ, а саме: «Засоби, що впливають на травну систему і 

метаболізм», «Засоби, що впливають на систему крові і гемопоез», «Засоби, 

що впливають на серцево-судинну систему», «Засоби, що впливають на 

сечостатеву систему та статеві гормони», «Препарати гормонів для 

системного застосування (крім статевих гормонів та інсулінів)», 

«Протимікробні засоби для системного застосування», «Антинеопластичні та 

імуномодулюючі засоби», «Засоби, що впливають на опорно-руховий 

апарат», «Засоби, що діють на нервову систему», «Засоби, що діють на 

респіраторну систему» та «Засоби, що діють на органи чуття». З них для 1-ої 

групи пацієнтів використовувалось 52 ТН ЛЗ із 5 ФТГ; 2-ої – 79 ТН ЛЗ із 

7 ФТГ; 3-ої – 197 ЛЗ із 10 ФТГ; 4-ої – 215 ЛЗ із 11 ФТГ.  

Для ФТ 270 пацієнтів ІІ періоду було використано 248 найменувань ЛЗ 

за ТН (208 МНН) із 10 ФТГ. Фармакотерапевтичні групи аналогічні І, 

періоду, однак відсутні групи «Засобів, що впливають на сечостатеву 

систему та статеві гормони» та «Засобів, що діють на органи чуття». Проте, 

додалась група «Дерматологічні засоби».  

З них для 1-ої групи пацієнтів використовувалось 48 ТН ЛЗ із 5 ФТГ;  

2-ої – 81 ТН ЛЗ із 6 ФТГ; 3-ої – 198 ЛЗ із 9 ФТГ; 4-ої – 222 ЛЗ із 10 ФТГ. 

Більш детально застосовані ФТ групи для обох  періодів наведено в 

таблиці 3.5. 
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Таблиця 3.5 

Застосовані ФТГ ЛЗ за АТХ класифікацією для ФТ НП  

протягом І та ІІ періоду дослідження 

 

№ з/п 
Назва ФТГ за АТХ-класифікацією 

період 

І 

період 

ІІ 

1 2 3 4 

1 Засоби, що впливають на травну систему і метаболізм  + + 

2 Засоби, що впливають на систему крові і гемопоез  + + 

3 Засоби, що впливають на серцево-судинну систему + + 

4 Засоби, що впливають на сечостатеву систему та статеві 

гормони 

+ - 

5 Препарати гормонів для системного застосування (крім 

статевих гормонів та інсулінів)  

+ + 

6 Протимікробні засоби для системного застосування + + 

7 Антинеопластичні та імуномодулюючі засоби + + 

8 Засоби, що впливають на опорно-руховий апарат  + + 

9 Засоби, що діють на нервову систему + + 

10 Засоби, що діють на респіраторну систему + + 

11 Засоби, що діють на органи чуттів + - 

12 Дерматологічні засоби - + 

 

Наступним кроком цього етапу нашого дослідження було вивчення 

характеристик та номенклатури тих ЛЗ (із загального переліку), які максимально 

стосувалися ФТ НП та її ускладнень (згідно чинного вітчизняного клінічного 

протоколу та закордонних стандартів) (додаток Д). Нами проаналізовано кількість 

зареєстрованих в Україні ЛЗ-аналогів за ТН, а також розраховано ЧВА за кожною 

групою ЛЗ, що була застосована (додаток Е, табл. Е.1). Результати проведеного 

аналізу засвідчують достеменне (р<0,001) зростання кількості зареєстрованих ЛЗ 
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за 15 МНН, а саме в групах: азитроміцину (J01FA10) (із 28 ЛЗ {І} до 101 

ЛЗ {ІІ}), амоксицилін/клавуланової кислоти (J01CR02) (з 22 {І} до 130 {ІІ}), 

амброксолу (R05CB06) (з 23 {І} до 59 {ІІ}), ацетилцистеїну (R05CB01) ( із 

17 {І} до 38 {ІІ}), гепарину (B01AB01) (з 10 {І} до 31 {ІІ}), еноксапарин 

натрію (B01AB05) (з 4 {І} до 10 {ІІ}), левофлоксацину (J01МА12) (з 24 ЛЗ {І} 

до 116 ЛЗ {ІІ}), метамізол натрію (N02BB02) (з 13 ЛЗ {І} до 39 ЛЗ {ІІ}), 

парацетамолу (N02DE01) (з 17 ЛЗ {І} до 197 ЛЗ {ІІ}), теофіліну (R03DA04) 

(з 12 {І} до 21 {ІІ}), флуконазолу (J02AC01) ( з 39 ЛЗ {І} до 82 ЛЗ {ІІ}), 

цефтріаксону (J01DD04) (з 24 ЛЗ {І} до 80 ЛЗ {ІІ}), цефтазидиму (J01DD02) 

(з 9 ЛЗ {І} до 39 ЛЗ {ІІ}), цефуроксиму (J01DС02) (з 22 ЛЗ {І} до 60 ЛЗ {ІІ}) 

та ципрофлоксацину (J01MA02) (з 36 ЛЗ {І} до 49 ЛЗ {ІІ}). Натомість за 3-ма 

групами кількість зареєстрованих ТН зменшилась [гатифлоксацин (J01МА16) 

(із 17 ЛЗ {I} до 14 ЛЗ {ІI}); комбінація глауцину гідробромід, ефедрину 

гідрохлорид (R05FB01) (із 4 {I} до 2 {IІ} ЛЗ); комбінація пітофенону 

гідрохлорид, метамізол натрію, фенпеверину бромід (A03DA02) (із 15 ЛЗ {I} 

до 14 {ІІ} ЛЗ)}, проте ці відмінності не є статистично значимі. З комбінації 

ментол, олія евкаліпту (R05СА10) наразі немає жодного зареєстрованого ЛЗ. 

За 5-ма групами кількість зареєстрованих ЛЗ залишилась без змін: алтея 

лікарська (R05СА05) (6 ЛЗ {І} – 6 ЛЗ {ІІ}), геміфлоксацин (J01МА15) (11), 

надропарин кальцію (В01АВ06) (2–2), комбінація феніраміну малеат, 

парацетамол, кислота аскорбінова (N02BE51) (3–3), цефоперазон 

(J01DD62) (6 ̶6).  

Частка використовуваного асортименту ЛЗ, що розраховувалась за 

розробленою нами формулою, визначалась як відношення кількості ЛЗ 

окремої ФТГ, що призначалась лікарями для ФТ конкретної нозології, до 

загальної кількості ЛЗ у цій групі, представлених на фармацевтичному ринку 

України (формула 3.1).  
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 ЧВА=Nпризн./Nзаг.
х 100. (3.1) 

 

де: ЧВА – частка використовуваного асортименту, Nпризн. – кількість ЛЗ окремої 

ФТГ, що призначалась лікарями для ФТ конкретної нозології, Nзаг – загальна 

кількість зареєстрованих ЛЗ в конкретній ФТГ, представлених на 

фармацевтичному ринку України; 

Загальна тенденція до зниження ЧВА ЛЗ у ІІ періоді пояснювалась, 

правдоподібно, тим, що збільшилась кількість зареєстрованих ЛЗ, а не тим, що 

лікарі менше використовували наявний асортимент. В окремий перелік нами 

виділено медикаменти, що застосовувались лише в періоді ІІ, оскільки немає 

можливості порівняти їх з аналогічними ЛЗ із періоду І (додаток Е, табл. Е.2). 

 

3.2.1. Категоризація медикаментів за частотою призначення серед пацієнтів із 

негоспітальною пневмонією 

 

Наступним етапом нашого дослідження була категоризація медикаментів за 

частотою їх призначень у розрізі 2-х періодів, що вивчались. Окремо нами 

виділено топ – 10 ЛЗ, що застосовувались найчастіше, для кожної з 4-ох груп 

хворих обох періодів. Такий аналіз дозволяє оцінити загальну картину частоти 

призначень та є підготовчим для подальшої оцінки ФТ [49]. Топ – 10 ліків за 

частотою призначення серед пацієнтів 1-ї групи (хворі з основним діагнозом – 

НП) представлено у табл. 3.6. 

На 1-му місці за частотою призначень у періоді І, аналогічно як і в періоді ІІ, 

опинився натрію хлорид, використаний як розчинник (носій), оскільки 

стаціонарним хворим часто призначались інфузійні ЛФ, що додатково 

потребували застосування носія, зокрема 0,9% розчину натрію хлориду. 
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Таблиця 3.6 

Ранжування ЛЗ за частотою призначень серед пацієнтів  

1-ї групи І та ІІ періоду 

 

Назва ЛЗ 

Період І Період ІІ 

Частота призначень 
Ранг 

Частота призначень 
Ранг 

(абс.) (%) (абс.) (%) 

Натрію хлорид 53 7,03 1 47 10,35 1 

Глюкоза 50 6,63 2 14 3,08 7 

Аугментин 49 6,50 3 - - - 

Лазолван 45 5,97 4 19 4,19 5 

Аспаркам 37 4,91 5 26 5,73 3 

Вітамін С 35 4,64 6 32 7,05 2 

Диклоберл 34 4,51 7 13 2,86 8 

Рибоксин 31 4,11 8 4* 0,88 16 

Тіотриазолін 30 3,98 9 10 2,20 11 

Роваміцин 27 3,58 10 8 1,76 12 

Левофлоксацин - - - 23 5,07 4 

Еуфілін 26 3,45 11 15 3,30 6 

Диклофенак 1 0,13 24 12 2,64 9 

Флуконазол 18 1,06 18 12 2,64 9 

Мукосол - - - 11 2,42 10 

Всього 754 100,00  444 100,00  

 

Примітка: * курсивом виділені показники тих ЛЗ, що за результатами дослідження не входили 

до топ − 10 конкретного періоду, але займали перші 10 місць в іншому періоді, 

тому наведені в якості порівняння. 

 

На 2-му місці І періоду (7-е в ІІ) часто призначуваних медикаментів – ще 

один допоміжний ЛЗ – глюкоза. Третім за частотою призначень у І періоді 

виявився аугментин (що відповідає вітчизняному клінічному протоколу лікування 



75 
 

НП). Дивним, на нашу думку, є той факт, що в ІІ періоді жодного призначення 

цього ЛЗ не було, що свідчить, мабуть, про не врахування безпечності АБТ при 

виборі рекомендованих схем ФТ даної категорії пацієнтів, оскільки 

амоксицилін/клавуланат має найменшу кількість ПЕ [138, 175]. Четвертим за 

частотою призначень (І період) був лазолван – муколітичний засіб, який належить 

до симптоматичної ФТ пацієнтів із НП. В ІІ періоді цей ЛЗ був на 5-му місці. 

П’яте та шосте місце посіли аспаркам (калію та магнію аспарагінат) та розчин 

вітаміну С. Калію та магнію аспарагінат використовується для ФТ та 

профілактики серцевих розладів, викликаних електролітними порушеннями, в 

першу чергу, низькими рівнями калію (K) та магнію (Mg) [153]. Однак, дієвість 

цієї мінеральної добавки можлива лише у великих дозах і при доведеній 

гіпокаліємії, при цьому, через не менше 14 годин кумуляції в організмі хворого 

[49, 153]. Тому, доцільність застосування даного ЛЗ, а також вітаміну С, у 

пацієнтів лише з НП, на нашу думку, сумнівна. Ці ЛЗ увійшли в топ-10 і ІІ 

періоду та посіли 3-тє й 2-е місця відповідно. На 7-му місці (І періоду) опинився 

ЛЗ із групи нестероїдних протизапальних засобів (НПЗЗ) – диклоберл. Доволі 

часто він застосовувався і в ІІ періоді, в загальному переліку опинився на 8-му 

місці (13 призначень). Доцільність тривалого застосування цієї групи ЛЗ при НП 

на сьогоднішній день не доведена [138, 175]. Зазвичай, їх призначали як 

симптоматичні засоби для зменшення плеврального болю та болю голови, 

піретичної лихоманки. Восьме та 9-те місця (І) посіли рибоксин і тіотриазолін. 

Докази клінічної ефективності рибоксину відсутні, так само як і доцільність 

застосування тіотриазоліну в цій групі пацієнтів. Згідно з ІМЗ ЛЗ, тіотриазолін 

рекомендується для комплексної ФТ ІХС, аритмій, хронічних гепатитів, цирозу 

печінки. За клінічним протоколом надання допомоги хворим із НП, він не 

рекомендований, дані про його сприятливий вплив на ФТ цієї категорії пацієнтів 

не доведені, тому, його застосування ми вважали нераціональним. Дещо рідше ці 

ЛЗ зустрічались у ІІ періоді (рибоксин був призначений 4 рази і зайняв 16-е місце 

в загальному переліку, а тіотриазолін 10 разів і опинився на 11-му місці). Десяте 

місце в І періоді посів роваміцин, що є клінічно обґрунтованим, оскільки 
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макроліди разом із захищеними амінопеніцилінами чи цефалоспоринами є 

основою патогенетичної ФТ НП. В ІІ періоді роваміцин був на 12-му місці. 

Щодо ІІ періоду, то крім перелічених ЛЗ із І періоду, у топ-10 за кількістю 

призначень увійшов левофлоксацин (4-те місце). Левофлоксацин 

(«респіраторний» фторхінолон) разом із макролідом складає альтернативну схему 

ФТ згідно вітчизняного клінічного протоколу лікування НП [63] та вітчизняних 

КН [65, 66]. За даними NICE та BTS, використання «респіраторних» 

фторхінолонів, зокрема левофлоксацину як засобу вибору недоцільне, за 

винятком ризику терапевтичної невдачі (СП, попереднього приймання АБЗ) [138, 

175]. У Великій Британії застосування левофлоксацину обмежується ситуаціями, 

коли інші АБЗ не можуть бути призначені чи неефективні. Це пояснюється його 

гепатотоксичністю, побічними шкірними реакціями та аритміями [138], однак в 

порівнянні з іншими фторхінолонами, ПР левофлоксацину значно менші [31]. 

Крім того, дослідження проведене NICE щодо застосування «респіраторних» 

фторхінолонів у порівнянні з цефалоспоринами + макролід [175], показало 

зменшення смертності, кращий клінічний ефект на користь цефалоспоринів, а 

також збільшення ризику ПР фторхінолонів. Економічний аналіз «витрати-

користь» теж довів більшу економічну ефективність застосування цефалоспоринів 

+ макроліду в порівнянні з фторхінолонами [175]. Варто зазначити, що в І періоді 

левофлоксацин не був призначений жодного разу. Шосте місце ІІ періоду займає 

еуфілін (І період – 11-те місце), доцільності застосування якого в даній групі 

пацієнтів немає. Дев’яте місце ІІ періоду посів ще один ЛЗ із групи НПЗЗ – 

диклофенак (у І періоді він був призначений лише 1 раз і зайняв 24-те місце в 

загальному переліку) та протигрибковий засіб для системного застосування – 

флуконазол. За сучасними закордонними КР [138, 175], НП, яка не зумовлена 

грибковою інфекцією, не є показанням до застосування антимікотичних засобів. 

Протигрибкові засоби для системного застосування доцільно використовувати у 

пацієнтів, які мають повне парентеральне харчування, повторне операційне 

втручання та декілька вогнищ грибів Candida. Десяте місце ІІ періоду займає ще 
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один муколітичний ЛЗ – мукосол (жодного призначення цього ЛЗ в періоді І у цій 

групі пацієнтів не було). 

Топ – 10 ЛЗ, що найчастіше були призначені пацієнтам 2-ї групи (з основним 

діагнозом – НП та її ускладненнями), наведено в таблиці 3.7.  

 

Таблиця 3.7 

Ранжування ЛЗ за частотою призначень серед пацієнтів 2-ї групи  

І і ІІ періодів 

 

Назва ЛЗ 

Період І Період ІІ 

Частота призначень 
Ранг 

Частота призначень 
Ранг 

(абс.) (%) (абс.) (%) 

1 2 3 4 5 6 7 

Натрію хлорид 36 8,70 1 19 5,05 2 

Аспаркам 28 6,76 2 15 3,99 4 

Тіотриазолін 28 6,76 2 13 3,46 6 

Глюкоза 26 6,28 3 14 3,72 5 

Лазолван 24 5,80 4 17 4,52 3 

Вітамін С 21 5,07 5 24 6,38 1 

Аугментин 21 5,07 5 - - - 

Рибоксин 21 5,07 5 4* 1,06 13 

Роваміцин 21 5,07 5 4 1,06 13 

Інсулін 18 4,35 6 10 2,66 8 

Кальцію глюконат 15 3,62 7 7 1,86 11 

Фуросемід 15 3,62 7 3 0,80 14 

Диклоберл 9 2,17 8 10 2,66 8 

Гепарин 9 2,17 8 - - - 

Реосорбілакт 8 1,93 9 10 2,66 8 

Флуконазол 7 1,69 10 12 3,19 7 

Левофлоксацин - - - 19 5,05 2 
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Продовж. таблиці 3.7 
 

1 2 3 4 5 6 7 

Диклофенак 3 0,72 14 14 3,72 5 

Еуфілін 3 0,72 14 10 2,66 8 

Кефпім - - - 9 2,39 9 

Лактімак - - - 9 2,39 9 

Муколван - - - 8 2,13 10 

Цефепім - - - 8 2,13 10 

Всього 414 100,00  420 100,00  

 

Примітка. * курсивом виділені показники тих ЛЗ, що за результатами дослідження не входили 

до топ − 10 конкретного періоду, але займали перші 10 місць в іншому періоді, 

тому наведені в якості порівняння. 

 

У першу десятку увійшли ті ж ЛЗ, що й в 1-й групі пацієнтів: розчин натрію 

хлориду 0,9%, аспаркам, тіотриазолін, розчин глюкози 5%, лазолван, вітамін С, 

аугментин, рибоксин, роваміцин, левофлоксацин, диклофенак, диклоберл та 

розчин еуфіліну 2,4%. Додався ще інсулін (6-те місце – І період та 8-ме – 

ІІ період) не зазначений у діючому клінічному протоколі НП, а також у 

вітчизняних КН та міжнародних КР. Тому, його застосування ми вважали 

недоцільним. Ще 3-ма новими ЛЗ, які увійшли в топ – 10, були: кальцію глюконат 

(7-ме місце {І} та 11-те {ІІ}), фуросемід (7-ме {І} та 14-те {ІІ}) та гепарин (8-ме 

місце І періоду). Кальцію глюконат доцільно застосовувати при станах, що 

супроводжуються гіпокальціємією, підвищенням проникності клітинних мембран, 

порушенням проведення нервових імпульсів у м’язовій тканині та при 

посиленому виведенні кальцію (тривалий постільний режим, хронічна діарея 

тощо). Окрім цього, даний ЛЗ доречний у комплексній ФТ при кровотечах різної 

етіології, алергічних захворюваннях, бронхіальній астмі, легеневому 

туберкульозі. У затверджених клінічних протоколах щодо НП його немає, тому 

високу частоту призначення цього ЛЗ вважаємо не виправданою. Те ж стосується 

і фуросеміду. Жодні закордонні дослідження та стандарти не містять 
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рекомендацій щодо його застосування у пацієнтів із НП, доцільності його 

призначення у цій групі ми не виявили. Натомість, гепарин застосовують для 

профілактики венозної тромбоемболії у хворих із НП, які обмежені певний час у 

русі. Наявність муколвану (8-ме місце І періоду) – муколітичного засобу, в 

даному переліку можна вважати виправданим, оскільки основна його дія 

покликана на створення адекватного дренажу трахео-бронхіального секрету, що 

сприятиме одужанню пацієнта [64, 65].  

Певне занепокоєння викликає часте застосування цефалоспоринів IV 

покоління, зокрема цефепіму та кефпіму (8-ме та 9-те місця І періоду), які мають 

виражену антисинегнійну активність. Загалом їх отримували 4,52% пацієнтів 2-ї 

групи. Негоспітальна пневмонія може спричинятись грамнегативними 

ентеробактеріями та синегнійною паличкою у пацієнтів із певними факторами 

ризику: хронічні захворювання органів кровообігу та дихання (наприклад ХОЗЛ), 

часті інфекційні загострення та структурні зміни трахео-бронхіального дерева [64, 

65]. Проте, серед пацієнтів, які увійшли у цю групу, наведених факторів не 

виявлено. Тож можна вважати недоречно частим застосування вказаних ЛЗ. 

Окрім того, грамнегативні ентеробактерії належать до розповсюджених 

мікроорганізмів, які в умовах стаціонару під впливом нераціональної АБТ дуже 

швидко модифікуються та набувають резистентності (штами ESBL) [138]. 

Реосорбілакт, який теж займає 9-те місце в періоді І (8-ме – ІІ період) – 

вкрай гіперосмолярний розчин, що має дуже обмежене застосування серед 

технологій сучасної інфузійної ФТ. В топ – 10 увійшов також лактімак форте (9-те 

місце І періоду), який, згідно АТХ-класифікації, взагалі не є ЛЗ. Загалом, 

доцільність застосування пробіотиків разом з антибіотиками викликає значні 

дискусії в сучасному науковому світі. За даними мікробіологічних досліджень, 

розмноження лакто- та біфідобактерій пригнічується під дією АБЗ так само як і 

патогенів, тому раціональність їх поєднання сумнівна [201]. Проте, результати 

аналізу численних рандомізованих клінічних досліджень засвідчують, що 

застосування пробіотиків разом з АБТ на 60% і більше знижує ризик розвитку 

антибіотик-асоційованої діареї [197, 227].  
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Загалом, результати ранжування медикаментів за частотою призначення у 2-х 

проаналізованих групах пацієнтів достовірно свідчать про надання переваги 

лікарями у І періоді застосуванню захищених амінопеніцилінів у поєднанні з 

макролідом, як засобів І-ї лінії при ФТ пацієнтів із НП, що відповідає вітчизняним 

КП та закордонним стандартам. Адже саме вказана комбінація вважається 

найефективнішою та найбезпечнішою у ФТ пацієнтів із цією патологією 

[138, 175].  

Порівняльне ранжування найчастіше застосованих ЛЗ для 3-ї групи 

пацієнтів (із НП та СП) наведено в таблиці 3.8. 

 

Таблиця 3.8 

Ранжування ЛЗ за частотою призначень серед пацієнтів 3-ї групи  

у І та ІІ періодах 

 

Назва ЛЗ 

Період І Період ІІ 

Частота призначень 
Ранг 

Частота призначень 
Ранг 

(абс.) (%) (абс.) (%) 

1 2 3 4 5 6 7 

Натрію хлорид 104 6,39 1 106 7,95 1 

Аспаркам 102 6,27 2 87 6,52 2 

Глюкоза 97 5,96 3 40 3,00 6 

Тіотриазолін 91 5,59 4 39 2,92 7 

Аугментин 76 4,67 5 1* 0,07 32 

Рибоксин 73 4,48 6 14 1,05 20 

Вітамін С 62 3,81 7 70 5,25 3 

Лазолван 62 3,81 7 21 1,57 15 

Корглікон 51 3,13 8 28 2,10 10 

Гепарин 49 3,01 9 4 0,30 29 
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Продовж. таблиці 3.8 
 

1 2 3 4 5 6 7 

Фуросемід 48 2,95 10 18 1,35 17 

Левофлоксацин 1 0,06 33 64 4,80 4 

Еуфілін 45 2,76 11 54 4,05 5 

Диклофенак 23 1,41 18 36 2,70 8 

Мукосол - - - 31 2,32 9 

Флуконазол 21 1,29 20 31 2,32 9 

Анальгін 35 2,15 15 28 2,10 10 

Всього 1628 100,00  1290 100,00  

 

Примітка. * курсивом виділені показники тих ЛЗ, що за результатами дослідження не входили 

до топ − 10 конкретного періоду, але займали перші 10 місць в іншому періоді, 

тому наведені в якості порівняння. 

 

Як видно з таблиці 3.8, ЛЗ що найчастіше застосовувались, практично не 

відрізняються від перших 2-х груп. Проте, в цю групу віднесені пацієнти, які мали 

СП. Згідно з результатами вище проведеного аналізу, серед СП переважали 

патології ССС ( 57,2% {І} та 69,3% {ІІ}), дихальної системи (24,9%{І} та 

13,4% {ІІ}), гастроентерологічні захворювання (9,8% {І}) та захворювання 

ендокринної системи (5,6% {ІІ}). Отже, доцільність частого застосування 

аспаркаму, еуфіліну, тіотриазоліну, флуконазолу, фуросеміду на перший погляд 

виглядає виправданим. Подальші заплановані нами етапи дослідження щодо 

оцінки ЯФТ, мають на меті дати більш детальну характеристику кожного 

призначеного ЛЗ та доцільність його застосування в конкретній клінічній 

ситуації. 

Результати частотного аналізу призначених ЛЗ для ФТ пацієнтів останньої 4-ї 

групи (хворі з НП, її ускладненнями та СП) наведено у таблиці 3.9. 
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Таблиця 3.9 

Ранжування ЛЗ за частотою призначень серед пацієнтів 4-ї групи  

І та ІІ періодів 

 

Назва ЛЗ 

Період І Період ІІ 

Частота призначень Ранг Частота призначень Ранг 

(абс.) (%)  (абс.) (%)  

Натрію хлорид 69 8,65 1 55 8,33 1 

Глюкоза 41 5,14 2 24 3,64 6 

Аугментин 40 5,01 3 4* 0,61 20 

Лазолван 38 4,76 4 23 3,48 7 

Еуфілін 36 4,51 5 36 5,45 3 

Аспаркам 34 4,26 6 38 5,76 2 

Корглікон 29 3,63 7 18 2,73 8 

Тіотриазолін 29 3,63 7 15 2,27 10 

Рибоксин 25 3,13 8 12 1,82 12 

Гепарин 23 2,88 9 1 0,15 23 

Роваміцин 22 2,76 10 4 0,61 20 

Левофлоксацин - - - 35 5,30 4 

Вітамін С 21 2,63 11 27 4,09 5 

Диклофенак 13 1,63 16 24 3,64 6 

Флюконазол - - - 24 3,64 6 

Цефтріаксон 12 1,50 17 17 2,58 9 

Інсулін 14 1,75 15 15 2,27 10 

Всього 798 100,00  685 100,00  

 

Примітка. * курсивом виділені показники тих ЛЗ, що за результатами дослідження не 

входили до топ − 10 конкретного періоду, але займали перші 10 місць в іншому 

періоді, тому наведені в якості порівняння. 
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У 4-й групі також присутній перелік ЛЗ, аналогічний трьом першим групам, за 

незначною різницею в рангах, які посідають наведені медикаменти. Це викликає 

певні сумніви у раціональності призначеної ФТ, адже хворі у цих групах мали різні 

діагнози, а отже і застосовані ЛЗ повинні були відрізнятися. Проте результати 

частотного аналізу дають нам лише поверхневу картину ЯФТ. Передбачений нами 

подальший більш детальний аналіз дозволить визначити раціональність ФТ для 

кожного конкретного пацієнта відповідно до клінічної ситуації. 

 

Висновки до розділу 3 

 

1. У результаті проведеного аналізу, встановлено, що лише 24,1% 

госпіталізованих пацієнтів у І періоді та 17,8% − у ІІ періоді в анамнезі мали тільки 

основний діагноз − НП. У 31,1% (І) та 39,6% (ІІ) хворих спостерігались ускладнення 

НП. Результати їх стандартизації засвідчили переважання наступних патологій: ДН 

(45% − у періоді І та 83% − у періоді ІІ), плеврит (26% і 8% відповідно) та емфізема 

легень (16% та 3%). Супутня патологія була у 64,1% хворих у І періоді та 66,3% − у 

ІІ періоді, при чому переважали: хронічне ураження ССС (57,2% {І} та 69,3% {ІІ}), 

дихальної системи (24,9% та 13,4%). Натомість, 3-тє місце у І періоді посіли 

гастроентерологічні захворювання (9,8%), а в ІІ періоді − хвороби ендокринної 

системи (5,6%). Тож, виявлена нами значна частка пацієнтів із коморбідними 

станами, підвищує ризик несприятливого висліду НП та вимагає застосування 

додаткової ФТ, що може вплинути не лише на комплаєнс пацієнта до лікування, але 

й на можливість несумісності призначених ЛЗ та прояву ЛВ, у тому числі, 

непередбачуваних, небажаних та небезпечних.  

2. Результати аналізу кількості призначених ЛЗ на 1 ЛЛП показали, що в 

І періоді пацієнти отримували в середньому 13,22±4,20 ЛЗ, а в ІІ періоді – 

10,46±3,44 ЛЗ на 1 ЛЛП, що було достовірно менше [t = 8,26; p<0,01] порівняно з 

І періодом. Такі показники, на нашу думку, свідчать про поліпрагмазію – 

надмірне застосування ліків. Більш детальний аналіз співвідношення між 

кількостями призначених ЛЗ пацієнтам та числом ліжкоднів достеменно 
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засвідчили (p<0,05), що більша кількість ліжкоднів поєднується з більшою 

кількістю ЛЗ, які призначалися хворому. 

3. Результати проведеного нами маркетингового аналізу фармацевтичного 

ринку України ЛЗ для ФТ НП станом 01.10.2009 року та 01.12.2017 року щодо 

кількості зареєстрованих аналогів з використаних груп ЛЗ встановлено, що за 8 років 

асортимент збільшився на 71%. При цьому достовірно засвідчено (р<0,001) суттєве 

зростання (в деяких групах понад 100 позицій) кількості зареєстрованих ТН по 15 

групах ЛЗ. Варто зазначити, що за оцінкою ВООЗ, збільшення кількості ЛЗ на ринку 

є одним із основних факторів, що сприяють їх нераціональному використанню. 

 

Основні фрагменти цього розділу відображені нами в таких публікаціях: 

1. Підгірна М.Я., Підгірний Я.М. Методичні підходи до моніторингу 

лікарського забезпечення при фармакотерапії перитоніту. Фармацевтичний 

журнал. 2008. № 3. С. 29–38 (Особистий внесок: розроблено та обґрунтовано 

методичні підходи до моніторингу лікарського забезпечення, узагальнено результати, 

оформлено публікацію до друку). 

2. Фармацевтична інформатика: монографія / Б.Л. Парновський, 

М.В. Слабий, О.М. Заліська, А.І. Бойко, О.Б. Блавацька, Г.В. Крамаренко, 

Г.Ю. Яцкова, А.А. Лендяк, О.В. Парамош, К.І. Пушак, Ю.В. Майнич, 

М.Я. Підгірна, І.Г. Мудрак. Львів: Кварт, 2008. 448 с. (Особистий внесок: 

підготовлено розділ «Методичні підходи до аналізу споживання лікарських засобів 

за допомогою баз даних при фармакотерапії перитоніту», стр. 139–160). 

3. Сех М.Я. Аналіз раціональності фармакотерапії хворих на негоспітальну 

пневмонію (Повідомлення І). Клінічна фармація, фармакотерапія та медична 

стандартизація. 2011. № 1–2. С. 57–63.  

4. Сех М.Я. Клініко-фармакологічний аналіз призначень лікарських засобів 

у хворих з позашпитальною пневмонією. Фармакоекономіка в Україні: стан та 

перспективи розвитку: матеріали IV наук.-практ. конф., Харків, 27–28 жовтня 

2011р. Харків, НФаУ, 2011. С. 219–220. 
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РОЗДІЛ 4 

ОЦІНКА ФАРМАКОТЕРАПІЇ СТАЦІОНАРНИХ ХВОРИХ 

ІЗ НЕГОСПІТАЛЬНОЮ ПНЕВМОНІЄЮ  

 

4.1. Оцінка фармакотерапії згідно «Уніфікованої методики оцінки 

фармакотерапії за листками лікарських призначень» 

 

Цей етап нашого дослідження базувався на ретроспективних даних і був 

присвячений оцінці ЯФТ хворих із НП за «Уніфікованою методикою оцінки 

фармакотерапії за листками лікарських призначень», (А. Зіменковський, М. Сех та 

співавт., 2011) [98], а також аналізу недоцільної (некоректної та нераціональної) її 

частини. Результати проведеного дослідження дали змогу систематизувати за 

основними критеріями висунуті зауваження до ФТ НП, які базувались, передусім, на 

умовному ступені шкоди, яку недоцільна ФТ може нанести пацієнту. Зауваження 

ділилися на: 1) категоричні; 2) умовно категоричні; 3) умовні; 4) невідповідність між 

затвердженим клінічним протоколом НП і призначеними ЛЗ. 

Загальна кількість «категоричних» зауважень становила 1227 для І періоду та 

1276 для ІІ періоду. До групи «категоричних» зауважень увійшли випадки: 

застосування ЛЗ, взаємодія яких викликає потенційну ЛВ; відсутність базового ЛЗ 

у схемі ФТ, а також випадки коли існували чіткі показання до застосування ЛЗ, 

проте він не призначений. Для І періоду виявлено 56 різноманітних варіантів 

потенційних ЛВ, що загалом зустрічалися 956 рази (додаток И). Із 56 потенційних 

ЛВ найбільша кількість 35 (63%) – ідентифіковані нами, як некорисні 

(недоцільні); 13 (23%) – як небезпечні (недопустимі), і лише 8 (14%) – корисні 

(доцільні) (рис. 4.1). Недоцільні (некорисні) ЛВ – одночасне застосування ЛЗ, що 

можуть кількісно чи якісно змінювати кінцевий терапевтичний ефект внаслідок їх 

несумісності, чи посилювати токсичні ефекти. Небезпечні (недопустимі) ЛВ – 

комбіноване застосування ЛЗ, що може становити загрозу життю та призвести до 

серйозних ускладнень ФТ. Доцільні (корисні) ЛВ – сумісне застосування ЛЗ для 
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підвищення терапевтичного ефекту, скорочення терміну ФТ та запобігання 

ускладненням [101]. 

 

 

 

Рис. 4.1 Розподіл виявлених ЛВ в І та ІІ періодах 

 

Для періоду ІІ виявлено 62 варіанти потенційних ЛВ, що загалом 
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небезпечні, і 7 (11%) – доцільні (рис. 4.1).  

Інша підгрупа «категоричних» зауважень стосувалась відсутності базового 

ЛЗ (антибіотика) {n = 97 (І) та n =55 (ІІ)}. У періоді І було виявлено 87 випадків 

відсутності перорального макроліду як додаткового АБЗ до захищених 

амінопеніцилінів чи цефалоспоринів ІІ-ІІІ покоління при важкій пневмонії, що є 

обов’язковим згідно чинного КП лікування НП, а також 10 випадків не 

призначення будь-якого АБЗ (рис. 4.2).  
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Рис. 4.2 Випадки відсутності призначення базового ЛЗ у І періоді 

 

У періоді ІІ теж фіксувались випадки відсутності перорального макроліду 

при важкій пневмонії (n = 38), а в 10 випадках навпаки, застосувався лише 

макролід, без захищених амінопеніцилінів чи цефалоспоринів. Окрім того, 

виявлено відсутність будь-якого АБЗ (n = 6) та не призначення противірусного ЛЗ 

(озельтамівіру чи зинамівіру) (n = 1) при доведеному діагнозі вірусної пневмонії, 

що є обов’язковим, згідно чинного КП лікування вірусних пневмоній [64, 65] 

(рис. 4.3). 

 

 

 

Рис. 4.3 Випадки відсутності призначення базового ЛЗ у ІІ періоді 
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Прикінцевою підгрупою «категоричних» зауважень, були випадки не 

призначення ЛЗ, при наявності прямих показань до його застосування. До цієї 

категорії нами віднесено відсутність призначення КМ у ЛЛП (n = 174 {I} та 

n = 148 {IІ}). 

До категорії «умовно категоричних» зауважень нами було віднесено: 

недоцільність застосування певних ЛЗ; відсутність показань до застосувань; 

дублювання ЛЗ з однієї ФТГ, а також призначення подібних за дією ЛЗ. 

Результати дослідження засвідчили достовірне зменшення (р˂0,01) кількості 

випадків «умовно категоричних» зауважень у ІІ періоді (n = 631) у порівнянні з 

І періодом (n = 1071). 

Недоцільність призначення ЛЗ нами визначався як випадок клінічної 

практики, коли відсутні показання чи наявні протипоказання до застосування ЛЗ, 

існує ризик несумісності із іншими призначеними ЛЗ, є вагомі докази щодо 

недоцільності призначення ЛЗ у конкретній клінічній ситуації, одержані із БД 

ДМ. Загалом для І періоду виявлено 155 недоцільно призначених ЛЗ, а для 

періоду ІІ – 276 ЛЗ (додаток К). Доказовою інформаційною базою для визначення 

доцільності застосування тих чи інших ЛЗ у даній клінічній ситуації слугувала 

«База стандартів медичної допомоги України» [3, 4] та міжнародні джерела 

доказової інформації на предмет належної практики ФТ НП, її ускладнень, а 

також СП, що траплялись у пацієнтів: Clinical Evidence [148], Cochrane Library 

[149, 150], Embase [166], Evidence-Based medicine [170], Health Technology 

Assessment (HTA) Database [180], Medline/PubMed [200], NICE [205], NHS National 

Research Register [207], Scottish Intercollegiate Guidelines Network (SIGN) [241]. 

Розподіл недоцільно призначених ЛЗ за ФТГ (тобто за класифікацію АТХ) 

свідчить про певні пріоритети лікарів щодо призначення ЛЗ без вагомих на те 

показань. У І періоді перевага надавалась наступним ФТГ: А12А «Мінеральні 

добавки» (n = 45 {29,03%}), J01D «Інші бета-лактамні антибіотики» 

(n = 34 {21,94%}), J01М «Антибактеріальні засоби групи хінолонів» 

(n = 28 {18,06%}), J01Х «Інші антибактеріальні засоби» (n = 22 {14,19%}), J04А 

«Протитуберкульозні засоби» (n = 13 {8,39%}), J01G «Аміноглікозиди» 
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(n = 5 {3,23%}), J01F «Макроліди, лінкозаміди і стрептограміни» (n = 4 {2,58%}), 

J01С «Бета-лактамні антибіотики, пеніциліни» (n = 2 {1,29%}) та G01B «Проти-

мікробні/антисептичні засоби в комбінації з кортикостероїдами» (n = 2 {1,29%}) 

(рис. 4.4). 

 

 

 

Рис. 4.4 Розподіл недоцільно призначених ЛЗ за ФТГ в І періоді  

 

У ІІ періоді розподіл недоцільно призначених ЛЗ за ФТГ мав наступний вигляд: 

J01D «Інші бета-лактамні антибіотики» (n = 102 {36,96%}), J01М «Антибактеріальні 

засоби групи хінолонів» (n = 28 {10,15%}), J01F «Макроліди, лінкозаміди і стрепто-

граміни» (n = 24 {8,70%}), C01F «Інші кардіологічні засоби» (n = 17 {6,16%}), J01G 

«Аміноглікозиди» (n = 16 {5,80%}), А12С «Інші мінеральні добавки» 

(n = 14 {5,07%}), J01Е «Сульфаніламіди і триметоприм» (n = 12 {4,35%}), R06A 

«Антигістамінні засоби для системного застосування» (n = 9 {3,26%}), М01А 
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«Препарати вітаміну В1 в тому числі і в комбінації з вітаміном В6 і В12» 

(n = 4 {1,45%}), A11В «Полівітамінні комплекси без добавок» (n = 2 {0,73%}), С01А 

«Серцеві глікозиди» (n = 2 {0,73%}), та по одному зауваженню {0,36%}з груп: N05A 

«Антипсихотичні засоби», А16А «Інші засоби, що впливають на травну систему і 

метаболічні процеси», Н02А «Прості препарати кортикостероїдів для системного 

застосування», C09D «Комбіновані засоби інгібіторів ангіотензину ІІ», R03D «Інші 

засоби для системного застосування при обструктивних захворюваннях дихальних 

шляхів», N06B «Психостимулятори засоби, що застосовуються при синдромі 

порушення уваги і гіперактивності», С07А «Блокатори бета-адренорецепторів», 

В01А «Антикоагулянти», N07X «Інші засоби, що діють на нервову систему», A03F 

«Стимулятори перистальтики (пропульсанти)», C01D «Вазодилятатори,що 

застосовуються в кардіології», J05A «Противірусні препарати прямої дії», В03А 

«Препарати заліза», J02A «Протигрибкові засоби для системного застосування», а 

також, біологічно-активні добавки (БАДи) (рис. 4.5). 

 

 

 

Рис. 4.5 Розподіл недоцільно призначених ЛЗ за ФТГ в ІІ періоді 
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Для ідентифікації ЛЗ, що були призначені без відповідних показань, нами 

було враховано наявність показань у ЛЗ для ФТ: основної патології, ускладнень 

основного захворювання та СП згідно з відповідними чинними КП, 

затвердженими МОЗ України. Таким чином, нам вдалося ідентифікувати 846 ЛЗ у 

І періоді та 197 ЛЗ у ІІ періоді (Додаток Л). Варто зазначити, що більшість із 

визначених ЛЗ, належать до так званих «метаболічних ліків», що призначаються 

переважно в комплексній ФТ великої кількості захворювань. Окрім цього, 

важливим, на нашу думку, є факт додаткових, немалих економічних витрат, 

пов’язаних із застосуванням невідповідних ЛЗ, про що йдеться у результатах КЕ 

оцінки, наведених далі. 

Проблема нераціонального дублювання 2-х ЛЗ із однієї ФТГ спостерігалась у 

73 випадках у І періоді (Додаток М, табл. М.1) та у 156 випадках періоду ІІ 

(Додаток М, табл. М.2.). Результати порівняльного аналізу, зокрема МНН 

призначуваних ліків, дозволили ідентифікувати ЛЗ, які містять однаковий 

активний фармацевтичний інгредієнт (АФІ), належать до однієї ФТГ, мають 

подібний/однаковий механізм дії. Виявлення таких ЛЗ у ЛЛП може слугувати 

основою для попередження токсичних ефектів вказаних ліків чи виникнення ПР 

ЛЗ, у тому числі, життєво небезпечних. 

Тож, за результатами проведеного аналізу виділено основні ФТГ та випадки 

дублювання у досліджуваних ЛЛП. Зокрема, у І періоді (рис. 4.6) найчастіше 

(53,42%) спостерігалось дублювання ліків, що належать до групи муколітичних 

засобів (R05CB). На другому місці (19,18%) були ЛЗ з групи сечогінних (С03СA, 

C03BA, C03DA, C03CC). Такі дублювання ми вважали необґрунтованими та 

нераціональними, оскільки вони призводять до збільшення витрат на ФТ даної 

категорії пацієнтів. З одинаковою частотою (по 4,11%) зустрічалось дублювання 

ЛЗ із групи серцевих глікозидів (H02AB) та глюкокортикоїди (ГК) (R06AX, 

R06AC). Як наслідок, це може призвести до накопичення вказаних ЛЗ в організмі 

та посилитись ПР цих груп медикаментів. 
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Рис. 4.6 Розподіл дублювань ЛЗ у ЛЛП у І періоді 

 

Найбільша кількість дублювань у ІІ періоді була виявлена у групі С01ЕВ – 

інші кардіологічні засоби (39,74%) (рис. 4.7). До цієї групи увійшли: тіотриазолін, 
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т-тріомакс). В ІМЗ цих ліків є чіткі рекомендації не застосовувати з іншими ЛЗ, 

що містять мельдоніум, оскільки, таке поєднання може спричинити розвиток 

небажаних взаємодій. Використання тіотриазоліну обумовлене його кардіо- та 

гепатопротекторною дією. Тіазотна кислота запобігає руйнуванню гепатоцитів, 

знижує ступінь жирової інфільтрації та поширення некрозу печінки, сприяє 

процесам регенерації гепатоцитів, нормалізує в них білковий, вуглеводний, 

ліпідний та пігментний обміни [49]. Разом із тим збільшує швидкість синтезу та 

виділення жовчі, нормалізує її хімічний склад. Також важливим питанням є 

доцільність використання гепатопротекторів взагалі та тіотриазоліну, зокрема, 

адже даних про доказову ефективність цих ЛЗ немає в міжнародних БД ДМ. 

 

 

0

10

20

30

40
39

14

3 3 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1

К
-с

ть
 в

и
п

ад
к
ів

ФТ  групи        



93 
 

 

Рис. 4.7 Розподіл дублювань ЛЗ за ФТ у ІІ періоді  

 

На другому місці за кількістю продубльованих ЛЗ опинилась група R05CB – 

муколітичні засоби (26,28%), а на третьому − М01АВ – НПЗЗ (7,70%), що 

викликає особливу занепокоєність, адже, в ІМЗ, чітко наведено, що одночасне 

застосування двох ЛЗ із групи НПЗЗ значно підвищує ризик ПР: шлунково-

кишкова кровотеча, дисфункція печінки, поява гострої медикаментозної виразки, 

чи її ускладнень. 

Прикінцевою підгрупою «умовно категоричних» зауважень було 

застосування подібних за дією ЛЗ. У І періоді було встановлено 1 випадок – 

комбінація ЛЗ із групи «Кровозамінники та перфузійні розчини», а саме, 

одночасне застосування натрію хлориду, глюкози, калію хлориду, магнію 

сульфату, сорбілакту, реосорбілакту, розчину Рінгера та венофундину. 

У ІІ періоді в цю категорію увійшло 2 випадки застосування Інфулгану 

(жарознижуючого засобу) та комбінації анальгіну з дімедролом, яку теж 

використовують з цією метою.  
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шляху введення ЛЗ та відсутності достовірних даних щодо доцільності 

застосування певної групи ЛЗ. Проблеми недостатньої тривалості курсу ФТ 

враховувались нами лише тоді, коли ЛЗ був відмінений і не призначався, а 

пацієнт все ще залишався у стаціонарі і продовжував приймати решту ліків. 

Випадки, коли останнє призначення ЛЗ було зроблене в прикінцевий день 

перебування пацієнта в стаціонарі, а тривалість ФТ ще була недостатня, до 

уваги не брались, оскільки хворий міг продовжити застосування цього ЛЗ 

вдома.  

Детальний перелік ЛЗ, тривалість курсу застосування яких вважали 

недостатньою (n = 106 – період І та n = 389 – період ІІ ), наведений у 

додатку Н (табл. Н.1; табл. Н.2). 

У періоді І понад 40% призначених ліків із недостатньою тривалістю ФТ 

припало на протимікробні засоби для системного застосування (J) (42,5%). На 

2-му (23,6%) та 3-му місці (19,8%) – засоби, які впливають на респіраторну 

систему (R) і травну систему та метаболізм (А). Решта (14,1%) проблем цієї 

рубрики стосувались застосування ЛЗ, що впливають на ССС (С) та 

центральну нервову систему (ЦНС) (N). 

У періоді ІІ понад 1/2 усіх застосованих ЛЗ із занадто короткою 

тривалістю ФТ належать до ФТГ ліків, що впливають на ССС (С) (59,9%). На 

2-му та 3-му місцях, відповідно, виявились протимікробні засоби для 

системного застосування (J) (29,3%) та засоби, що впливають на респіраторну 

систему (R) (8,2%). Решту 3,6% склали ЛЗ, які впливають на травну систему 

та метаболізм (А) (2,3%), антинеопластичні й імуномодулюючі засоби (L) 

(0,3%) та пробіотики (1,0%). 

Щодо випадків використання ліків із збільшеною тривалістю курсу ФТ  

(n = 25 {І}; n = 276 {ІІ}), то у періоді І понад 60% припало на протимікробні 

засоби для системного застосування (J) (36%) та засоби, що впливають на 

респіраторну систему (R) (32%). Решту (32%) становили засоби, що 

впливають на ЦНС (N), опорно-руховий апарат (М) та ССС (С) (табл.4.1). 
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Таблиця 4.1 

Перелік застосованих ЛЗ зі збільшеною тривалістю ФТ (І період) 

 

№ 

з/п 
МНН ЛЗ АТХ код 

Застосування К-ть 

випадків 

(n=25) 

реальне 

(за ЛЛП) 

належне 

(згідно ІМЗ) 

1 Амброксол R05CB06 7–10 днів 5 днів 4 

2 Амброксолу гідрохлорид R05CB06 7–10 днів 5 днів 3 

3 Метамізол натрію N02BB02 5 днів не більше 3 днів 3 

  4 Левофлоксацин J01МA12 12–16 днів 7–10 днів 3 

5 Диклофенак натрію М01АВ05 3–4 дні не більше 2 днів 2 

6 Дигоксин С01АА05 4–5 днів 2–3 доби 2 

7 Роваміцин J01FA02 12–14 7–10 днів 2 

8 Ципрофлоксацин J01МA02 15–17 7–14 днів 2 

9 Ацетилсаліцилова кислота N02BA01 7 днів 3–5 днів 1 

10 
Амоксицилін/ 

клавуланова кислота 
J01CR02 16 днів 7–14 днів 1 

11 Мікстура відхаркуюча R05CА10 10 днів 5–7 днів 1 

12 Цефтріаксон J01DD04 14 днів 7–10 днів 1 

 

У періоді ІІ домінували (майже 90%) застосування ЛЗ із 2-х ФТГ із надто 

тривалою ФТ: засоби, що впливають на респіраторну систему (R) (65,3%) та 

протимікробні засоби для системного застосування (J) (22,9%). Решту (11,8%) 

становили засоби, що впливають на ССС (С), опорно-руховий апарат (М) і 

засоби, що впливають на травну систему та метаболізм (А) (табл. 4.2). 
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Таблиця 4.2 

Перелік застосованих ЛЗ зі збільшеною тривалістю ФТ (ІІ період) 

 

№ 

з/п 
МНН ЛЗ АТХ код 

Застосування К-ть 

випадків 

(n = 276) 

реальне 

(за ЛЛП) 

належне 

(згідно ІМЗ) 

1 2 3 4 5 6 

1. Амброксолу гідрохлорид R05CB06 6–13 днів 5 днів 65 

2. Азитроміцин J01FA10 4–13 днів 3 дні 44 

3. Амброксол R05CB06 7–13 днів 5 днів 35 

4. Ацетилцистеїн R05CB01 6–10 днів 5 днів 32 

5. Левофлоксацин J01МA12 12–17 днів 7–10 днів 18 

6. Корглікон С01АХ 5–15 днів 2–3 доби 16 

7. Диклофенак натрію М01АВ05 4–15 днів в/в до 2 днів 14 

8. Дигоксин С01АА05 4–8 днів 2–3 доби 14 

9. Ердостеїн R05CB15 16–18 днів 5–10 днів 13 

10. 
Ліофілізовані сухі дріжджі 

Saccharomyces boulardii 
А07FA02 7–12 днів 3–5 днів 5 

11. Цефепім J01DЕ01 12–14 днів 7–10 днів 5 

12. Римантадин J05АС02 10–14 днів 5 днів 4 

13. Метоклопрамід А03FA01 9–15 днів 
3 рази на день 

до 5 днів 
3 

14. 

Імідазолілетанамід 

пентандіова кислота 
J05АХ 10–11 днів 5–7 днів 2 

15. 

Амоксицилін/клавуланова 

кислота 
J01CR02 15 днів 7–14днів 1 

16. Аскорбінова кислота А11GА01 15 днів 7–10 днів 1 

17. Гатифлоксацин J01МА16 19 днів 7–14 днів 1 

 18. Кларитроміцин J01 FA09 15 днів до 14 днів 1 
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Продовж. таблиці 4.2 
 

1 2 3 4 5 6 

19. Метронідазол J01ХD01 9 днів 7 днів 1 

20. Тобраміцин J01GB01 26 днів 7–10 днів 1 

 

Зауваження, що стосувалися дозування ЛЗ розподілені нами на 2 групи. В 

першу увійшли ЛЗ, що призначались у субтерапевтичній дозі (n = 19 – період І та 

n = 34 – період ІІ). На призначення ЛЗ із групи протимікробних засобів для 

системного застосування (J) та засобів, що впливають на ССС (С) припало більше 

70% проблем занадто низької дози (чи режим дозування надто пролонгований) у 

періоді І. Решту проблем цієї рубрики у вказаному періоді (26,4%) стосувались 

засобів, які впливають на ЦНС (N), травну систему і метаболізм та 

антинеопластичні й імуномодулюючі засоби (L) (табл. 4.3). 

 

Таблиця 4.3 

Перелік ЛЗ, призначених у субтерапевтичній дозі (період І) 

 

№ 

з/п 
МНН ЛЗ АТХ код 

Дозування К-ть 

випадків 

(n = 19) 

реальне 

(за ЛЛП) 

належне 

(згідно ІМЗ) 

1 2 3 4 5 6 

1.  
Амоксицилін/ 

клавуланова кислота 
J01CR02 

1,2 г 

1–2 рази на день 

1,2 г 

3рази на день 
5 

2.  Дигоксин С01АА05 0,1 г 

0,5 – 1 мг, потім 

0,25 мг – 

0,75 мг 

2 

3.  Еритроміцин J01FA01 
200 мг 2 рази 

на день 

200–500 мг  

4 рази на добу 
2 

4.  Корглікон С01АХ 0,25 мл 0,5–1 мл 2 

5.  
Морфолінієва сіль 

тіазотної кислоти 
С01ЕВ 1 мл 5 мл 2 
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Продовж. таблиці 4.3 
 

1 2 3 4 5 6 

6.  Актовегін А16АХ 2 мл 
спочатку 10–

20 мл, потім 5мл 
1 

7. Ізосорбіду динітрат С01DА08 0,5 мг 1–2 мг/год 1 

8. Інозин С01ЕВ 
10 мл 1раз на 

день 

10–20 мл 1–2 

рази на добу 
1 

9. Кальцію глюконат А12АА03 0,5 г 1–3 г 1 

10 

Рибонуклеїнова 

кислота 
L03AX15 

0,25г 

2 рази на день 

0,25 г 4 рази на 

добу 
1 

11. Фуросемід С03СА01 1 мл 
2 мл 1 раз на 

день 
1 

   

У періоді ІІ 1/2 ЛЗ, призначених у субтерапевтичній дозі, теж складали 

протимікробні засоби для системного застосування (J). На 2-му місці опинились 

засоби, що впливають на респіраторну систему (R) (20,6%). Решту (29,4%) 

становили ЛЗ із ФТГ засобів, які впливають на систему крові та гемопоез (В), 

ССС (С), ЦНС (N), опорно-руховий апарат (М) та травну систему і метаболізм (А) 

(табл. 4.4). 

Таблиця 4.4 

Перелік ЛЗ, призначених у субтерапевтичній дозі (період ІІ) 

 

№ 

з/п 
МНН ЛЗ АТС код 

Тривалість застосування К-ть 

випадків 

(n=34) 
реальна 

(за ЛЛП) 

належна 

(згідно ІМЗ) 

1 2 3 4 5 6 

1.   Цефтріаксон J01DD04 0,5 г 1 г, 1 раз на добу 3 

2.  Азитроміцин J01FA10 
250 г 1раз на 

добу 

500 мг 1раз на 

добу 
2 

3.  
Амоксицилін/ 

клавуланова кислота 
J01CR02 

1,2 г 1 раз на 

добу 

1,2 г 3 рази на 

день 
2 

4.  Дезлоратадин R06АХ27 
½ табл. 1раз на 

день 

5 мг 1 раз на 

день 
2 
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Продовж. таблиці 4.4 
 

1 2 3 4 5 6 

5.  
Кислота 

ацетилсаліцилова 

+ магнію гідроксид 

В01АС06 
1/2 табл. 1раз 

на день 

2 табл. на день, 

підтримуюча  

1 табл. на день 

2 

6.  Сальбутамол R03АС02 
1 табл. на 

день 

1 табл. 3 раз на 

день 
2 

7.  Тіотриазолін С01ЕВ 
2 мл 2 рази 

на день 

4 мл 2–3 раз на 

день 
2 

8.  Хлорпромазин N05AA01 
1 мл 1 раз на 

день 

1–5 мл до 3 разів 

на добу 
2 

9. Цефепім J01DЕ01 
1 г 1 раз на 

день 
1 г 2 рази на день 2 

10. Цефоперазон 

сульбактам 
J01DА32 

2 г 1 раз на 

день 

2–4 г 2 рази на 

день 
2 

11. Ацетилцистеїн R05СB01 
200 мг 1 раз 

на день 

600 мг (1табл.) 

1 раз на день 
1 

12. Будесонід R03BА02 
1 мг 2 рази 

на день 

2 мг 2 рази на 

день 
1 

13. Диклофенак М01АВ05 
½ табл. 1 раз 

на день 

по 1 табл. (50 мг) 

2–3 рази на день 
1 

14. Ердостеїн R05СB15 
300 мг 1 раз 

на день 

300 мг 2 рази на 

день 
1 

15. Етамзилат В02ВХ01 
2 амп. 1 раз 

на день 

1–2 амп. 3–4 рази 

на день 
1 

16. 
Інозин пранобекс J05АХ05 

2 табл. 2 рази 

на день 

по 2 табл. 3–4 

рази на день 

1 

17. 
Кларитроміцин J01FA09 

500 мг 1 раз 

на день 

500 мг 2 рази на 

день 

1 

18. 
Левофлоксацин J01MA12 

250 мг 1 раз 

на день 

500 мг 1–2 рази 

на день 
1 

19. Калію, магнію 

аспарагінат 
А12СС30 5 мл 10–20 мл 1 

20. 
Метронідазол J01ХD01 

200 мг 2 рази 

на день 

400 мг 3 рази на 

день 
1 

21. 

Настойка з квіток 

цмину піщаного, 

ромашки та трави 

звіробою  

А16АХ 
30 мл 1 раз 

на день 

30 мл 2–3 рази на 

день 
1 

22. Ремантадин J05AC02 
1 табл. 2 рази 

на день 

2 табл. 3 рази на 

день 
1 

23. Флуконазол J02AC01 50 мг 150 мг одноразово 1 
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Іншою підгрупою зауважень, пов’язаних із режимом дозування було 

застосування ЛЗ у надлишковій дозі (або режим дозування занадто частий) 

(n = 45 – період І та n = 65 – період ІІ). У більшій половині випадків (53,3%) 

проблеми застосування ЛЗ у занадто великій дозі в періоді І виникали при 

використані ЛЗ із групи, що впливають на респіраторну систему (R) (33,3%), та 

ССС (С) (13,3%). Решта зауважень стосувалися ліків із груп: що діють на травну 

систему і метаболізм (А) (15,6%), протимікробних засобів для системного 

застосування (J) (11,1%), засобів, що впливають на систему крові і гемопоез (В) 

(8,9%) та на опорно-руховий апарат (М) (11,1%) (табл. 4.5). 

 

Таблиця 4.5 

Перелік ЛЗ, призначених у надлишковій дозі (період І) 

 

№ 

з/п 
МНН ЛЗ АТХ код 

Застосування К-ть 

випадків 

(n = 45) 

реальне 

(за ЛЛП) 

належне 

(згідно ІМЗ) 

1 2 3 4 5 6 

1.  
Амброксолу 

гідрохлорид 
R05CB06 

2 табл. 

2 рази на день 

1 табл.  

3 рази на день 
9 

2.  
Амоксицилін/ 

клавуланова кислота 
J01CR02 

1,2 г  

4 рази на день 

1,2 г  

3 рази на день 
4 

3.  Корглікон С01АХ 2 мл 0,5–1 мл 4 

4.  Гепарин В01АВ01 
10 000 3 рази 

на день 

5000 ОД  

3 рази на день 
3 

5.  Дигоксин С01АА05 2 мг 
0,5–1 мг, потім 

025 мг – 075 мг 
3 

6.  Кальцію глюконат А12АА03 4 г 1–3 г 3 

7.  Теуфілін R03DA04 10 мл 5 мл 3 

8.  Диклофенак М01АВ05 
100 мг  

2 рази на день 

по 1 табл. (50 мг) 

2–3 рази на день 
2 
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Продовж. таблиці 4.5 
 

1 2 3 4 5 6 

9.  Мелоксикам М01АС06 
15 мг  

2 рази на день 

15 мг  

1 раз на день 
2 

10.  Актовегін А16АХ 30 мл 
спочатку  

10–20 мл, потім 5мл 
1 

11.  Амброксол R06СВ06 
1 табл. 4 рази 

на день 

1 табл. 3 рази на 

день 
1 

12.  Аміодарон С01ВD01 
400 мг 3 рази 

на день 

200 мг 3 рази на 

день 
1 

13. Інозин С01ЕВ14 
40 мл 1 раз 

на день 

10–20 мл  

1–2 рази на добу 
1 

14. Кеторолаку триметамол М01АВ15 20 мг 10 мг 1 

15. Кларитроміцин J01FA09 
1000 мг 1 раз 

на добу 

500 мг 1 раз на 

добу 
1 

16. 
Магнію калію 

аспарагінат 
А12СС55 40 мл 10–20 мл 1 

17. Магнію сульфату В05ХА05 50 мл 5–20 мл 1 

18. Мельдоніум С01ЕВ22 1,0 мг на добу 0,5 мг на добу 1 

19. 

Метилкремнієва 

кислота 
А07ВС 

30 г 2 рази на 

день 

15 г  

3 рази на день 
1 

20. Метоклопрамід А03FA01 
20 мг 2 рази 

на день 

10 мг  

3 рази на день 
1 

21. Цефтріаксон J01DD04 

2мг 2 рази на 

день 

1 мг  

1 раз на день 
1 

 

У періоді ІІ 1/2 всіх випадків припала на ліки з групи протимікробних засобів для 

системного застосування (J) (52,3%). Відповідно, 47,7% стосується ліків, з ФТГ 

засобів, що впливають на респіраторну систему (R) (29,2%), ССС (С) (12,4%), 
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гормонів для системного застосування (Н) (3,1%), засобів, що впливають на опорно-

руховий апарат (М) (1,5%) та на систему крові і гемопоез (В) (1,5%) (табл. 4.6). 

 

Таблиця 4.6 

Перелік ЛЗ, призначених у надлишковій дозі (період ІІ) 

 

№ 

з/п 

 

МНН ЛЗ 

 

АТХ код 

Застосування К-ть 

випадків 

(n=65) 

реальне 

(за ЛЛП) 

належне 

(згідно ІМЗ) 

1 2 3 4 5 6 

1.  Азитроміцин J01FA10 
250 мг 3 рази на день 500 мг  

1 раз на день 

14 

500 мг 2 рази на день 9 

2.  Амброксол R06СВ06 
1табл.  

4 рази на день 

1 табл.  

3рази на день 
7 

3.  Амброксол R06СВ06 
2 табл.  

3 рази на день 

1 табл. 3рази 

на день 
3 

4.  Левофлоксацин J01MA12 
1000 мг  

2 рази на день 

500 мг  

1–2 рази на день 
6 

5.  
Амброксолу 

гідрохлорид 
R05CB06 

1 табл.  

4 рази на день 

1 табл.  

3 рази на день 
4 

6.  Ацетилцистеїн R05СB01 
600 мг 2 рази на 

день 

600 мг (1табл.) 

1раз на день 
3 

7.  Мельдоній С01ЕВ22 2 г 0,5–1 г 3 

8.  Сульфокамфокаїн С01ЕВ02 4 мл 2 мл 3 

9.  Преднізолон Н02АВ06 90 мг 30–60 мг 2 

10.  Корглікон С01АХ 2 мл 0,5–1 мл 2 

11.  Спіраміцин J01FA02 
1,5 млн МО 

4 рази на день 

2 млн МО  

2 рази на день 
2 
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Продовж. таблиці 4.6 
 

1 2 3 4 5 6 

12. 
Амоксицилін/ 

клавуланова кислота 
J01CR02 

1,2 г  

4 рази на день 

1,2 г  

3 рази на день 
1 

13. Диклофенак М01АВ05 
100 мг 2 рази на 

день 

по 50 мг 2–3 

рази на день 
1 

14. Дипірідамол В01АС07 150 мг 75 г 1 

15. Ердостеїн R05СB15 
300 мг 3 рази на 

день 

300 мг 2 рази 

на день 
1 

16. Фенспірид R03DX03 
1 табл. 4 рази на 

день 

1 табл. 2 рази 

на день 
1 

17. Флуконазол J02AC01 200 мг 
150 мг 

одноразово 
1 

18. Цефтріаксон J01DD04 
2 мг 2 рази на 

день 

1 мг 1 раз на 

день 
1 

 

Прикінцевою підгрупою зауважень, що увійшла до категорії «умовних», було 

застосування ЛЗ щодо яких відсутні достовірні дані стосовно доцільності чи 

ефективності їх клінічного використання загалом чи в даній клінічній ситуації 

зокрема (n = 199 – період І та n = 137 – період ІІ). Сучасна світова клінічна 

практика передбачає застосування ліків лише з перевіреною та доведеною 

належним чином ефективністю [201]. Пов’язано це, перш за все, із невпинним 

зростанням кількості ЛЗ на світовому фармацевтичному ринку. На сьогодні в 

Україні зареєстрована велика кількість генериків, ефективність яких не остаточно 

доведена. Тому, на нашу думку, варто зробити акцент на застосуванні ЛЗ, які 

пройшли авторитетні мультицентрові дослідження, та звести до мінімуму 

застосування так званих «метаболічних ліків». Перелік ЛЗ із цієї групи зауважень, 

що застосовувались у періоді І та періоді ІІ, наведено в таблиці 4.7. 
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Таблиця 4.7 

Перелік ЛЗ щодо яких відсутні достовірні дані доцільності  

чи ефективності їх клінічного використання загалом чи в даній клінічній 

ситуації на момент дослідження (І та ІІ періоди) 

 

№   

з\п 
МНН ЛЗ АТХ-код 

К-сть випадків  

період І 

(n = 199) 

період ІІ 

(n = 137) 

1. Інозин С01ЕВ14 90 18 

2. Тіотриазолін С01ЕВ 40 47 

3. Флуконазол J02AC01 40 36 

4. Актовегін А16АХ 15 2 

5. Ністатин А07АА02 14 - 

6. Мельдоній С01ЕВ22 - 8 

7. Інозин пранобекс J05AX05 - 8 

8. Живі ліофілізовані пробіотичні 

лакто- та біфідобактерії 
- - 7 

9. Вітаглутам J05AX - 5 

10. Римантадин J05AС02  3 

11. Амізон J05AС  1 

12. Інтерферон L03AB05  1 

13. Ергоферон гомеопатичний засіб  1 

 

Дані про відсутність доказової ефективності, а відтак, і доцільності застосування 

інозину, тіотриазоліну та мельдонію наведено нами в розділі 3. Клінічна ефективність 

флуконазолу не викликає сумнівів, однак, у даній клінічній ситуації, доцільність його 

застосування не доведена. Згідно міжнародних рекомендацій [138, 175] застосування 

протигрибкових засобів для профілактики грибкових інфекцій є недоцільним і 

нераціональним. Особливо, якщо посіви не показують росту грибкової інфекції. У 
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вказаних клінічних випадках результатів тесту на грибкову флору у медичній карті не 

виявлено.  

Що стосується застосування актовегіну, то немає достовірного підтвердження 

ефективності цього ЛЗ. В базі Cocran Library ми не виявили інформації в цьому ракурсі. 

Крім того, в країнах Європи та США він взагалі не застосовується. 

Доцільність використання ністатину в аналізованій клінічній ситуації теж 

відсутня, оскільки він впливає переважно на слизові оболонки шлунково-кишкового 

тракту (ШКТ), а отже застосування його для профілактики кандемії, на нашу думку, 

нераціонально. 

В якості противірусних засобів при НП, особливо якщо доведено, що вона 

вірусного походження, доцільно призначати лише озельтамівір та зинамівір, які мають 

доведену клінічну ефективність [64, 65]. Решта противірусних ЛЗ неефективні, а відтак 

нераціональні у використанні. Доказова ефективність інтерферонів загалом та в даній 

клінічній ситуації наразі відсутня. Тому, інтерферон теж віднесений нами у групу ЛЗ 

щодо яких відсутні достовірні дані доцільності чи ефективності їх клінічного 

використання. 

Категорія зауважень, що стосуються відповідності між затвердженим клінічним 

протоколом ФТ НП і призначеними ЛЗ, не входила до «Уніфікованої методики оцінки 

ФТ за ЛЛП», проте, додана нами, в ході дослідження, оскільки, дуже часто зустрічались 

випадки призначення АБТ, що не відповідала чинному клінічному протоколу лікування 

НП. Ми вважали за необхідне виокремити ці зауваження. Варто зазначити, що нами 

розглядалась відповідність між клінічним протоколом і призначеними ЛЗ лише для 

основного захворювання. Таким чином, вдалося виявити по 180 невідповідностей в 

кожному з періодів, тобто, з 270 ЛЛП, у 180 з них (66,7%) призначена ФТ не 

відповідала тим чи іншим чином клінічному протоколу. 

Тож, в результаті проведення цього етапу дослідження нам вдалося узагальнити та 

систематизувати, за кожною визначеною групою, зауваження до призначеної ФТ для 

хворих на НП в обох періодах. Ми розрахували 95% ДІ та визначили статистичну 

значимість відмінності часток зауважень між двома досліджуваними періодами 

(табл. 4.8). 



Таблиця 4.8 

Загальний перелік зауважень – І та ІІ періодів 

 

 
Примітка.  ⃰ – визначення відмінності часток зауважень, за кожною групою, між двома періодами 

№  
з/п 

 
Група зауважень до ФТ 

Кількість зауважень р ⃰⃰⃰ – 

показник Період І %  
(95% ДІ) 

Період ІІ %  
(95% ДІ) абс. (%) абс. (%) 

І Категоричні зауваження 1227 42,72 42,72 (95%ДІ: 40,91–44,53) 1276 42,70 42,70 (95%ДІ: 40,93–44,48) >0,05 

1. 1. Використання ЛЗ, взаємодія яких викликає 

потенційну ЛВ  956 33,29 
33,29 

(95%ДІ: 31,56-35,01) 1073 35,91 
35,91 

(95% ДІ:34,19-37,63) 
<0,05 

2. 2. Відсутність базового ЛЗ (антибіотика) 97 3,38 3,38 (95%ДІ: 2,75-4,07) 55 1,84 1,84 (95% ДІ:1,39-2,35) <0,05 

3. 3. Недопризначений ЛЗ 174 6,06 6,06 (95%ДІ: 5,19-6,93) 148 4,95 4,95 (95% ДІ:4,20–5,76) >0,05 

ІІ Умовно-категоричні 1071 37,29 37,29 (95%ДІ: 35,52–39,06) 631 21,12 21,12 (95% ДІ:19,65–22,58) <0,01 

4. 4. Використання ЛЗ різних ФТГ, що були 

призначені недоцільно 155 5,40 

5,40 
(95% ДІ: 4,57- 6,22) 276 9,24 

9,24 
(95% ДІ:8,20–10,28) 

<0,01 

5. 5. Використання ЛЗ без відповідних показань 842 29,32 29,32 (95% ДІ: 27,65 – 30,98) 197 6,59 6,59 (95% ДІ: 5,70–7,48) <0,01 

6. 6. Використання ЛЗ з однієї й тієї ж ФТГ  73 2,54 2,54 (95% ДІ: 2,00–3,15) 156 5,22 5,22 (95% ДІ: 4,42–6,02) <0,01 

7. 7. Застосування подібних за дією ЛЗ 1 0,03 0,03 (95% ДІ: 0,00-0,14) 2 0,07 0,07 (95% ДІ: 0,01-0,19) >0,05 

ІІІ Умовні 394 13,72 13,72 (95% ДІ: 12,46–14,98) 901 30,15 30,15 (95% ДІ:28,51–31,80) <0,01 

8. 8. Застосування ЛЗ зі збільшеною тривалістю 

курсу ФТ 25 0,87 

0,87 
(95% ДІ: 0,56–1,24) 276 9,24 

9,24 
(95% ДІ: 8,20–10,28) 

<0,01 

9. 9. Використання ЛЗ з недостатньою тривалістю 

курсу ФТ 106 3,69 
3,69 

(95% ДІ: 3,03–4,41) 389 13,02 
13,02  

(95% ДІ: 11,81-14,23) 
<0,01 

10. 10. Використання ЛЗ, що призначені у 

субтерапевтичній дозі 19 0,66 
0,66 

(95% ДІ: 0,40-0,99) 34 1,14 
1,14 

(95% ДІ: 0,79–1,55) 
>0,05 

11. 11. Використання ЛЗ зі збільшеним дозуванням 45 1,57 1,57 (95% ДІ: 1,15–2,05) 65 2,18 2,18 (95% ДІ: 1,68–2.73) >0,05 

12. 12. Відсутність достовірних даних щодо 

доцільності застосування певної групи ЛЗ 199 6,93 

6,93  
(95% ДІ: 6,00–7,86) 137 4,59 

4,59 
(95% ДІ: 3,86-5,35) 

<0,01 

IV Невідповідності між затвердженим клінічним 

протоколом лікування і призначеними ЛЗ 180 6,27 

6,27 
(95% ДІ:5,38–7,15) 180 6,02 

6,02 
(95% ДІ: 5,17-6,88) 

>0,05 

13. 13. Всього 2872 100,0 - 2988 100 - - 

1
0

6
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Результати порівняльного аналізу структури зауважень показали та 

статистично підтвердили (р˂0,01) збільшення частки низки зауважень (n = 5) у 

періоді ІІ порівняно з періодом І. Йдеться про використання ЛЗ, взаємодія яких 

викликає потенційну ЛВ (33,29% vs 35,91% у періоді І та періоді ІІ відповідно); 

використання ЛЗ різних ФТГ, що були призначені недоцільно (5,40% vs 9,24%); 

використання ЛЗ з однієї й тієї ж ФТГ (2,54% vs 5,22%), використання ЛЗ із 

недостатньою (3,69% vs 13,02%) та зі збільшеною тривалістю курсу ФТ (0,87% vs 

9,24%). Збільшення частоти у періоді ІІ, ще 3-х груп зауважень (застосування 

подібних за дією ЛЗ {0,03% – І vs 0,07% – ІІ}; використання ЛЗ, що призначені у 

субтерапевтичній дозі {0,66% vs 1,14%}; використання ЛЗ зі збільшеним 

дозуванням {1,57% vs 2,18%}) є статистично не значимими (р>0,05 ). У той же 

час, статистично значиме (р <0,05) зменшення частки в періоді ІІ порівняно з 

періодом І зазначалось для 3-х груп зауважень. До них належать: відсутність 

базового ЛЗ (антибіотика) (3,38% період І vs 1,84% – ІІ); відсутність достовірних 

даних щодо доцільності застосування певної групи ЛЗ (6,93% vs 4,59%) та 

використання ЛЗ без відповідних показань (29,32% vs 6,59%). Невідповідності 

між чинним клінічним протоколом і призначеними ЛЗ склали 6,27% зауважень у 

періоді І та 6,02% – ІІ (р>0,05). Проте, ці невідповідності не мають достовірного 

статистичного значення.  

 

4.2. Оцінка якості фармакотерапії на прикладі конкретного клінічного 

випадку 

 

З метою ілюстрації застосування вищенаведенної методики, наводимо клінічний 

випадок пацієнта, що був включений у дослідження (рис. 4.8). Пацієнт П., 1969 р. н., 

мешканець м. Львова. Перебував на стаціонарному лікуванні у терапевтичному 

відділенні КНП КЛШМД з 28.02.2017 р. по 25.03.2017 р. (тривалість стаціонарної 

високо спеціалізованої медичної допомоги – 26 днів.) з клінічним основним 

діагнозом – НП з ДН ІІ ст, діагноз супутній: АГ, хронічний гепатит. 
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Назва закладу охорони здоров’я  

ЛИСТОК ЛІКАРСЬКИХ ПРИЗНАЧЕНЬ 

№ карти_______29783_____________________ № палати  _____4____________________ 

Прізвище, ім’я та по батькові хворого   П. 

Основний діагноз: негоспітальна пневмонія 

Ускладнення: дихальна недостатність ІІ ст 

Супутній діагноз: артеріальна гіпертензія, хронічний гепатит 

Призначення             Відмітки про призначення та виконання 

 28 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 

Режим                            

Дієта                            

1. Левофлоксацин 200,0 

в/в, 1р/д 

+  + + + + + + + +                  

2. Фромілід 500 мг; 

табл.1р/д 

+  + + + + + + + +                  

3. Муцитус 300 мг; табл. 

1р/д 

+  + + + + + + + + + + +               

4. Флюконазол 50 мг; 

табл.1р/д 

+  + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + 

5. Левомак 750 мг; табл. 

2р/д 

+  + + + + + + + + + + + + + + + +          

6. Цефопектам 1,0; в/в 

1р/д 

+  + + + + + +                    

7. Кларитроміцин 500 

мг; табл. 1р/д 

+  + + + + + + + + + + + + + +            

8. Інфулган 100; в/в 1–2 

р/д 

  + +                        

9. Браксон 2,0; в/в 1р/д +  + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + 

10. Мукосол 2,0; в/в 1р/д +  + + + + + + + + + + + + + + + +          

11. Димедрол 1,0; в/в 

2р/д 

+  + + + + + + + + + + + + + +            

12. Аспаркам 10,0;  +  + + + + + + + + + + + + + +            

13. Рибоксин 10,0;      в/в; +  + + + + + + + + + + + + + +            

14. Вітамін С 2,0;       2р/д +  + + + + + + + + + + + + + +            

15. Еуфілін 5,0;  +  + + + + + + + + + + + + + +            

16. Корглікон 1,0; +  + + + + + + + + + + + + + +            

17. Дексаметазон 1р/д +  + + + + + +                    

18. Диклофенак 3,0; в/в 

1р/д 

+  + + + + + + + + + + + + + +            

19. Гатифлоксацин 1,0; 

в/в 1р/д 

+  + + + + + + + + + + + + + + + +          

20. Мілдронат 10,0; в/в 2 

р/д 

+  + + + + + + + + + + + + + +            

                            

Лікар                            

Сестра                            

Рис. 4.8 Приклад ЛЛП пацієнта із основним діагнозом НП,  

з реальної клінічної практики 
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Тож, як зазначалося нами в попередніх розділах, перший етап оцінки – 

загальний, без деталізації на конкретному застосуванні певних ЛЗ. Його метою є 

визначення складових ФТ та її особливостей, що вимагатиме в подальшому 

особливої уваги. Одразу насторожують наступні моменти: 1) занадто тривала ФТ 

(26 днів); 2) призначення 20 ЛЗ за наявності «скомпроментованої» печінки 

(хронічний гепатит). Наступний етап – опрацювання електронної таблиці, в яку 

переносяться всі ЛЗ з ЛЛП. Фактично вона відтворює ЛЛП із тією відмінністю, 

що ЛЗ та все, що з ним пов’язане, спеціально систематизується: вказується ТН ЛЗ 

або їх комбінації, а також режим дозування (за ЛЛП); визначаємо МНН 

призначених ліків, з приналежністю їх до певної ФТГ за АТХ-класифікацією, з 

метою виявлення дублювання, застосування ліків з однієї тієї ж ФТГ чи ЛЗ із 

однаковим АФІ; вказуємо виробника (зауважимо, що виробник нас цікавить лише 

для подальшого визначення вартості ЛЗ, адже, в нашій роботі не проводилось 

порівняння якості та ефективності ЛЗ різних виробників, що є компетенцією 

відповідних державних органів) (додаток О). 

Наступним етапом була, власне, оцінка проведеної ФТ, згідно опрацьованої 

нами методики. У категорії «категоричних» зауважень нами виявлено 22 варіанти 

потенційних ЛВ, з яких 17 ідентифіковані нами як небезпечні; 4 – недоцільні та 

1 – доцільна (табл. 4.9), а також відсутність даних про вимірювання рівня 

сатурації кисню в крові та застосування одного із основних ЛЗ патогенетичної 

терапії пацієнтів із НП – КМ. До категорії «умовно категоричних» зауважень, а 

саме застосування ЛЗ із однієї ФТ групи (n = 4) віднесено застосування: 

левофлоксацину (перші 9 днів в/в, з наступним переходом на пероральну форму 

{Левомак} протягом 17 днів) та гатифлоксацину; кларитроміцину (під двома 

різними ТН); мельдонію та інозину, а також ердостеїну та амброксолу 

гідрохлориду. 
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Таблиця 4.9 

Ідентифіковані ЛВ у ЛЛП 

 

№  

з/п 
ЛЗ №  1 ЛЗ № 2 

Результат ЛВ, елементи ФО 

(n = 22) 

1 2 3 4 

1. Левофлоксацин Кларитроміцин ↑ ризик нерегулярного серцевого ритму, 

який може бути серйозним і потенційно 

небезпечним для життя, особливо при 

супутній АГ 

2. Гатифлоксацин Кларитроміцин 

3. Левофлоксацин Дексаметазон ↑ ризик розвитку тендиніту і розрив 

сухожиль 4. Гатифлоксацин Дексаметазон 

5. Гатифлоксацин Диклофенак ↑ ризик ПЕ на ЦНС: тремтіння, 

мимовільні рухи м'язів, депресія, 

галюцинації або судоми 

6. Левофлоксацин Диклофенак 

7. Кларитроміцин Дексаметазон ↑ рівень дексаметазону в крові 

8. Тобраміцин Диклофенак ↑ нефротоксичності 

9. Тобраміцин Цефоперазон ↑ ризик ото- та нефротоксичності 

10. Диклофенак Корглікон одночасне застосування серцевих 

глікозидів з НПЗЗ може ↑ серцеву 

недостатність і ↑ рівень глікозидів у 

плазмі крові 

11. Дексаметазон Корглікон ↑ небажані ефекти серцевих глікозидів 

12. Дексаметазон супутня АГ спостерігаються набряки 

13. Тобраміцин хронічний 

гепатит 

порушення функцій печінки, ↑ 

печінкових трансаміназ, які і так є ↑ при 

хронічному гепатиті 

  

https://www.drugs.com/cg/depression.html
https://www.drugs.com/cg/seizures.html
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Продовж. таблиці 4.9 
 

1 2 3 4 

14 . Калію + магнію 

аспарагінат 

Диклофенак ↑ ризик розвитку гіперкаліємії, 

потрібний контроль рівня калію в 

плазмі крові 

15. Цефоперазон Диклофенак ↑ ризик розвитку кровотеч 

16. Кларитроміцин Теофілін ↑ концентрації теофіліну у плазмі крові 

17. Інозин інші ЛЗ інозин не слід змішувати у одному 

об’ємі (шприці, флаконі) з іншими ЛЗ, 

щоб запобігти хімічній несумісності 

18. Мельдоній Корглікон мельдоній ↑ дію дигоксину, корглікону 

19. Дексаметазон Диклофенак ↑ ризик розвитку кровотеч та 

виразкування 

20. Інозин Корглікон запобігає виникненню аритмій, ↑ 

інотропна дія 

21. Теофілін інші ЛЗ не змішувати у одному об’ємі (шприці, 

флаконі) з іншими ЛЗ, щоб запобігти 

ФВ 

22. Теофілін Дексаметазон теофілін ↑ ймовірність розвитку ПР ГК 

 

Примітки: 1. ↑ – підвищення, збільшення, посилення. 

2. ↓ – зниження, зменшення, сповільнення. 

 

До групи недоцільно призначених ЛЗ (n = 5), нами віднесено застосування: 

мельдонію, оскільки одним із протипоказань до застосування даного ЛЗ є 

печінкова недостатність; тобраміцину (не є засобом вибору для ФТ основного чи 

супутнього захворювання); левофлоксацину та гатифлоксацину (за клінічним 

протоколом НП – варто застосовувати захищений пеніцилін + макролід чи 

цефалоспорини ІІ–ІІІ покоління + макролід, а фторхінолони є альтернативними 

засобами, в разі неефективності основної ФТ, і не можуть застосовуватись 

одночасно); та фромілід (оскільки вже застосовується кларитроміцин). 
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До групи «умовних» зауважень, а саме застосування ЛЗ із збільшеною 

тривалістю курсу ФТ, увійшли ліки, наведені в таблиці 4.10. 

Таблиця 4.10 

Перелік МНН ЛЗ, що застосовані зі збільшеною тривалістю курсу ФТ 

 

№  

з/п 
МНН ЛЗ 

Застосування 

Реальне (за ЛЛП) Належне (згідно ІМЗ) 

1. Ердостеїн 12 днів 5–10 днів 

2. Амброксолу гідрохлорид 17 днів 5 днів 

3. Тобраміцин 26 днів 7–10 днів (звичайна) 

4. Левофлоксацин 17 днів 7–14 днів 

5. Кларитроміцин 15 днів до 14 днів 

6. Диклофенак натрію 15 днів не більше 2 днів 

7. Корглікон 15 днів 2–3 доби 

 

До групи зауважень, що стосувались застосування ЛЗ зі збільшеним 

дозуванням (n = 2), нами віднесено: дозування мельдонію (для пацієнтів із 

порушенням функцій печінки, доза повинна бути вдвічі меншою {0,5 мг/добу при 

застосованих 1 мг/добу}); одночасне застосування кларитроміцину в двох ЛЗ, яке 

теж призвело до зростання добової дози. 

До ЛЗ, застосованих у субтерапевтичній дозі (n = 1), віднесено призначення 

Фроміліду по 500 мг на добу, так як рекомендована добова доза є 1000 мг на добу, 

розділена на 2 приймання. 

Щодо ЛЗ, стосовно яких відсутні достовірні дані доцільності чи ефективності 

їх клінічного використання загалом чи в даній клінічній ситуації (n = 2), то сюди 

віднесено призначення інозину (ЛЗ, без доведеної ефективності) та флюконазолу, 

оскільки в даному ЛЛП відсутні записи щодо здійснення посіву на підтвердження 

наявності грибкової інфекції, а також будь-яких ознак її присутності, однак при 

одночасному і надто довгому застосуванні такої кількості АБЗ (n = 6), ми не 

виключаємо можливості її появи. 
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Прикінцеві зауваження стосувалося повної невідповідності між чинним 

клінічним протоколом НП та призначеними ЛЗ в конкретному ЛЛП. Окрім того, 

виникають серйозні питання та занепокоєннястосовно наступного: на основі яких 

даних чи показників була настільки продовжена АБТ пацієнта (левофлоксацин – 

26 днів; кларитроміцин – 15 днів; тобраміцин – 26 днів; гатифлоксацин – 17 днів). 

Припускаємо, що на основі клінічних даних, однак вони належно не відображені в 

медичній карті. 

Остаточний перелік висунутих нами зауважень до даного ЛЛП 

представлений в таблиці 4.11. 

Таблиця 4.11 

Загальний перелік виявлених зауважень до ЯФТ на основі застосування 

«Уніфікованої методики оцінки ФТ за ЛЛП» 

 

Виявлені зауваження К-сть випадків 

Категоричні   

Застосування ЛЗ, взаємодія яких викликає потенційну ЛВ 22 

«Недопризначений» ЛЗ 1 

Умовно категоричні  

Застосування ЛЗ з однієї ФТ групи 4 

Недоцільно призначених ЛЗ 5 

Умовні  

Застосування ЛЗ із збільшеною тривалістю курсу ФТ 7 

Застосування ЛЗ із збільшеним дозуванням 2 

Застосування ЛЗ у субтерапевтичній дозі 1 

Відсутність достовірних даних доцільності чи ефективності їх 

клінічного використання загалом чи в даній клінічній ситуації 

2 

Відповідність між затвердженим клінічним протоколом НП та 

призначеними ЛЗ 

1 

Всього 45 
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Таким чином, у результаті проведеного аналізу із використанням 

«Уніфікованої методики оцінки ФТ за ЛЛП», нам вдалося виявити 45 зауваження 

(DRP) до даного ЛЛП. 

 

4.3. Клініко-економічний аналіз виявленої нераціональної фармакотерапії 

 

Клініко-економічний аналіз – це методологія порівняльної оцінки якості двох та 

більше методів профілактики, діагностики, ФТ та інших видів лікування на основі 

комплексного, взаємопов’язаного врахування результатів застосування медичної 

технології та витрат на її виконання [47]. У нашій роботі КЕ аналіз застосовувався з 

метою обчислення витрат на нераціональну (недоцільну, некоректну) ФТ, яку нам 

вдалося виявити в ході проведеного дослідження.  

У структурі випадків «категоричних зауважень» (застосування ЛЗ, взаємодія 

яких викликає потенційну ЛВ) КЕ показники нами не визначались, оскільки, у разі 

ускладнень, вони потребуватимуть додаткової ФТ, витрати пов’язані з якою будуть, 

очевидно, залежати від виду та важкості ускладнень. Клініко-економічний аналіз ми 

не проводили і для зауважень пов’язаних із відсутністю базового ЛЗ (антибіотика) та 

випадків «недопризначених» ЛЗ, оскільки таку ФТ загалом оцінювали як некоректну 

та нераціональну. Щодо «умовно-категоричних» зауважень, пов’язаних із 

призначенням ЛЗ з однієї ФТГ, то перевага нами надавалась тим ЛЗ, що мають 

доказову базу застосування та ЛФ, які були доцільніші саме в конкретній клінічній 

ситуації. Окрім того, обчислена нами сума не остаточна, оскільки виявлені DRP могли 

б спричинити і певні ускладнення (алергію чи передозування), які потребуватимуть 

додаткової ФТ, а, отже, і додаткових витрат. До прикінцевої групи зауважень, що 

стосувалась відповідності клінічного протоколу і призначених ЛЗ, то КЕ показники 

нами теж не визначалися, оскільки в разі неефективної ФТ, призначеної лікарем, у 

випадках коли вона не відповідала чинним клінічним протоколам, витрати важко 

спрогнозувати. Детальну характеристику вартості нераціональної ФТ представлено у 

табл. 4.12 та 4.13. 



Таблиця 4.12 

Вартість нераціональної ФТ (І період) 

 

№ 

з/п 
Група зауважень до фармакотерапії 

К-сть 

випадків 

Вартість 

фармакотерапії  

Вартість 

фармакотерапії 

Витрати 

на 1 хворого 

абс. (%) (грн.) (дол.⃰) (%) (грн.) (дол) 

1. 

Використання ЛЗ, взаємодія яких викликає 

потенційну ЛВ  
956 33,29 

важко 

спрогнозувати 

важко 

спрогнозувати 

важко 

спрогнозувати 

2. 
Відсутність базового ЛЗ (антибіотика) 97 3,38 

важко 

спрогнозувати 

важко 

спрогнозувати 

важко 

спрогнозувати 

3. 
«Недопризначений» ЛЗ 174 6,06 

важко 

спрогнозувати 

важко 

спрогнозувати 

важко 

спрогнозувати 

4. 

Використання ЛЗ різних ФТГ, що були призначені 

недоцільно 
155 5,40 8413,85   1062,35 20,95 54,29 6,85 

5. Використання ЛЗ без відповідних показань 842 29,32 18244,67 2303,62 45,43 21,57 2,72 

6. Використання ЛЗ з однієї й тієї ж ФТГ 73 2,54 798,83 100,86 1,99 10,94 1,38 

7. Застосування подібних за дією ЛЗ 1 0,03 878,19 110,88 2,19 878,19 110,88 

8. Застосування ЛЗ зі збільшеною тривалістю курсу ФТ 25 0,87 1390,42 175,56 3,46 55,62 7,02 

9. 

Використання ЛЗ із недостатньою тривалістю курсу 

ФТ 
106 3,69 5318,82 671,57 13,25 50,18 6,34 

10. 

Використання ЛЗ, що призначені у субтерапевтичній 

дозі 
19 0,66 737,31 93,09 1,84 38,81 4,90 

11. Використання ЛЗ зі збільшеним дозуванням 45 1,57 1299,24 164,05 3,24 28,87 3,65 

12. 

Відсутність достовірних даних щодо доцільності 

застосування певної групи ЛЗ 
199 6,93 3075,4 388,31 7,66 15,45 1,95 

13. 

Невідповідності між затвердженим клінічним 

протоколом і призначеними ЛЗ 
180 6,27 

важко 

спрогнозувати 

важко 

спрогнозувати 

важко 

спрогнозувати 

 Всього 2872 100,00 40156,73 5070,29 100,00 - - 
 

Примітка. ⃰ – за курсом НБУ, станом на 1.10.2010 року 1 $ = 7,92 UAH 

1
1

5
 



Таблиця 4.13 

Вартість нераціональної ФТ (ІІ період) 

 

 
Примітка.  ⃰ – за курсом НБУ, станом на 10.01.2018 року 1 $ = 28,63 UAH 

 

№ з/п Група зауважень до фармакотерапії 

К-сть 

випадків 

Вартість 

фармакотерапії  

Вартість 

фармакотерапії 

Витрати 

на 1 хворого 

абс. (%) (грн) (дол.⃰) (%) (грн) (дол) 

1. 

Використання ЛЗ, взаємодія яких викликає 

потенційну ЛВ  
1073 35,91 

важко 

спрогнозувати 

важко 

спрогнозувати 

важко 

спрогнозувати 

2. 
Відсутність базового ЛЗ (антибіотика) 55 1,84 

важко 

спрогнозувати 

важко 

спрогнозувати 

важко 

спрогнозувати 

3. 
«Недопризначений» ЛЗ 148 4,95 

важко 

спрогнозувати 

важко 

спрогнозувати 

важко 

спрогнозувати 

4. 

Використання ЛЗ різних ФТГ, що були призначені 

недоцільно 
276 9,24 166142,4 5803,09 48,10 601,97 21,03 

5. Використання ЛЗ без відповідних показань 197 6,59 19503,59 681,23 5,65 99,00 3,46 

6. Використання ЛЗ з однієї й тієї ж ФТГ  156 5,22 46985,01 1641,11 13,60 301,19 10,52 

7. Застосування подібних за дією ЛЗ 2 0,07 887,65 31 0,26 443,83 15,5 

8. 

Застосування ЛЗ зі збільшеною тривалістю курсу 

ФТ 
276 9,24 37959,25 1325,86 10,99 137,53 4,80 

9. 

Використання ЛЗ із недостатньою тривалістю курсу 

ФТ 
389 13,02 50364,62 1759,16 14,58 129,47 4,52 

10. 

Використання ЛЗ, що призначені у 

субтерапевтичній дозі 
34 1,14 3622,54 126,53 1,05 106,55 3,72 

11. Використання ЛЗ зі збільшеним дозуванням 65 2,18 7120,85 248,72 2,06 109,55 3,83 

12. 

Відсутність достовірних даних щодо доцільності 

застосування певної групи ЛЗ 
137 4,59 12840,79 448,51 3,72 93,73 3,27 

13. 

Невідповідності між затвердженим клінічним 

протоколом і призначеними ЛЗ 180 6,02 

важко 

спрогнозувати 

важко 

спрогнозувати 

важко 

спрогнозувати 

 Всього 2988 100 345426,7 12065,21 100,00 - - 

 
1

1
6
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Нами проведена статистична обробка кількісних змінних для виявлених груп 

зауважень до призначень ЛЗ (табл. 4.14). Відмінності вважалися статистично 

значимими при р<0,05. 

 

Таблиця 4.14  

Статистична обробка кількісних змінних  

для опрацьованих груп зауважень до призначень ЛЗ 

 

№  

з/п 
Група зауважень до ФТ 

Вартість (дол. США/%) 
p* 

період І період ІІ 

1 2 3 4 5 

1. Використання ЛЗ, взаємодія яких 

викликає потенційну ЛВ  

Вартість важко 

прогнозувати 

Вартість важко 

прогнозувати 

- 

2. Відсутність базового ЛЗ 

(антибіотика) 

Вартість важко 

прогнозувати 

Вартість важко 

прогнозувати 

- 

3. Використання ЛЗ різних ФТГ, що 

були призначені недоцільно,  

∑ середнє значення±SD 

    min-max 

 

1062,36 

6,85±7,87 

0,33–46,16 

 

5803,09 

21,03±29,04 

0,04–218,28 

 

<0,05 

4. Використання ЛЗ без відповідних 

показань,  

∑ середнє значення±SD 

     min-max 

 

2303,62 

2,74±5,08 

0,09-51,74 

 

681,23 

3,46±5,05 

0,02–35,32 

<0,05 

5. Використання ЛЗ з однієї й тієї ж 

ФТГ,  

∑середнє значення±SD 

    min-max 

 

100,86 

1,38±1,30 

0,06–6,74 

 

1641,11 

10,52±13,13 

0,27–84,14 

<0,05 

6. Застосування подібних за дією ЛЗ,  

∑середнє значення±SD 

    min-max 

110,88** 31,00 

15,50±12,14 

6,92–24,08 
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Продовж. табл. 4.14 
 

1 2 3 4 5 

7. Застосування ЛЗ зі збільшеною 

тривалістю курсу ФТ,  

∑ середнє значення±SD 

min-max 

 

175,56 

7,02±10,95 

0,02–46,90 

 

1325,86 

4,80±6,78 

0,06-54,98 

>0,05 

8. Використання ЛЗ з недостатньою 

тривалістю курсу ФТ, 

∑ середнє значення±SD 

min-max 

 

671,57 

6,34±10,02 

0,06–73,64 

 

1759,16 

4,52±7,56 

0,06-88,75 

>0,05 

9. Використання ЛЗ, що призначені у 

субтерапевтичній дозі,  

∑ середнє значення±SD 

min-max 

 

93,09 

4,90±6,82 

0,11–20,12 

 

126,53 

3,72±6,07 

0,01–31,06 

>0,05 

10. Використання ЛЗ зі збільшеним 

дозуванням,  

∑ середнє значення±SD 

min-max 

 

164,05 

3,65±5,59 

0,11–30,27 

 

248,72 

3,83±3,90 

0,16–18,76 

>0,05 

11. Відсутність достовірних даних щодо 

доцільності застосування певної групи ЛЗ,  

∑ середнє значення±SD 

min-max 

 

388,31 

1,95±5,07 

0,06-39,03 

 

448,51 

3,27±5,22 

0,15–33,25 

<0,05 

12. Невідповідності між чинним клінічним 

протоколом і призначеними ЛЗ 

Вартість важко 

прогнозувати 

Вартість важко 

прогнозувати 

 

 

Примітки: 1. −* визначення відмінностей кількісних змінних між двома періодами. 

2. − **вартість 1 зауваження, тому порівняльне статистичне дослідження не проводилось. 

 

Встановлено, що в періоді ІІ спостерігалось статистично значиме (р<0,05) 

збільшення середньої вартості 4-х груп зауважень. Йдеться про використання ЛЗ 

різних ФТГ, що були призначені недоцільно (6,85±7,87 {I} vs 21,03±29,04 {II}), 

використання ЛЗ з однієї й тієї ж ФТГ (1,38±1,30 {I} vs 10,52±13,13 {II}), 
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відсутність достовірних даних щодо доцільності застосування певної групи ЛЗ 

(1,95±5,07 {1) vs 3,27±5,22 {II}) та використання ЛЗ без відповідних показань 

(2,74±5,08 vs 3,46±5,05). Використання ЛЗ зі збільшеним дозуванням теж 

обходилось дещо дорожче в ІІ період порівняно з І періодом [3,65±5,59 (І) та 

3,83±3,90 (ІІ)], але ця відмінність не є статично значимою (р>0,05). Натомість 

середня вартість 3-х зауважень була меншою порівняно з періодом І. До цих 

зауважень належать: використання ЛЗ із недостатньою тривалістю курсу ФТ 

(6,34±10,02 vs 4,52±7,56 І та ІІ відповідно); використання ЛЗ, призначених у 

субтерапевтичній дозі (4,90±6,82 vs 3,72±6,07); застосування ЛЗ зі збільшеною 

тривалістю курсу ФТ (7,02±10,95 vs 4,80±6,78). Однак, ця відмінність є 

статистично не значимою (р>0,05). 

 

4.4. Оцінка фармакотерапії згідно європейської класифікаційної системи 

PCNE V 5.01 з виявлення DRP 

 

Як нами вже зазначалось, на даний час у розвинутих країнах ЄС та США 

активно застосовуються класифікаційні системи DRP, як частини загальної 

системи оцінки ЯФТ. Вітчизняними науковцями [43, 44] запропоновано власне 

визначення DRP (яке ми і використовували в ході дослідження) – як системи 

оцінки та покращення якості медикаментозного процесу, включно з ФТ, що 

базується на 4-х основних складових: проблемах, пов’язаних із ліками, їх 

причинах, клініко-фармацевтичних втручаннях та результатах цих втручань. Тож, 

наступним етапом нашої роботи було проведення стандартизації DRP згідно 

класифікаційної системи PCNE V 5.01, прийнятої в країнах Європи.  

Окрім наявних DRP, що за своїм змістом є клінічними, в ході проведеного 

нами дослідження встановлено чимало технічних DRP. Суть цих зауважень 

полягає у виявленні незрозумілих, нечитабельних, прописаних недбало чи 

нерозбірливим почерком приначень лікарів загалом, чи зокрема їх доз, кратності 

застосування, шляху введення тощо. Хоча класифікаційна система PCNE V5.01 не 

передбачає документування цих проблем, деякі науковці [147] виділяють їх в 
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окрему рубрику (Р7), що, на нашу думку, є позитивним і доповнює отримані 

результати оцінки.  

Разом із тим, застосована в умовах клінічної практики призначень ліків в 

Україні європейська класифікаційна система PCNE V5.01 була доповнена 

вітчизняними дослідниками [49, 82] рубрикою DRP із присвоєнням коду Р8, до 

якої віднесені проблеми ДМ, розвитку формулярної системи та відповідності 

призначеного лікування наявним чинним КП при даній конкретній нозології 

(табл. 4.15), що актуально саме для України. 

 

Таблиця 4.15 

Перелік рубрик, розроблених Зіменковським А.Б. та співавт.,  

2012 з присвоєнням «коду» Р.8 

 

Код V5.01 Проблема 

Р 8.1 Відсутність КП з певної нозологій 

Р 8.2 Відсутність ЛЗ у чинних КП у конкретному клінічному випадку 

Р 8.3 Відсутність ЛЗ у Державному формулярі ЛЗ 

Р 8.4 Відсутність даних доказової медицини щодо клінічної 

ефективності ЛЗ 

 

Варто зазначити, що кожна країна має свої особливості системи ОЗ з її 

перевагами та недоліками, а отже, власний підхід до оцінки ЯФТ. Ми не вбачаємо 

можливості використовувати останні версії класифікаційної системи PCNE, 

зокрема, 8-му [146] в сучасних українських реаліях, через наявність великої 

кількості рубрик, які не можливо адаптувати до вітчизняних умов. Найбільш 

вдалою і комплаєнтною для України вважаємо наразі класифікацію DRP 5-тої 

версії. Тому саме до неї ми намагались адаптувати висунуті нами зауваження до 

ЯФТ досліджуваної нами категорії пацієнтів, зокрема, у розрізі рубрики 

«Проблеми». 
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Перелік виявлених DRP в аналізованих ЛЛП у І та ІІ періодах наведені у 

таблиці 4.16. 

Таблиця 4.16 

Виявлення DRP за класифікаційною системою PCNE V5.01  

у розрізі аналізованих ЛЛП у І та ІІ періодах 

 

Код 

PCNE 

V5.01 

Назва рубрики DRP  

за класифікацією PCNE V5.01 

К-ть випадків 

(абс.) 

період І період ІІ 

Р 2.1 Призначено недоцільний (неналежний) ЛЗ 155 276 

Р 2.2 Призначена невідповідна ЛФ 91 79 

Р 2.3 Застосування ЛЗ з однієї ФТГ 73 156 

Р 2.4 Існують протипоказання до застосування ЛЗ 2 19 

Р 2.5 Немає чітких показань до застосування ЛЗ 842 197 

Р 2.6 Існіють чіткі показання до застосування ЛЗ, 

проте ЛЗ не призначений 

271 203 

Р 3.1 Призначено ЛЗ у субтерапевтичній дозі 19 34 

Р 3.2 Призначено ЛЗ у надлишковій дозі 45 65 

Р 3.3 Тривалість ФТ недостатня 106 389 

Р 3.4 Тривалість ФТ перевищена 25 276 

Р 5.1 Можливість потенційної взаємодії ЛЗ-ЛЗ 956 1073 

Р 7.1 Технічні DRP 523 691 

Р 8.2 Відсутність ЛЗ у чинних клінічних протоколах у 

конкретному клінічному випадку 

397 423 

Р 8.3 Відсутність ЛЗ у Державному формулярі ЛЗ 318 346 

Р 8.4 Відсутність даних доказової медицини щодо 

клінічної ефективності ЛЗ 
199 137 

 Всього 4022 4364 
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Окрім зауважень, що збігаються з тими, що містить наша методика, дана 

класифікаційна системи передбачає документування випадків некоректного 

шляху введення того чи іншого ЛЗ (про що свідчать відповідні записи в ЛЛП) 

(код Р 2.2). Сюди увійшло 91 випадок у І періоді та 79 випадків у ІІ періоді 

(табл. 4.17). 

 

Таблиця 4.17 

Перелік ЛЗ, які були прийняті чи введені невірно в І та ІІ періодах 

 

№ 

з/п 
МНН ЛЗ АТХ код 

Застосування К-сть випадків 

реальне 

(за ЛЛП) 

належне 

(згідно ІМЗ) 

період І 

(n = 91) 

період ІІ 

(n = 79) 

1. Диклофенак М01АВ05 
в/в після 

2 дня 

з 3 дня у вигляді табл. 

чи супозиторій 
89 73 

2. 

Амоксицилін/ 

клавуланова 

ккислота 

J01CR02 в табл. в/в 2 3 

3. Метоклопрамід А03FA01 
в/в після 

2 дня 

з 3 дня у вигляді 

табл. чи супозиторій 
- 2 

4. Цефтріаксон J01DD04 в табл. в/в - 1 

 

Для обох періодів було характерне застосування диклофенаку у формі 

ін’єкцій після 2-го дня, що суперечить ІМЗ ЛЗ, оскільки там вказано, що з 3-го 

дня треба перейти на застосування пероральних форм даного ЛЗ чи супозиторій. 

Те ж стосується і застосування метоклопраміда (період ІІ). Крім того, в обох 

періодах спостерігалось призначання амоксицилін/клавуланової кислоти з 1-го 

дня госпіталізації пацієнта у формі таблеток. Згідно вітчизняного чинного 

клінічного протоколу та міжнародних КР заміна антибіотика на пероральну ФТ 

проводиться через 3–5 днів парентерального лікування у разі зменшення 
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лихоманки та симптомів інтоксикації. Це ж зауваження стосувалося і застосуванню 

цефтріаксона (ІІ період).  

Різниця в кількості виявлених зауважень у групі «Відповідність між 

клінічним протоколом та призначеними ЛЗ» та рубриці DRP «Відсутність ЛЗ у 

чинних клінічних протоколах у конкретному клінічному випадку» пояснюється 

тим, що згідно нашої методики, враховувалась лише відповідність до протоколу 

основного захворювання, а в рубриці DRP бралась до уваги і відповідність ФТ 

СП. Отже, застосування європейської системи PCNE V5.01 дозволило виявити 

більше DRP, ніж нам це вдалося із використанням існуючої методики оцінки ФТ 

за ЛЛП (2872 зауваження згідно вітчизняної методики оцінки ФТ та 4022 DRP 

згідно PCNE V5.01 в І періоді та 2988 зауваження vs 4364 DRP – в ІІ періоді). В 

основному збільшення кількості зауважень спостерігалося завдяки наявності 

рубрики під кодом «Р» 8, а також завдяки врахуванню технічних DRP. 

Тож, розроблена нами та застосована вітчизняна методика оцінки ЯФТ за 

ЛЛП та адаптована європейська методика з виявлення DRP потребує, на нашу 

думку, подальшого системного застосування і впровадження в ЗОЗ всіх рівнів, та 

може слугувати інструментом оцінки якості проведеної ФТ, а також знань 

фахівців щодо раціонального використання ЛЗ. 

 

Висновки до розділу 4 

 

1. Застосування уніфікованої методики оцінки ФТ дало можливість виявити 

2872 зауваження до ФТ НП в 2008–2009 роках. та 2988 зауважень у 2017 році. Їх 

усунення дало б економію в 40156,73 грн (5070,29 дол. США) та 345426,7 грн 

(12065,21 дол. США) відповідно. 

2. Результат проведеного порівняльного аналізу засвідчив достовірне 

збільшення (р<0,05) у 2017 році у порівнянні з 2008–2009 роками кількості DRP 

пов’язаних із: використання ЛЗ, взаємодія яких викликає потенційну ЛВ; 

використання ЛЗ різних ФТГ, що були призначені недоцільно; використання ЛЗ з 

однієї й тієї ж ФТГ; використання ЛЗ з недостатньою та зі збільшеною тривалістю 
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курсу ФТ. Натомість достовірно зменшилась (р<0,05) кількість DRP пов’язаних із: 

відсутність базового ЛЗ (антибіотика); відсутність достовірних даних щодо 

доцільності застосування певної групи ЛЗ та використання ЛЗ без відповідних 

показань. В той же час відмічено статистично значиме збільшення (р < 0,05) 

середньої вартості 4-ох груп зауважень у 2017 році у порівнянні з 2008–2009 роками 

(використання ЛЗ різних ФТ груп, що були призначені недоцільно, використання ЛЗ 

з однієї й тієї ж ФТГ, відсутність достовірних даних щодо доцільності застосування 

певної групи ЛЗ та використання ЛЗ без відповідних показань). 

3. Застосування модифікованої європейської системи PCNE V5.01 в оцінці 

ЯФТ, дало можливіть виявити більшу кількість DRP (4364 vs 2988 в 2017 році та 

4022 vs 2872 – в 2008–2009 роках), ніж нам це вдалося раніше, а також 

можливість їх більш чіткої категоризації. Тож, обидві ці методики можуть 

слугувати інструментом в оцінці ЯФТ, а також знань фахівців щодо 

раціонального застосування ЛЗ. 
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РОЗДІЛ 5 

РАЦІОНАЛЬНИЙ ФАРМАЦЕВТИЧНИЙ МЕНЕДЖМЕНТ КИСНЮ 

МЕДИЧНОГО ПРИ НЕГОСПІТАЛЬНІЙ ПНЕВМОНІЇ 

 

Порушення оксигенації та гіпоксемія є одними з провідних симптомів 

проблем органів дихання [48, 126, 138, 161], що особливо актуально для цільової 

групи нашого дослідження – пацієнтів із НП. У 58–87% цих хворих розвивається 

гостра ДН, яка є провідною причиною летальності [64, 65]. Згідно європейських 

КР [138, 175], абсолютно всі госпіталізовані пацієнти з діагнозом НП повинні 

отримувати відповідну кисневу терапію з моніторингом насичення киснем крові 

та його концентрації для підтримки PaO2 ≥ 8 кПа та SpO2 на 94–98%. Застаріла 

матеріально – технічна база, зношеність обладнання, а також постійно зростаюча 

вартість КМ – основні причини неналежного забезпечення пацієнтів таким 

житттєвоважливим ЛЗ. Вирішення вказаних проблем, ми вбачаємо у застосуванні 

системи раціонального фармацевтичного менеджменту − визначення витратно-

ефективної системи організації надання ФО та оптимальної ФТ, що базується на 

раціональному використанні ЛЗ [40], в даному випадку саме КМ.  

Згідно з даними BTS [137], в минулому КМ застосовувався з фіксованою 

швидкостю потоку через носові канюлі або змінну маску для обличчя. Проте, 

результати досліджень показали, що більшість пацієнтів не отримують необхідну 

дозу кисню. Окрім цього, потреба пацієнта змінюється з часом, тому 

рекомендована доза може бути занадто високою або надто низькою навіть через 

короткий період після початку оксигенотерапії [137]. З цієї причини 

рекомендується призначати КМ у цільовому діапазоні насичення (94–98%), а не 

використовувати його фіксовану дозу. Тож, для визначення середньої потреби в 

КМ, ми детально вивчали та аналізували записи в ЛЛП щодо кількості літрів КМ, 

застосованого для ФТ пацієнтів із НП під час їх стаціонарного лікування. В ході 

дослідження ми зіткнулися з проблемою того, що далеко не всім хворим із 

зазначеним діагнозом призначалась КТ, про що свідчить відсутність відповідних 

записів у ЛЛП. Загалом, нами опрацьовано 229 ЛЛП пацієнтів, успішно 



127 
 

пролікованих протягом 2004–2006 років та 222 пацієнтів – протягом 2015–2017 

років у КНП ЛОР ЛОКЛ. З них лише 63 хворих в І-му та 59 хворих у ІІ-му 

періодах отримували КМ. Шляхом викопіювання з ЛЛП інформації про кількості 

літрів КМ, що були застосовані для підтримки оптимального рівня насичення 

киснем крові, нами було встановлено, що в середньому для одного хворого з 

діагнозом НП потрібно приблизно 25 000 л (25 м3) кисню. 

Наступним нашим завданням було визначення вартості забезпечення КМ 

всього ЗОЗ. У результаті проведеного детального аналізу, встановлено, що 

протягом 2006 року у КНП ЛОР ЛОКЛ використовувався лише газоподібний 

кисень у загальному об’ємі – 129783 м3. Транспортування його відбувалось у 

кисневих 40 літрових балонах (загалом – 19966,6 штук). Поставки проводились 

щотижня з приватного акціонерного товариства (ПАТ) Львівський хімічний завод 

та киснедобувного підприємства товариства з обмеженою відповідальністю 

(ТзОВ) «Львівкисень» (у середньому на рік здійснювалось 53 рейси). Варто 

зазначити, що станом на 2006 рік у Західному регіоні функціонувало 36 

киснедобувних підприємств. 

Споживання КМ в ЗОЗ відділеннями хірургічного і терапевтичного 

профілю ми вивчали шляхом аналізу звітно-облікових документів. Детальні 

показники обсягу споживання різними відділеннями представлені в додатку П.  

З метою визначення загальної вартості забезпечення ЗОЗ газоподібним 

киснем, нами були враховані наступні дані: 

- оренда балонів: станом на 2006 рік в активі КНП ЛОР ЛОКЛ було 200 

балонів. За їх оренду сплачено – 1400 грн/рік (277,33 дол. США, при курсу НБУ 

станом на 15.12.2006 року 1 дол. США = 5,05 UAH) (7 грн {1,39 дол. США} – 1 

балон); 

- транспортування – 47918 грн/рік (9488,71 дол. США) (2,40 грн {0,48 дол. 

США} – за транспортування 1 балону); 

- вартість 1 м3 газоподібного кисню (3,60 грн {0,71 дол. США}); 

- загальна вартість закупленого кисню (467219 грн {92518,61 дол. США}; 

- технічне обслуговування балонів (22 680,00 грн/рік {4491,09 дол. США}; 
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- витрати на заробітну плату: на момент проведення дослідження, кількість 

персоналу, який був задіяний у роботі з КМ становила 6 осіб із розміром 

заробітної плати – 452,08 грн/міс (89,52 дол. США). 

В сумі ми отримали, що за рік ЗОЗ сплатив 571 767 грн (113 221,89 дол. 

США) за КМ. Узагальнені показники, які використовувались для визначення 

загальної вартості забезпечення КМ, наведені у таблиці 5.1. 

 

Таблиця 5.1  

Узагальнені економічні показники із забезпечення  

газоподібним киснем ЗОЗ у 2006 році 

 

№ з/п Показники Газоподібний кисень 

1 Кількість використаного КМ 129 783 м3 

2 Кількість балонів, наявних у ЗОЗ 200 шт 

 

3 

 

Оренда балонів  

грн. дол.⃰ 

1 400,00 277,23 

4 Транспортування 47 918,00 9 488,71 

5 Вартість 1м3 кисню 3,60 0,71 

6 Вартість усього КМ 467 219,00  92 518,61 

7 Технічне обслуговування балонів  22 680,00 4 491,09 

8 Витрати на заробітну плату 32 550,00 6 445,54 

9 Загальні витрати 571 767,00 113 221,89 

 

Примітка. ⃰ – за курсом НБУ станом на 15.12.2006 року 1 $ = 5,05 UAH 

 

Далі нами було запропоновано модель переходу досліджуваного ЗОЗ на 

використання зрідженого КМ (з врахуванням її доцільності, ефективності та 

вартості). З цією метою необхідно було, для початку, встановити цистерну. 

Проект встановлення цистерни вартував 25000 грн (4950,50 дол. США). Вартість 

монтажу цистерни становила 12000 грн (2376,24 дол. США). В кінцеву вартість 

переходу ЗОЗ на зріджений кисень також враховано: вартість оренди цистерни 
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на рік, її технічне обслуговування, вартість 1м3 кисню, загальну вартість 

зрідженого кисню, транспортування, а також ймовірні витрати на заробітню 

плату (оскільки для роботи достатньо 3–4 працівника). Узагальнені показники 

вартості переходу ЗОЗ на зріджений кисень, наведені в таблиці 5.2. 

 

Таблиця 5.2  

Порівняльні економічні дані із забезпечення  

газоподібним та зрідженим киснем ЗОЗ у 2006 році 

№ 

з/п 
Показники Газоподібний кисень Зріджений кисень 

1 Кількість використаного 

КМ 

129 783 м3 173,04 тонни 

2 Кількість балонів, наявних 

у ЗОЗ 
200 шт - 

3 Проект для встановлення 

цистерни  

грн. дол.США грн. дол.США 

-  25 000,00 4 950,50 

4 Монтаж цистерни  -  12 000,00 2 376,24 

5 Оренда балонів (цистерни) 1 400,00 277,23 1 200,00 237,62 

6 Транспортування 47 918,00 9 488,71 21 750,00 4 306,93 

7 Вартість 1 м3 кисню 3,60 0,71 1,30 0,26 

8 Вартість усього КМ 467 219,00  92 518,61 201 256,80 39 852,83 

9 Технічне обслуговування 

балонів (цистерни) 

22 680,00 4 491,09 5 600,00 1 108,91 

10 Витрати на заробітну 

плату 

32 550,00 6 445,54 18 500,00 3 663,37 

11 Загальні витрати 571 767,00 113 221,89 284 406,80 56 496,66 
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Тож, обчислено, що вартість забезпечення конкретного ЗОЗ зрідженим КМ 

становила би 284 406,80 грн (56 496, 66 дол. США). За виключенням одноразових 

витрат на проект та монтаж цистерни, ця цифра склала би 247 406,80 грн (49 169, 92 

дол. США), що становило більше 1/2 економії від вартості постачання газоподібного 

кисню. Окрім значної економії в коштах, було виявлено ще низку переваг: 

скорочення кількості обслуговуючого персоналу; повністю замінюється важка 

фізична праця; відпадає необхідність у використанні вантажо-підіймальних 

механізмів та їх амортизації; підвищується рівень безпеки праці; значна економія 

коштів (вартість 1 м3 зрідженого кисню – 1,30 грн); швидка окупність; відсутність 

кисневих балонів; збільшення запасу кисню, гарантоване безперебійне забезпечення 

протягом тривалого часу. 

Позитивним, на нашу думку, є той факт, що саме таким шляхом і пішов 

досліджуваний ЗОЗ, оскільки при вивченні стану забезпечення КМ протягом ІІ-го 

періоду (2017 рік), було виявлено, що ЗОЗ практично повністю перейшов на 

зріджений кисень. Загалом було використано 141 749,3 м3 зрідженого та 4 389 м3 

газоподібного КМ. Від кисневих балонів відмовитися повністю не вдалося, 

оскільки, навіть у ЗОЗ із централізованою системою подачі КМ вони є резервним 

джерелом для екстрених ситуацій. Для визначення загальних витрат ЗОЗ 

застосовувались показники, аналогічні І періоду (табл. 5.3).  

Таблиця 5.3  

Загальні витрати на забезпечення КМ аналізованого ЗОЗ у 2017 році 

 

№  з/п Показники 2017рік 

1 2 3 

 Газоподібний кисень 

1 Кількість використаного КМ  4 389 м3 

2 Кількість балонів, наявних у ЗОЗ  93 шт. 

 

3 

 

Оренда балонів 
грн. дол. США2 

3 534,00 130,41 

4 Транспортування _  ⃰ - 
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Продовж. таблиці 5.3. 
 

1 2 3 4 

5 Вартість 1 м3 кисню 21,40 0,79 

6 Вартість усього КМ 95 722,20 3 532,18 

7 Технічне обслуговування балонів 23 008,20 849,01 

8 Витрати на заробітну плату 222 000,00 8 191,88 

9 Загальні витрати 344 264,40 12 703,48 

 Зріджений кисень 

1 Кількість використаного КМ,  141 749,3 м3 

2 Оренда цистерни 6 329,24 233,55 

3 Вартість 1 м3 кисню 15,515 (16,05 

з 1.08.2017) 

0,57 (0,59) 

4 Загальна вартість зрідженого кисню 2 202 794,34 81 283,92 

5 Транспортування – 1 –1 

6 Технічне обслуговування 

газопостачання ЗОЗ 

246 390,72 9 091,91 

7 Загальні витрати 2 455 517,30 90 609,38 

ВСЬОГО 2 799 781,70 103 312,86 

 

Примітка: 1- входить у вартість 1 м3; 

2 – за курсом НБУ, станом на 10.12.2017 року 1 $ = 27,10 UAH. 

 

У результаті нами розраховано, що сумарне забезпечення КМ ЗОЗ 

обходиться в 2 799 778,70 грн/рік (103 312, 86 дол. США). Для прикладу, 

протягом 2017 року КНП ЛОР ЛОКЛ закупив ЛЗ на суму 32 625 591, 29 грн, 37% 

із них – припадає на специфічні дороговартісні засоби (ЛЗ для трансплантації) і 

8% – на КМ. Доцільно зазначити, що з 36 кисневодобувних підприємств, які 

функціонували у 2006 році – наразі залишилось діючих лише 2 (ТзОВ фірма 

«Львівкисень» та ПАТ Львівський хімічний завод), що стали відповідно 

монополістами у Західному регіоні. 
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Тож, за 11 років вартість забезпечення зрідженим киснем зросла від 

можливих (прорахованих нами) 247 406,80  грн (49 169,92 дол. США) до 

2799 781,70 грн (103  312,86 дол. США). На нашу думку, це обумовлено 

наступними причинами: щорічним зростанням вартості закупівлі КМ, а також 

зношуванням застарілого обладнання та системи газопостачання ЗОЗ, зростанням 

навантаження на нього (центральна розводка – це сотні метрів мідної труби з 

величезною кількістю згинів магістралі, щорічний догляд за якою вартує немалих 

фінансових ресурсів). 

Прикінцевим етапом нашого дослідження було встановлення вартості 

забезпечення КМ хворих із діагнозом НП ІІІ-ї клінічної групи. Як зазначалося 

вище, нами відібрано 63 пацієнти з НП, які лікувались упродовж 2004–2006 років 

та 59 пацієнтів – протягом 2015–2017 років, у ЛЛП яких, було зафіксовано 

застосування оксигенотерапії, як одного з основних компонентів ФТ даної 

категорії пацієнтів. Враховуючи всі показники, наведені у таблиці 5.4, а також 

розрахованої нами середньої потреби в КМ на одного пацієнта (не менше 25 м3) 

було встановлено, що витрати на цю категорію хворих склали 2 618,48 грн 

(518,52 дол. США) (41,56 грн {8,23 дол. США}/ пацієнта) та 28 185,54 грн 

(1 040,06 дол. США) (477,72 грн {17,63 дол. США}/пацієнта) у 2006 та 2017 роках 

відповідно (табл. 5.4). 

 

Таблиця 5.4 

Порівняльна вартість забезпечення КМ хворих із НП 

 

№ з/п Показники 2006 рік 2017рік 

1 2 3 4 

1 Загальна кількість хворих 63 59 

2 Потреба на одного хворого з НП (м3) 25  25  
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Продовж. таблиці 5.4. 
 

1 2 3 4 

3. 
Загальна кількість використаного 

кисню (м3) 
1 575 1 475 

4 Оренда балонів, цистерни  

грн дол. 

США1 

грн дол. 

США2 

14,56 2,88 65,86 2,43 

5 Транспортування  263,95 52,27 - 3 - 3 

6 Загальна вартість використаного 

кисню  
2 047,50 405,45 23 245,75 857,78 

7 Технічне обслуговування 

газопостачання  
67,96 13,46 2 563,87 94,61 

8 Витрати на заробітну плату  224,51 44,46 2 310,06 85,24 

9 Загальні витрати на усіх хворих  2 618,48 518,52 28 185,54 1 040,06 

10 Загальні витрати на 1 хворого  41,56 8,23 477,72 17,63 

 

Примітка: 1.  ̶ за курсом НБУ, станом на 15.12.2006 року 1 $ =5,05 UAH; 

2.  ̶  за курсом НБУ, станом на 10.12.2017 року 1 $= 27,10 UAH; 

3.  ̶ входить у вартість. 

 

Цифри за 2006 рік наведені з розрахунку, що ЗОЗ використовував би 

зріджений кисень, оскільки вважали за недоцільне порівнювати з вартістю 

використовуваного на той момент газоподібного кисню, який в принципі є 

дорожчим, що доведено нами вище. Тож, як показали результати нашого 

дослідження, вартість забезпечення одного терапевтичного хворого з НП КМ 

зросла в 11 раз у гривневому та в 2 рази у доларовому еквівалентах. Таким чином, 

проблема забезпечення стаціонарних пацієнтів, у тому числі з НП, КМ 

залишається надзвичайно актуальною та потребує спеціальної уваги, особливо в 

умовах обмеженого фінансування галузі ОЗ, а вдосконалення у ЗОЗ системи 

забезпечення КМ більш детального вивчення.  
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Висновки до розділу 5 

 

1. Згідно результатів проведеного дослідження виявлено, що лише 63 із 229 

пацієнтів протягом 2004–2006 років та 59 пацієнтам із 222 упродовж 2015–1017 

років, що були успішно проліковані у КНП ЛОР ЛОКЛ з діагнозом НП, 

проводилось вимірювання рівня сатурації крові та, як наслідок, був застосований 

КМ, про що свідчать відповідні записи у ЛЛП даних хворих. Це не відповідає 

чинним клінічним протоколам та закордонним КР, згідно яких абсолютно всі 

пацієнти даної групи повинні отримувати відповідну КТ. 

2. Незважаючи на те, що визначена нами в ході дослідження потреба в КМ 

для одного терапевтичного хворого з НП, порівняно невелика (становить 

приблизно 25 м3), загальна вартість забезпечення КМ даної групи пацієнтів за 11 

років зросла майже в 10 разів у гривневому та в 2 рази в доларовому еквівалентах 

(із 41,56 грн (8,23 дол. США)/ пацієнта) до 477,72 грн (17,63 дол. США)/пацієнта 

у 2006 році та 2017 році відповідно). Це, безумовно, призводить до суттєвого 

здорожчання і без того дороговартісної ФТ хворих із НП. Наведене спонукає до 

пошуку безпечніших та економічно вигідніших технологій із забезпечення всіх 

пацієнтів таким життєвоважливим ЛЗ, як КМ. 

3. За результатами проведеного порівняльного аналізу стану та вартості 

забезпечення КМ усього аналізованого ЗОЗ в 2006 та 2017 роках, встановлено, що 

загальні витрати, пов’язані з КМ теж збільшились за 11 років в 11 раз у 

гривневому та в 2 рази в доларовому еквівалентах. Також нами було встановлено, 

що частка КМ в сумі від закупівлі усіх ЛЗ становить 8%. Тож, у клінічній 

практиці він стає значним фінансовим тягарем сучасної системи ОЗ. Наведене 

вимагає нагального вирішення проблеми з використанням, на нашу думку, 

раціонального фармацевтичного менеджменту. 
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РОЗДІЛ 6 

МОДЕЛЬ ПОКРАЩЕННЯ ЯКОСТІ ФАРМАКОТЕРАПІЇ ПАЦІЄНТІВ 

ІЗ НЕГОПІТАЛЬНОЮ ПНЕВМОНІЄЮ 

 

Використані нами в ході дослідження методики проведення оцінки ЯФТ 

шляхом порівняння реальної та належної практики призначення ЛЗ дозволили 

виявити численні так звані МП, в тому числі системні. Це спонукало нас до 

пошуку можливостей їх усунення чи зведення до мінімуму, для підвищення 

раціональності ФТ та якості медичної допомоги і ФО досліджуваній категорії 

пацієнтів загалом. З цією метою ми розробили модель, що мала на меті 

покращити ЯФТ хворого та скоротити витрати на неї. 

 

6.1. «Удосконалений листок лікарських призначень» у лікуванні пацієнтів із 

негоспітальною пневмонією 

 

Однією зі складових нашої моделі став розроблений нами «Удосконалений 

ЛЛП» (рис. 6.1). Він незначно відрізняється від традиційних, за винятком того, що 

в ньому заздалегідь внесені ті ЛЗ (за МНН), які складають основу ФТ згідно 

вітчизняного чинного клінічного протоколу лікування даної нозології, та є 

адаптованим відповідно до закордонних КР, які мають потужну доказу базу 

ефективності. Він має стандартну інформаційну частину, куди вносяться загальні 

дані про пацієнта: номер карти стаціонарного хворого; номер палати; прізвище, 

ім’я та по батькові; основний діагноз, його ускладнення та СП. Основна частина – 

це власне внесена схема готової ФТ. Під кожною МНН назвою ЛЗ додатково 

передбачене місце для можливості внесення лікарем тої чи іншої ТН конкретного 

ЛЗ. Окрім того, проставлені відмітки про належну (обов’язкову) мінімальну 

рекомендовану тривалість курсу прописаної АБТ. Ми вважали це необхідним, 

оскільки в ході попередньо проведеного дослідження велика частка зауважень 

стосувалась саме цього пункту.  
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Назва закладу охорони здоров’я  

ЛИСТОК ЛІКАРСЬКИХ ПРИЗНАЧЕНЬ 

№ карти_________________________________ № палати__________________________ 

Прізвище, ім’я та по батькові хворого ________ 

Основний діагноз: 

Ускладнення: 

Супутній діагноз: 

Призначення                         Відмітки про призначення та виконання 

Дата 
               

Режим                

Дієта                

1. Amoxicillin/clavulanic acid 1,2г 3р/д в/в + 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

        

2. Clarithromycin 0,5г 2р/д табл. + 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

        

Чи                

3. Ceftriaxone 1,0 в/в + + + + + + +         

4. Clarithromycin 500мг 2р/д табл. + 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

        

5. Низькомолекулярні гепарини + + + + + + +         

6. Acetylcysteine 600 мг (1табл) 1р/д + + + + +           

7.Інфузійна терапія:                

кристалоїди                

колоїди                

еритроцитарна маса                

8. Ентеральне харчування                

SpO2                

Оксигенотерапія (л)                

                

                

                

                

                

                

                

Лабораторні обстеження                

С- реактивний білок +  +             

Прокальцитонін +   +            

Мікробіологічне дослідження                

                

                

Лікар                

Сестра                

 

Рис. 6.1 «Удосконалений ЛЛП» 
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При ФТ АБЗ це особливо небезпечно, оскільки неадекватна тривалість 

проведеного курсу ФТ призводить у майбутньому з одного боку до розвитку 

можливої антибіотикорезистентності, а з іншого − до виникнення, зокрема, 

антибіотикоасоційованої діареї.  

Тож, як уже зазначалось, згідно вітчизняного чинного клінічного протоколу 

та КН з НП [63–65], а також закордонних КР [138, 175], пацієнтам, 

госпіталізованим до терапевтичного, або пульмонологічного відділення, одразу 

після встановлення діагнозу НП середнього та високого ступеня важкості, слід 

розпочати парентеральне введення антибіотиків. З цією метою запропоновано 

використання β-лактамного антибіотика широкого спектру дії, зокрема 

амоксицилін/клавуланової кислоти в дозі 1,2 г 3 рази на добу, разом із 

макролідом, зокрема кларитроміцином [138, 175]. У пацієнтів, які страждають на 

алергію до пеніцилінів, можна застосовувати цефалоспорини ІІ-го покоління 

(цефуроксим) або ІІІ-го покоління (цефотаксим чи цефтріаксон) [138, 175]. Саме 

тому в наш ЛЛП внесено дві ці схеми. Щодо вибору макроліду, то нами 

зазначений саме кларитроміцин, оскільки він наводиться у закордонних КР [175], 

як засіб вибору серед макролідів. Однак, на розсуд лікуючого лікаря, він може 

бути замінений на інший макролід (наприклад, азитроміцин), про що були 

попередньо проведені роз’яснення лікарям. Щодо тривалості АБТ, то згідно КР 

[138, 175] пропонується 7–10-денний курс для пацієнтів із середнім та важким 

ступенем важкості НП. Нами зазначено 7-денну ФТ, яку за наявності об’єктивних 

показань, лікар може продовжити. Окрім того, варто в найкоротші терміни 

розглянути можливість деескалаційної терапії (перехід від внутрішньовенних до 

пероральних АБЗ), з огляду на відповідь пацієнта на лікування та зміни важкості 

захворювання. 

Щодо наявності в нашому «Удосконаленому ЛЛП» низькомолекулярних 

гепаринів, то вони рекомендовані у пацієнтів із гострою ДН [64, 65, 138, 175] та 

при обмеженій рухливості для профілактики тромбоемболії. Окрім того існують 

численні огляди в БД Pubmed про їх сприятливий вплив на перебіг захворювання 

у пацієнтів із НП [156, 211, 224, 225]. Зокрема, результати одного з досліджень 
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ствержують, що своєчасне введення комбінованої АБТ і нефракціонованих 

гепаринів призводить до зниження смертності пацієнтів із зазначеним 

діагнозом [232]. 

За наявності в’язкої мокроти, яка важко відходить, можливе призначення 

муколітиків (ацетилцистеїн, карбоцистеїн, амброксол) [63–65, 138, 175]. У хворих 

із гіповолемією та дегідратацією на початок лікування НП показано вживання 

великої кількості рідини як ентеральним шляхом, так і при проведенні інфузійної 

терапії з використанням збалансованих електролітних розчинів [64, 65]. З цією 

метою ми вважали за необхідне розділити в «Удосконаленому ЛЛП» інфузійну 

терапію за групами: кристалоїди (фізіологічний розчин, розчин Рінгера, розчин 

Рінгера лактатний тощо.), колоїди (розчини гідроксиетильованих крохмалів) та 

еритроцитарна маса. Разом із тим, слід пам’ятати, що інтенсивна гідратація 

організму може призвести до збільшення в легенях вмісту позасудинної рідини, 

що супроводжується потовщенням альвеоло-капілярної мембрани та розвитком 

субклінічного та клінічного набряку легень [64, 65].  

У разі тривалого перебігу захворювання рекомендовано застосовувати 

нутритивну підтримку з використанням збалансованих комерційних засобів для 

клінічного харчування [64, 65, 138, 175]. 

Прикінцевим пунктом ФТ є постійний моніторинг рівня насичення киснем 

крові для підтримки Pa O2 ≥ 8 кПа та SpO2 в цільовому діапазоні насичення – 94–

98% [138, 175], із застосуванням, у разі потреби, оксигенотерапії та зазначення 

кількості літрів кисню, введеного на хвилину. Окрім того, додатково нами внесені 

окремі лабораторні дослідження, яких не було виявлено в аналізованих раніше 

ЛЛП, але які мають, на нашу думку, надзвичайно важливе значення для 

покращення ЯФТ, а саме: визначення С-реактивного білка (CRP) і рівня 

прокальцитоніну (PCТ) в плазмі крові та мікробіологічне дослідження. 

Визначення CRP, як біомаркера, на початку ФТ дає можливість оцінити 

ймовірність бактерійної інфекції, що зменшує вірогідність неадекватного 

призначення АБЗ хворим, із інфекцією нижніх дихальних шляхів не бактерійного 

походження [138]. Згідно закордонних КР [138], АБТ не варто застосовувати, 
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якщо концентрація CRP становить менше 20 мг на літр. Призначення АБЗ 

здійснюється за концентрації, що перевищує 100 мг на літр. Повторний аналіз на 

СRP доцільно проводити на 3-ю добу перебування пацієнта в стаціонарі, з метою 

оцінки ефективності проведеної АБТ та раціональності її продовження. За даними 

досліджень [175], за допомогою СRP можна скоротити тривалість АБТ для 

пацієнтів із НП, що призведе до скорочення загальних витрат. Зокрема, станом на 

2014 рік, економічна користь за кожен скорочений день ФТ, становила 192 фунта 

стерлінга у Великій Британії [175], що складало приблизно 2 496 грн (за курсом 

НБУ станом на 16.12 2014 року 1 фунт стерлінг – 13,00 грн). Натомість, 

періодичні витрати, пов’язані з проведеним тестування, – 13,50 фунтів стерлінгів 

(175,50 грн). У цю суму включена вартість роботи персоналу, реагенти і 

калібровка [175].  

Ще один біомаркер бактерійної інфекції, обов’язковий до визначення згідно 

закордонних КР, – PCТ, який в сукупності з CRP може зменшити тривалість АБТ 

[247]. Окрім того, використання PCТ для визначення ініціювання та тривалості 

АБТ призводить до зниження ризику смертності, зниження споживання АБЗ та 

ризику виникнення ПЕ, пов'язаних із ними [228, 171, 189]. Визначення PCR 

доцільно проводити на 1-шу та 4-ту доби перебування пацієнта в стаціонарі [175]. 

Важливим є мікробіологічне дослідження на виявлення збудника НП. На 

жаль, у більшості проаналізованих нами ЛЛП такого дослідження не 

проводилось. Проте, для раціональної ФТ воно є необхідне, оскільки, попередньо 

передбачений збудник може не відповідати реальному, а отже і проведена АБТ 

може бути не ефективною. 

Щодо ускладнень НП чи наявних СП пацієнта, що може потребувати 

застосування додаткових ЛЗ, то для цього спеціально залишені пусті рядки, куди 

лікар може вписувати, в разі потреби, необхідну ФТ. Для розрахунку 

індивідуальної схеми ФТ пацієнта, ми пропонуємо використання оригінальної, 

опрацьованої нами формули (6.1).  
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 І Схфт = Стосн + Стсуп – ЛЗ повтор., (6.1) 

 

де: І Схфт – індивідуальна схема ФТ пацієнта (к-сть ЛЗ), Стосн – стандарт ФТ 

основного захворювання (к-сть ЛЗ), Стсуп – стандарт ФТ супутнього 

захворювання (к-сть ЛЗ), ЛЗ повтор – к-сть ліків, що повторюються. 

Застосування даної формули має на меті зменшити кількість недоцільно 

дубльованих ЛЗ з однієї і тієж ФТГ. 

Наступним нашим завданням була апробація розробленого нами нового 

Стандартизованого ЛЛП для ФТ хворих із НП. Для цього нами впровадженно його в 

роботу терапевтичного відділення КНПКЛШМД, про що є відповідний акт 

(додаток Р). За так званим «Удосконаленим ЛЛП», на момент проведення 

дослідження, було проліковано 100 пацієнтів (по 25 хворих із кожної визначеної нами 

групи [1-ша група – хворі з основним діагнозом; 2-га – пацієнти з НП та її 

ускладненнями; 3-тя – з НП та СП; 4-та – з НП, ускладненнями та СП{Розділ 3}]).  

Ускладнення, що зустрічались серед пацієнтів 2-ї та 4-ї груп, були практично 

аналогічні до тих, що ми виявили протягом аналізованих періодів (І та ІІ), а саме 

гостра ДН (n = 41), емфізема легень (n = 7), плеврит (n=4), міокардит (n=3) (рис. 6.2). 

 

 

Рис. 6.2 Результати стандартизації ускладнень пацієнтів  

пролікованих за «Удосконаленим ЛЛП» 
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Щодо СП хворих (3-я та 4-а групи), то тут аналогічно як і для досліджуваних 

періодів, переважали ураження ССС (n = 64 випадки), дихальної системи (n = 10) 

та гастроентерологічні захворювання (n = 6). Патології інших систем та органів 

зустрічались рідко (рис. 6.3). 

 

 

Рис. 6.3 Розподіл пацієнтів із СП за аномаліями систем організму 

 

Тож, як бачимо, пацієнти не мали особливих відмінностей в ускладненнях та 

СП, з тими хворими, які були проаналізовані нами раніше (І та ІІ період).  

Серед 100 отриманих нами заповнених лікарями «Удосконалених ЛЛП», 

зазначено, що АБТ ІІ ряду призначалась частіше (n = 57), в порівнянні з АБТ І 

ряду (n = 43). Детальний розподіл АБТ за чотирма групами пацієнтів наведений 

на рисунку 6.4. 
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Рис. 6.4 Розподіл пацієнтів 4-х груп за призначеною схемою АБТ 

 

Щодо вибору макроліду, то однозначна перевага лікарями надавалась 

призначенню кларитроміцину (n = 78), в порівнянні з азитроміцином (n = 22), що, 

на нашу думку, є позитивним бо відповідає високоефективним закордонним КР. 

Детальна оцінка розподілу застосованих макролідів між пацієнтами 4-х груп 

наведена на рисунку 6.5. 

 

 

Рис. 6.5 Розподіл вибору макроліда серед пацієнтів 4-х груп 

 

Щодо решти ЛЗ, які склали основу розробленої нами ФТ НП, то засоби 

низькомолекулярних гепаринів загалом були застосовані для ФТ 76 пацієнтів, 

муколітичні засоби – для 95 хворих, інфузійна терапія – 75 хворих і ентеральне 
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харчування для ФТ – 11 пацієнтів. Детальний розподіл цих засобів серед 4-х 

досліджуваних груп хворих наведено на рисунку 6.6. 

 

 

Рис. 6.6 Частота застосування основних складових раціональної ФТ НП  

серед пацієнтів 4-х досліджуваних груп 

 

В якості додаткових ЛЗ, що були використані лікарями для ФТ ускладнень та 

СП пацієнтів, застосовувались: засоби, що впливають на ССС (C) {n = 16}; НПЗЗ 

(М01АХ17) {n = 4}; засоби, що впливають на систему крові та гемопоез (В) 

{n = 10}; на опорно-руховий апарат (М) {n = 4}; нервову систему (N) {n = 2}; 

травну систему і метаболізм (А) {n = 1}, а також засоби, що впливають на 

респіраторну систему (R) {n = 1}.  

Слід зауважити, що лабораторні дослідження, що були спеціально внесені в 

наш ЛЛП, і на важливість яких, ми хотіли наголосити (адже в розвинених країнах 

Європи та США не розглядається можливість призначення адекватної, 

раціональної ФТ, без попередньо проведеної якісної діагностики), то, нажаль, 

жодного дослідження не було проведено. Фахівці аргументували це тим, що 

лабораторії, розміщені в ЗОЗ, не мають технічної можливості проводити таку 

діагностику. Тому ці аналізи можливо спрямовувати лише в приватні структури. 

Недоліком останнього є висока вартість та занадто тривалий час очікування 

результатів. Зокрема, закордоном аналіз на CRP та PCТ проводиться протягом 

кількох годин, тоді як в Україні отримати результати можливо, в середньому, за 
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2–3 дні. Для одержання результату бакпосіву та антибіотикограми в середньому 

треба від 4-х до 7-ми днів. Тому, найпоширенішим методом діагностики є 

фарбування мокротиння за Грамом, який закордоном використовується дуже 

рідко і має низьку діагностичну цінність у порівнянні з іншими сучасними 

методиками у ідентифікації можливого збудника пневмонії, які успішно 

застосовуються в розвинених країнах Заходу, зокрема − експрес-тести на 

виявлення антигенів пневмокока та L. pneumophila в сечі чи в інших біологічних 

рідинах організму (мокроті, плевральній рідині, сироватці крові). Вартість такої 

діагностики становить 40 фунтів стерлінгів (близько 1390 грн) за один аналіз, при 

цьому результат можна отримати через 10–15 хвилин [255]. Виявлення антигенів 

не залежить від раніше проведеної АБТ, а антигенемія сама по собі корелює зі 

ступенем важкості НП. Крім того, в 80–90% випадків тест залишається 

позитивним після 7-денної АБТ [255].  

 

6.2. Оцінка якості проведеної фармакотерапії за «Удосконаленим листком 

лікарських призначень» 

 

Наступний етап нашої оцінки апробованого «Удосконаленого ЛЛП» полягав 

у детальному аналізі застосованої основної та додаткової ФТ із використанням 

«Уніфікованої методики оцінки ФТ за ЛЛП» та модифікованої європейської 

класифікаційної системи PCNE V5.01. В результаті, нам вдалося виявити наступні 

зауваження, представлені у таблиці 6.1. 

Особливе занепокоєння у виявлених зауваженнях, викликають випадки 

одночасного застосування ацетилсаліцилової кислоти (Аспірин кардіо) як 

антитромботичного засобу, із засобами низькомолекулярних гепаринів, адже, таке 

поєднання в рази збільшує ризик розвитку серйозних кровотеч. Це ще раз, на 

нашу думку, підтверджує низьку поінформованість лікарів щодо раціональних чи 

нераціональних, і разом із тим, небезпечних ЛВ.  
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Таблиця 6.1 

Виявлені ліко-пов’язані проблеми в результаті оцінки ЯФТ  

за «Удосконаленими ЛЛП» 

 

№  

з/п 
Суть виявленого зауваження АТХ-код 

К-сть 

випадків 

Категоричні зауваження 

Використання ЛЗ, що викликають потенційну ЛВ (Р 5.1) 

 Ацетилсаліцилова кислота + надропарин кальцію В01АВ06 7 

Умовно-категоричні 

Застосування ЛЗ з однієї ФТГ (Р 2.3.) 

1 Ацетилсаліцилова кислота + надропарин кальцію В01АВ06 7 

2 Ацетилцистеїн, амброксол гідрохлорид + ацетилцистеїн R05СB01 1 

3 Інозин + тіотриазолін С01ЕВ 1 

Відсутність достовірних даних щодо доцільності застосування певної групи ЛЗ  

(Р 8.4.) 

4 Інозин С01ЕВ 1 

Всього  17 

 

Примітка. В дужках наведений код рубрики DRP за класифікацією PCNE V5.01. 

 

Загалом, хоча в результаті проведеної ФТ і були виявлені зауваження, але їх 

кількість всередньому в 67 раз менша у порівнянні з кількістю DRP, яку ми 

ідентифікували протягом досліджуваних періодів. Вважаємо, що цьому сприяло 

використання удосконаленого нами ЛЛП.  

З метою додаткового акцентування уваги клініцистів на поширених, в тому 

числі системних помилках, при ФТ пацієнтів із НП, що були виявлені при 

проведенні оцінки ЯФТ впродовж І та ІІ періодів, нами сформовані системні 

меседжі ФО, спрямовані на лікарів, що стосуються конкретної нозології загалом. 

В результаті ретельного узагальнення, встановлено, що найчастіше помилки були 

пов’язані із: некоректним вибором емпіричної АБТ, що не відповідає чинному 
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клінічному протоколу (33,15%); невідповідною тривалістю курсу ФТ АБЗ 

(20,63%); неврахуванням взаємодії між призначеними ліками (12,89%); 

застосуванням ліків з однієї ФТГ (10,63%); рутинним застосування 

протигрибкових ЛЗ з метою профілактики грибкової інфекції та без проведення 

тесту на грибкову флору (8,29%); застосуванням НПЗЗ (8,29%); ГК (2,58%); 

противірусних ЛЗ при наявній бактеріальній інфекції (2,21%) та некоректно 

підібраною дозою АБЗ  (1,29%) (рис. 6.7). 

 

 

 

Рис. 6.7 Узагальнені характерні системні помилки у ФТ НП допущені 

клініцистами протягом І та ІІ періодів 

 

Розроблені нами системні меседжі ФО наведені в додатку С, мають на меті 

підвищити поінформованість клініцистів стосовно: доцільних, недоцільних та 

небезпечних взаємодій між базовими та допоміжними (симптоматичними) ЛЗ, що 

використовуються при ФТ НП; коректного вибору емпіричної АБТ, оптимального 

дозування та тривалості проведеної ФТ, а також раціонального застосування ЛЗ з 

інших ФТГ.  
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Ще одним ефективним методом уникнення таких випадків, на нашу думку, 

може бути залучення клінічного провізора, який би разом із лікарем здійснював 

раціональну ФТ, проводив роз’яснювальну роботу щодо можливих взаємодій чи 

фармацевтичних несумісностей поміж призначених ЛЗ.  

 

6.3. Клініко-економічна оцінка фармакотерапії за «Удосконаленим листком 

лікарських призначень» 

 

Наступним нашим завданням на даному етапі дослідження було визначення 

середньої вартість ФТ одного «Удосконаленого ЛЛП» за кожною з 4-х груп 

пацієнтів та порівняти її з середньою вартістю ФТ одного пацієнта, пролікованих 

протягом 2017 року. Проведена порівняльна характеристика хворих за віком та 

статтю не показала істотних відмінностей, в складі досліджуваних груп протягом 

2017 та 2018 років (табл. 6.2, 6.3).  

Таблиця 6.2 

Порівняльна характеристика досліджуваних груп пацієнтів  

відповідно до віку 

 

Група пацієнтів  

(за діагнозом) 

Вік хворих: медіана (min-max) 

[нижній-верхній квартилі] р** 

n* 2017 рік n* 2018 рік 

1-а група 48 41 (21-89) [32–54] 25 42 (20–69) [28-53] 0,77 

2-а група 43 47 (20–89) [32–63] 25 58 (21-87) [36–73] 0,14 

3-я група 115 64 (21–92) [53–73]  25 62 (18-86) [57-73] 0,86 

4-а група 64 60,5 (18-88) [39-72] 25 56 (21–77) [48-63] 0,2 

Примітки: 1. *  ̶ загальна кількість пацієнтів у групі; 

  2. ** ̶ визначення відмінності за віком пацієнтів досліджуваних груп. 
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Таблиця 6.3. 

Порівняльна характеристика досліджуваних груп пацієнтів  

відповідно до гендерного розподілу 

 

Група пацієнтів 

(за діагнозом) 

2017 рік 2018 рік 
P* 

чол. % жін. % чол. % жін. % 

1-а група 26 54,17 22 45,83 12 48,0 13 52,0 0,6 

2-а група 20 46,51 23 53,49 10 40,0 15 60,0 0,6 

3-я група 62 53,91 53 46,09 12 48,0 13 52,0 0,6 

4-а група 37 57,81 27 42,19 11 44,0 14 56,0 0,3 

Примітка. * – двосторонній точний критерій Фішера. 

 

Щодо тривалості ФТ, то статистично значиме зменшення кількості ліжкоднів 

спостерігалось лише в пацієнтів з основним діагнозом (p = 0,003). Для інших груп, 

хоч і було виявлено зниження середньої кількості ліжкоднів, але статистичної 

значимості отримані результати не мали (табл. 6.4). 

 

Таблиця 6.4 

Порівняльна характеристика досліджуваних груп пацієнтів  

відповідно до кількості ліжкоднів  

 

Група пацієнтів 

(за діагнозом) 

Кількість ліжкоднів: медіана (min-max) 

[нижній-верхній квартилі] 
р** – 

показник 
n* 2017 рік n* 2018 рік 

1-а група 48 12 (4–22) [9–14] 25 10 (3-13) [7–11] 0,003 

2-а група 43 12 (3-19) [9–16] 25 10 (3-16) [8–11] 0,09 

3-я група 114 11 (2–30) [8–13] 25 10 (5–13) [7–11] 0,06 

4-а група 64 11 (4–27) [9–14,5] 25 10 (7–14) [9–12] 0,2 

 

Примітки: 1. *  ̶  загальна кількість пацієнтів у групі; 

 2. **  ̶ визначення відмінності в кількостях ліжкоднів між досліджуваними групами  

        пацієнтів. 
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Визначення відмінностей у середній вартості 1-го ЛЛП теж здійснювалось 

між пацієнтами однієї групи, оскільки вважали за недоцільне порівнювати 

вартість ФТ хворих із різними діагнозами. Результати представлені у таблиці 6.5. 

 

Таблиця 6.5 

Порівняльна характеристика вартості ФТ досліджуваних груп пацієнтів 

  

Група 

пацієнтів 

(за діагнозом) 

Вартість ФТ одного ЛЛП:  

медіана (min-max) [нижній-верхній квартилі] р** 

n* 2017 рік n* 2018 рік 

1 2 3 4 5 6 

1-а група 48 

2418,325  

(398,2-8455,75) 

[1609,27-3476,145] 

25 

992,1 

(293,98–1298,5) 

[795,97–1084,91] 

<0,0001 

2-а група 43 

2724,4 

 (329,67-6010,95) 

[1559,29-4463,81] 

25 

1196,68 

(269,46-2240,6) 

[737,05–1489,75] 

<0,0001 

3-я група 115 

2338,31 

 (81,42–12214,91) 

[1601,59-3617,6] 

25 

1070,44 

(517,82–1775,6) 

[903,74–1362,3] 

<0,0001 

4-а група 64 

2272,755 

 (549,9–10386,3) 

[1740,24-3055,45] 

25 

1364,37 

(538,32–2397,98) 

[987,48–1712,03] 

<0,0001 

Примітки: 1. *  ̶  загальна кількість пацієнтів у групі 

 2. **  ̶ визначення відмінності вартості ФТ одного ЛЛП між досліджуваними 

групами пацієнтів 

 

Тож, як видно з таблиці 6.5, завдяки застосуванню «Удосконаленого ЛЛП», 

вдалося достовірно зменшити середню вартість одного ЛЛП (р < 0,0001): у 

пацієнтів 1-ї групи на 1426, 23 грн (з 2418,325 грн – 2017 рік до 992, 10 грн – 

2018 рік); 2-ї групи на 1527,72 грн (з 2724,40 грн до 1196,68 грн); 3-ї – на 

1267,87 грн (з 2338,31 грн до 1070,44 грн) і нарешті у хворих 4-ї групи на 
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908,39 грн (з 2272,755 грн у 2017 році до 1364,37 грн у 2018 році). Таким чином, 

застосована нами нова форма ЛЛП дозволила в середньому зекономити на 

раціоналізації ФТ НП – 128 255, 25 грн на 100 пролікованих пацієнтів. 

 

6.4. Вивчення думки лікарів щодо «Удосконаленого листка лікарських 

призначень» та доцільності його впровадження в закладах охорони здоров’я 

 

З метою вивчення думки лікарів, щодо нашої розробки, її впливу на 

покращення ЯФТ пацієнта, виявлення можливих зауважень до неї, а також 

доцільності опрацювання та впровадження аналогічних ЛЛП для інших нозологій, 

нами проведено анонімне анкетне опитування рандомізовано вибраних лікарів-

експертів, які працювали з даним ЛЛП. Загалом в експертну групу увійшло 17 

клініцистів. Результати опитування показали, що всі респонденти (100%) оцінили 

дану розробку на «відмінно» за 5-бальною шкалою. Окрім того, позитивно 

відповіли на запитання про те, що такий ЛЛП однозначно покращує ЯФТ (n = 17), 

полегшує роботу лікаря (n = 17) та зазначили доцільність впровадження 

аналогічних «стандартизованих» ЛЛП і для інших нозологій (n = 17). 

З огляду на максимально високу оцінку нашої розробки експертною групою, 

ми вважали за доцільне провести аналогічне опитування і серед інших фахівців – 

медиків за 4-ма різними спеціальностями (терапія, анестезіологія, кардіологія, 

пульмонологія), з метою виявлення й їх думки щодо раціональності, ефективності 

та доцільності такого впровадження. Для цього була використана ця ж анкета 

(додаток Г), з прикріпленним до неї зразком «Удосконаленого ЛЛП», для того, 

аби вони мали можливість з ним ознайомитися. Загалом в опитуванні взяло участь 

240 респондентів. Середній бал оцінки анкети склав 4,83±0,02. Тобто 199 

респондентів оцінили даний ЛЛП на «відмінно» (82,92±2,43% ) та 41 респондент 

на «добре» (17,08±2,43%) (рис. 6.8).  
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Рис. 6.8 Розподіл респондентів, відповідно до їх оцінки «Удосконаленого ЛЛП» 

 

Варто зазначити, що анестезіологи дали статистично достовірно меншу оцінку 

даній розробці у порівнянні з респондентами інших спеціальностей (t = 3,0349, 

p = 0,00267) (рис. 6.9.). Розподіл опитаних за віком показав, що фахівці 40–49 

років поставили більше відміток «добре» ніж ті, що мали від 50 до 59 років 

(t = 2,0832, p = 0,0383). 

 

 

Рис. 6.9 Результати фахової оцінки «Удосконаленого ЛЛП»  

опитаних респондентів 

 

На запитання чи покращує ЯФТ запропонований ЛЛП – ствердно відповіло 

199 опитаних (82,92±2,43%), негативно – 3 опитаних (1,25±0,72%) та не могли 

відповісти на дане питання 38 респондентів (15,83±2,36%) (рис. 6.10).  
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Рис. 6.10 Розподіл відповідей респондентів,  

щодо думки про те чи покращує ЯФТ використання «Удосконаленого ЛЛП» 

 

Щодо гендерного розподілу, то  чоловіки  дали достовірно більше (t = 2,6633, 

р = 0,0082) ствердних відповідей (89,26±2,82%), ніж жінки (76,47±3,89%). Окрім 

того, респонденти зі стажем роботи понад 30 років дали більше відповідей «так» 

(100%) на це запитання, ніж усі решта (t = 3,9305, р = 0,0001). 

З тим, що дана розробка полегшує роботу лікаря погодилось 95,42±1,35% 

фахівців і не змогли дати відповідь 4,58±1,35% опитаних (рис. 6.11). 

 

 

 

Рис. 6.11 Розподіл респондентів щодо думки відносно того  

чи полегшує роботу лікаря використання «Удосконаленого ЛЛП» 
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Відповідь на це запитання мала кореляційну залежність від віку та стажу 

роботи. Зокрема, фахівці старше 60 років і зі стажем роботи більше 30 років були 

більше схильні до ствердних відповідей, ніж респонденти до 30 років (t = 2,3624, 

р = 0,0189), а також ті що мали стаж роботи до 10 років (t = 2,3066, р = 0,0219). 

Окрім того, лікарі до 30 років частіше не могли відповісти на це питання ніж ті, 

що були старшими за 60 років (t = 2,3624, р = 0,0189). 

Вважають за доцільне запровадити такі ЛЛП і для інших нозологій 

95,83±1,29% опитаних, натомість 4,17±1,29% не змогли відповісти на це питання 

(рис. 6.12). 

 

 

 

Рис. 6.12 Розподіл респондентів щодо думки про доцільність запровадження 

таких ЛЛП для інших нозологій 

 

Варто зазначити, що лікарі-інтерни були більш схильні до доцільності нашої 

розробки (100%), ніж лікарі – спеціалісти (95,19±1,48%) [t = 3,2411, р = 0,0013]. 

Щодо розподілу відповідей відповідно до віку, стажу роботи та фаху, то 

статистично значимо більш позитивно оцінили доцільність даної розробки лікарі 

у віці за 60 років (100%) у порівнянні зі спеціалістами у віці 30–39 років 

(94,87±2,50%) [t = 2,0533, р = 0,0411], зі стажем роботи понад 30 років (100%) у 

порівнянні з тими, які мали стаж до 10 років (93,98±2,61%) [t = 2,3066, р = 0,0219] 

та терапевти (100%) у порівнянні з пульмонологами (91,67±3,26%) [t = 2,5584, 

р = 0,0111]. 
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Зауваження до нашої розробки були у 32 респондентів (13,34%). Треба 

зазначити, що більшість із них носили рекомендаційний, а не категоричний 

характер, зокрема 8 опитаних лікарів – пульмонологів внесли пропозицію 

розробити подібний ЛЛП і для інших захворювань пульмонологічного профілю 

(11,11±3,70%); 3 лікарів-кардіологів схвально оцінили можливість застосування 

аналогічних ЛЛП і для пацієнтів кардіологічного профілю (4,84±2,73%). Про 

можливість використання таких ЛЛП лише для пацієнтів терапевтичного профілю 

вважали за доцільне наголосити 7 респондентів, причому терапевти частіше, ніж 

фахівці інших спеціальностей (t = 2,0645, р = 0,0400,). П’ятеро опитаних 

(2,08±0,92%) запропонували розглянути можливість розробки електронної версії 

подібного ЛЛП. Троє респондентів (1,25±0,72%) подали пропозицію щодо 

внесення у перелік лабораторних досліджень антибіотикограми, а четверо 

(1,67±0,83%) пропонували розписати інфузійну терапію по конкретних ЛЗ, а не 

розділяти на групи. Наведені зауваження не залежали від віку та статі 

респондентів. 

Щодо рекомендацій, які стосувалися включення антибіотикограми у перелік 

досліджень, то ми не відкидаємо таку можливість, хоча діагностична цінність 

отриманих результатів аналізів не надто висока, особливо для пацієнтів із НП, 

яким АБТ треба розпочати якнайшвидше. Натомість цей аналіз робиться протягом 

4-х діб. Щодо розписування інфузійної терапії з конкретними ЛЗ, то ми не 

вбачаємо потреби в цьому, оскільки ідея розробленого нами ЛЛП полягає саме в 

тому, що він має містити лише затверджену чинним клінічним протоколом чи КН 

схему ФТ конкретної нозології, за МНН, а вибір ТН конкретного ЛЗ залишається 

на розсуд лікуючого лікаря.  

Тож опрацювання зібраних анкет дозволило встановити високу оцінку 

фахівцями різних спеціальностей «Удосконаленого ЛЛП» (середній бал 

4,83±0,02). Відповідно 82,92±2,43% респондентів вказали на те, що використання 

подібних ЛЛП покращує ЯФТ хворих, полегшує роботу лікаря (95,42±1,35% 

опитаних) та доцільність розробки цього ЛЛП і для інших нозологій (95,83±1,29% 

опитаних). На підставі схвальної оцінки нашої розробки фахівцями, ми здійснили 
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впровадження даного ЛЛП ще в чотирьох ЗОЗ: Волинську обласну клінічну 

лікарню, комунальне підприємство «Рівненська обласна клінічна лікарня» 

Рівненської обласної ради, комунальне підприємство Центральної міської лікарні 

Червоноградської міської ради та КНП «Стрийська центральна районна лікарня", 

про що є відповідні акти впровадження, які наведені в додатках Т- Т.3 

 

6.5. Узагальнення функціонально-структурних елементів моделі покращення 

якості фармакотерапії пацієнтів із негоспітальною пневмонією 

 

Вважаємо, що особливістю запропонованої нами моделі (рис. 6.13) є її 

побудова за трьома складовими: вже існуючі її елементи, додатково введені та 

вроваджені (або впроваджені частково), а також ті, що потребують подальшої 

реалізації. До перших із них віднесені:  

• діючий наказ МОЗ України щодо затвердження КП надання медичної 

допомоги за спеціальністю «Пульмонологія» (2007 рік); 

• адаптована КН, заснована на доказах щодо надання медичної допомоги 

дорослим хворим на НП (2016, 2019 роки); 

•  КР, розроблені NICE з діагностики та лікування НП та госпітальної 

пневмонії (2014 рік, перегляд – 2016 рік); 

• КР NICE з протимікробної терапії при НП (2019 рік); 

• КР, розроблені провідними установами: Британським торакальним 

товариством [BTS] (2009 рік), Європейським респіраторним товариством 

[ERS] (2011 рік) та Американським торакальним товариством [ATS] 

(2007 рік)  

• КР щодо раціонального застосування КМ у дорослих пацієнтів, 

розроблені BTS (2009, 2015 роки). 

Друга складова – це якісно нові функціонально-структурні елементи 

розроблені та впроваджені нами, що мають на меті підвищити ЯФТ пацієнтів із 

НП, а саме:  

• «Уніфікована методика оцінки ФТ за ЛЛП»;  
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• доповнена та адаптована до вітчизняних умов європейська 

класифікаційна система PCNE V5.01 з виявлення DRP; 

•  розрахунок вартості некоректної чи нераціональної ФТ із 

використанням КЕ аналізу; 

•  оригінальна формула для розрахунку індивідуальної схеми ФТ хворих; 

•  «Удосконалений ЛЛП» для хворих із НП;  

• системні меседжі ФО на основі виявлених DRP, спрямовані на 

клініцистів та стосуються нозології загалом;  

• середня потреба в КМ на одного пацієнта із зазначеним діагнозом.  

Взаємодія існуючих та нових елементів надає запропонованій моделі якісно 

нових властивостей, посиленню яких сприятиме реалізація третьої складової 

(елементів, що потребують додаткового вивчення та впровадження):  

• введення необхідного моніторингу С- реактивного білка, як показника 

зменшення тривалості АБТ; 

• тесту на прокальцитонін, як маркеру діагностики бактерійної інфекції та 

критерію оцінки ефективності АБТ;  

• обов’язкове вимірювання рівня сатурації крові та застосування 

оксигенотерапії для усіх хворих із НП ІІІ клінічної групи;  

• пошуку можливостей використання нових, більш безпечних та економічно 

вигідніших методик отримання КМ у відділенні; 

•  застосування експрес діагностики на резистентність до АБЗ;  

• залучення клінічного провізора до роботи в ЗОЗ, як фахівця в системі 

оцінки ЯФТ; 

• активне поширення інформації й навчальних програм серед працівників 

ЗОЗ з оцінки ФТ через виявлення DRP; 

• удосконалення системи кисневого забезпечення стаціонарних хворих у 

ЗОЗ. 
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Наказ МОЗ України № 128 від 19.03.2007 р. «Про затвердження клінічних протоколів 
надання медичної допомоги за спеціальністю «Пульмонологія» 

Уніфікований протокол надання медичної допомоги дорослим хворим на негоспітальну 
пневмонію (2016, 2019 рр.)

Міжнародні клінічні рекомендації, розроблені NICE з: діагностики і лікування НП та 
госпітальної пневмонії (2014 р., перегляд – 2016 р.); протимікробної терапії при НП (2019 р.)

Клінічні рекомендації, розроблені провідними установами: Британським торакальним 
товариством (2009 р.), Європейським респіраторним товариством (2011 р.) та 

Американським торакальним товариством (2007 р.)

Клінічні рекомендації щодо раціонального застосування кисню медичного у дорослих 
пацієнтів, розроблені Британським торакальним товариством (2009, 2015 рр.)
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Уніфікована методика оцінки фармакотерапії за листками лікарських призначень для 
хворих із негоспітальною пневмонією

Доповнена та адаптована до вітчизняних умов європейська класифікаційна система 
PCNE V5.01 з виявлення DRP

Розрахунок вартості некоректної чи нераціональної фармакотерапії із використанням 
клініко-економічного аналізу

Оригінальна формула для розрахунку індивідуальної схеми ФТ хворих із 
негоспітальною пневмонією

"Удосконалений листок лікарських призначень" для хворих із діагнозом негоспітальна 
пневмонія

Системні меседжі ФО на основі виявлених DRP, спрямовані на клініцистів та ті, що 
стосуються нозології загалом

Середня потреба в кисні медичному на одного пацієнта із негоспітальною пневмонією
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Моніторинг С-реактивного білка, як показника зменшення тривалості 
антибіотикотерапії

Обов’язкові експрес-тести на прокальцитонін як маркер діагностики бактерійної 
інфекції та критерії оцінки ефективності антибактерійної терапії

Експрес-тести на виявлення антигенів пневмокока та L. pneumophila в сечі чи в інших
біологічних рідинах організму

Вимірювання рівня сатурації крові та застосування оксигенотерапії для усіх хворих із 
негоспітальною пневмонією

Клінічний провізор у закладі охорони здоров’я, як фахівець у системі оцінки якості
фармакотерапії

Експрес діагностика на резистентність до антибіотикотерапії

Активне поширення інформації та навчальних програм серед медичних працівників з 
оцінки якості фармакотерапії через виявлення DRP

Удосконалення системи кисневого забезпечення стаціонарних хворих у закладах 
охорони здоров’я

Рис. 6.13 Модель покращення якості фармакотерапії негоспітальної 

пневмонії 
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Висновки до розділу 6 

 

1. Завдяки застосуванню «Удосконаленого ЛЛП", вдалося достовірно 

зменшити середню вартість одного ЛЛП (р<0,0001): у пацієнтів 1-ї групи на 1426, 

23 грн (з 2418,325 грн – 2017 рік до 992, 10 грн – 2018 рік); 2-ї групи на 

1527,72 грн (з 2724,40 грн до 1196,68 грн.); 3-ї – на 1267,87 грн (з 2338,31 грн до 

1070,44 грн) і нарешті у хворих 4-ї групи на 908, 39 грн (з 2272,76 грн у 2017 році 

до 1364,37 грн у 2018 році). Загалом, економія коштів на 100 хворих склала 

128 255, 25 грн. 

2. Результати анонімного анкетного опитування лікарів різних 

спеціальностей засвідчили високу оцінку фахівцями «Удосконаленого ЛЛП» 

(середній бал 4,83±0,38 за 5-бальною шкалою). Окрім того, 82,92±2,43% 

респондентів зазначили, що використання подібних ЛЛП покращує ЯФТ хворих, 

полегшує роботу лікаря (95,42±1,35% опитаних) та доцільність розробки такого 

ЛЛП і для інших нозологій (95,83±1,29% опитаних). Тож у подальшому, вважаємо 

перспективним розглянути можливість опрацювання аналогічних ЛЛП і для ФТ 

інших нозологій терапевтичного профілю. 

3. Наявність випадків «категоричних» зауважень до проведеної ФТ за 

«Удосконаленим ЛЛП», ще раз підтверджує низьку поінформованість лікарів з 

питань раціональної фармакотерапії. Запропонований нами механізм створення 

системних меседжів ФО на основі виявлених характерних помилок при ФТ 

пацієнтів, в даному випадку із НП, спрямовані на клініцистів, може слугувати 

алгоритмом для розробки аналогічних меседжів для інших нозологій. 

4. В результаті опрацювання нової моделі покращення ЯФТ хворих із НП 

нами виділено: базові, вже існуючі, елементи стандартизації надання медичної 

допомоги даній категорії пацієнтів; якісно нові функціонально – структурні 

елементи, розроблені та частково впроваджені нами, що мають на меті підвищити 

ЯФТ та основні елементи, що потребують додаткового вивчення та впровадження 

яких, на нашу думку, підвищить якість проведеної ФТ даної категорії пацієнтів до 
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якісно нового європейського рівня. Дана розробка може служити прототипом для 

розробки аналогічних модель для інших нозологій. 

 

Основні фрагменти цього розділу відображені нами в таких публікаціях: 

 

1. Sekh M., Zimenkovsky A. Community-acquired pneumonia: quality of 

pharmacotherapy and expense of irrationality. Pharmacia. 2018. 65 (4). P. 25–37 

(Особистий внесок: аналіз фармакотерапії даної категорії хворих, узагальнено 

результати, здійснено їхню статистичну обробку та оформлено публікацію до друку) 

2. Сех М.Я. Клінічний провізор, як одна з основних складових у забезпеченні 

раціональності фармакотерапії. Фармакоекономіка в Україні: стан і перспективи 

розвитку: матеріали Х наук.-практ. інтернет конф., Харків, 21 травня 2018 р., 

Харків, НФаУ, 2018. С. 114–116. 

3. Зіменковський А.Б., Сех М.Я. «Удосконалений листок лікарських 

призначень», як інноваційна складова моделі покращення якості фармакотерапії 

негоспітальної пневмонії. Медична наука та практика в умовах сучасних 

трансформаційних процесів: матеріали міжнарод. наук.-практ. конф., Львів, 26–

27 квітня 2019 р., Львів, ГО «Львівська медична спільнота», 2019. С. 77–80.  
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ЗАГАЛЬНІ ВИСНОВКИ 

 

Комплексним соціально-фармацевтичним дослідженням пропонується нове 

вирішення важливої науково-практичної задачі, яке полягає в тому, що реалізація 

раціональної ФТ в Україні відбуватиметься через оцінку медикаментозного 

лікування кожного хворого на основі принципів доказової медицини, а отже– 

попередження некоректності лікарських призначень, що можливе із 

використанням опрацьованої нової моделі покращення якості ФТ хворих, зокрема 

із НП, включно із оптимізацією витрат на лікування. 

1. За результатами проведеної оцінки якості ФТ хворих із НП встановлено, 

що системні помилки, які допускалися клініцистами протягом 2008–2009 років, 

залишаються невирішеними та актуальними і в 2017 році. Встановлено достовірне 

збільшення (р<0,05) в 2017 році у порівнянні з 2008–2009 роками кількості ліко-

пов’язаних проблем (DRP), що стосувались застосування: ЛЗ, призначення яких 

викликає потенційну лікову взаємодію (33,29% vs 35,91%); ЛЗ різних ФТ груп, що 

були призначені недоцільно (5,40% vs 9,24%); ЛЗ з однієї й тієї ж ФТ групи 

(2,54% vs 5,22%); ЛЗ з недостатньою (3,69% vs 9,24%) та зі збільшеною 

тривалістю курсу ФТ (0,87% vs 13,02%).  

2. Результати проведеного КЕ аналізу виявленої нами недоцільної, 

нераціональної чи некоректної ФТ хворих із НП показали можливість економії в 

40156,73 грн (5 070,29 дол. США) протягом 2008–2009 років та 345 426,7 грн 

(12 065,21 дол. США) протягом 2017 року. Статистично значиме (р<0,05) 

зростання середньої вартості у 2017 році виявлено серед наступних груп DRP, а 

саме застосування: ліків, що були призначені недоцільно (6,85±7,87 vs 

21,03±29,04); ліків з однієї ФТ групи (6,85±7,87 vs 21,03±29,04); застосування ЛЗ, 

щодо яких відсутні достовірні дані доцільності їх використання (1,95±5,07 vs 

3,27±5,22), а також призначення ЛЗ без відповідних показань (2,74±5,08 vs 

3,46±5,05). 

3. За результатами проведеного порівняльного аналізу стану та вартості 

забезпечення КМ однієї з лікарень протягом 2006 та 2017 років, встановлено, 

що загальні витрати, пов’язані з цим ЛЗ за 11 років збільшились у 11 разів у 
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гривневому та в 2 рази в доларовому еквівалентах (з 247 406,80 грн [49 169,92 

дол. США] у 2006 році до 2 799 781,70 грн [103 312,86 дол. США] у 2017 році), 

підтверджуючи, що КМ стає значним фінансовим тягарем сучасної системи ОЗ. 

Наведене вимагає вирішення проблеми, на нашу думку, шляхом  застосування 

витратно-ефективної системи організації надання ФО та оптимального 

медикаментозного забезпечення, що базується на раціональному використанні 

ЛЗ (раціонального фармацевтичного менеджменту). 

4. Встановлено, що практика призначення КМ є незадовільною, оскільки 

лише 63 із 229 пацієнтів (2004–2006 рр.) та 59 пацієнтам із 222 (2015–2017 рр.), 

проводилось вимірювання рівня сатурації крові та, як наслідок, було застосовано 

оксигенотерапію. Попри те, що визначена в ході дослідження потреба в КМ для 

одного хворого із НП, порівняно невелика (25 м3), загальна вартість забезпечення 

цим ЛЗ даної групи пацієнтів за 11 років зросла майже в 10 разів у гривневому та 

у 2 рази в доларовому еквівалентах (із 41,56 грн (8,23 дол. США)/ пацієнта) до 

477,72 грн (17,63 дол. США)/пацієнта у 2006 році та 2017 році відповідно). 

Наведене має спонукати до пошуку безпечніших та економічно вигідніших 

технологій із забезпечення всіх пацієнтів цим життєвоважливим ЛЗ. 

5. Завдяки застосуванню розробленої нами інноваційної складової моделі 

покращення якості ФТ НП – «Удосконаленого ЛЛП», вдалося достовірно зменшити 

(р<0,0001) середню вартість лікування одного хворого: у 1-й групі (із НП) на 

1426, 23 грн.; у 2-й (із НП з ускладненнями) на 1527,72 грн.; 3-й (із НП та наявною 

СП) – на 1261,145 грн та 4-й (із НП з ускладненнями та супутньою патологією) – на 

908, 385 грн. Загалом, економія коштів на 100 хворих склала в середньому 

128 255, 25 грн. 

6. Результати анонімного анкетного опитування лікарів різних 

спеціальностей засвідчили високу оцінку фахівцями «Удосконаленого ЛЛП» 

(середній бал 4,83±0,38). Окрім того, 82,92±2,43% респондентів зазначили, що 

використання подібних розробок покращує якість ФТ хворих, полегшує роботу 

лікаря (95,42±1,35% опитаних) та зазначили доцільність їх використання і для 

інших патологій (95,83±1,29% опитаних). Тож, у подальшому, вважаємо 
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перспективним опрацювання аналогічних стандартизованих ЛЛП і для інших 

нозологій. 

7. Особливістю побудови запропонованої нами моделі покращення якості 

ФТ хворих із НП стало формування її за трьома складовими: базовими, вже 

існуючими, елементами стандартизації надання медичної допомоги пацієнтам 

із НП; якісно новими функціонально−структурними елементами, розробленими 

та частково впровадженими нами, що мають на меті підвищити якість надання 

медичної допомоги та ФО хворим із даною нозологією та новими елементами, 

що потребують, на нашу думку, додаткового вивчення та впровадження. 

Взаємодія цих трьох складових надає запропонованій моделі якісно нових 

властивостей, що сприятиме реалізації поставленої мети – покращення якості 

ФТ пацієнтів із НП. Дана розробка може служити прототипом для розробки 

аналогічних моделей для інших нозологій. 
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ПРАКТИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ 

Результати наукового дослідження дозволяють, на нашу думку, 

рекомендувати: 

Міністерству охорони здоров’я України  

Розглянути можливість затвердження на галузевому рівні розробленого нами 

«Удосконаленого листка лікарських призначень» 

Департаментам охорони здоров’я обласних та міських  

державних адміністрацій 

1. Запровадити використання системи раціонального фармацевтичного 

менеджменту кисню медичного в ЗОЗ для оптимізації забезпечення пацієнтів якісною 

оксигенотерапією. 

2. Розглянути можливість використання розробленої нами «Уніфікованої 

методики оцінки фармакотерапії за листками лікарських призначень» та 

модифікованої європейської системи з виявлення ліко-пов’язаних проблем PCNE 

версії 5.01 в ЗОЗ різного рівня та власності, як інструменту та механізму ефективного 

моніторингу раціональності ФТ.  
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ДОДАТОК А 

 

Класифікація пневмоній згідно МКХ-10 

 

Рубрика Нозологічна форма 

1 2 

J12 

Вiрусна пневмонiя, не класифiкована в iнших рубриках 

J12.0 Аденовiрусна пневмонiя 

J12.1 Пневмонія, спричинена респiраторно-синцитiальним вiрусом 

J12.2 Пневмонія, спричинена вірусом парагрипу 

J12.8 Iнша вiрусна пневмонiя 

J12.9 Вiрусна пневмонiя, неуточнен 

J13 Пневмонія, яка спричинена S. pneumoniae 

J14 Пневмонія, яка спричинена H. influenzae 

J15 

Бактеріальна пневмонія, яка не класифікована в інших рубриках 

J15.0 Пневмонія, яка спричинена K. pneumoniae  

J15.1 Пневмонія, яка спричинена Pseudomonas spp.  

J15.2 Пневмонія, яка спричинена Staphylococcus spp. 

J15.3 Пневмонія, яка спричинена стрептококами групи В 

J15.4 Пневмонія, яка спричинена іншими стрептококами 

J15.5 Пневмонія, яка спричинена E. coli 

J15.6 Пневмонія, яка спричинена іншими аеробними грамнегативними 

бактеріями 

J15.7 Пневмонія, яка спричинена M. pneumoniae 

J15.8 Інші бактеріальні пневмонії 

J15.9 Бактеріальна пневмонія невстановленої етіології 

J16 

Пневмонія, яка спричинені некласифікованими в інших рубриках 

збудниками 

J16.0 Пневмонія, яка спричинена Chlamydia spp. 

J16.8 Пневмонія, яка спричинена іншими встановленими збудниками 
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Продовж. дод. А 
 

J17* Пневмонія при захворюваннях, які не класифіковані в інших рубриках 

J17.0* 

J17.0 Пневмонія при захворюваннях бактеріальної природи, які 

класифіковані в інших рубриках 

J17.1* Пневмонія при вірусних захворюваннях, які класифіковані в 

інших рубриках 

J17.2* Пневмонія при мікозах 

J17.3* Пневмонія при паразитарних захворюваннях 

J18 

 

 

 

 

Пневмонія без уточнення збудника 

J18.0 Бронхопневмонiя, не уточнена 

J18.1 Дольова пневмонія, неуточнена 

J18.2 Гiпостатична пневмонія, неуточнена 

J18.8 Інша пневмонія, збудник неуточнений  

J18.9 Пневмонія, неуточнена 

 
Примітка.* − зазначена пневмонія при захворюваннях, які класифіковані в інших рубриках, 

і що не містяться в рубриці «Пневмонія» 
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ДОДАТОК Б 

 

Основні та альтернативні схеми ФТ різних групи пацієнтів із НП,  

згідно чинного вітчизняного КП 

 

Група хворих  ЛЗ вибору  Альтернативний ЛЗ  

I група  

(НП легкого перебі-

гу в осіб без СП, 

тих, хто не приймав 

за останні 3 місяці 

АБЗ – лікування 

амбулаторно)  

амоксицилін або макролід 

(per os*) 

1. Макролід або доксици-

клін, або фторхінолон III–IV  

покоління (пок.) (per os) за 

неефективності 

амінопеніциліну  

2. Амінопеніцилін або 

фторхінолон III–IV пок. 

(per os) за неефективності 

макроліду  

II група  

(НП легкого перебі-

гу в осіб із СП і/або 

тих, хто приймав за 

останні 3 міс АБЗ)  

амоксицилін/клавуланова 

кислота або цефуроксиму 

аксетил  

(per os) 

 β-лактам + макролід або 

монотерапія фторхінолоном 

III–IV пок.  

(per os) 

III група 

(госпіталізовані у 

терапевтичне 

відділення з 

середньотяжким 

перебігом НП)  

 (в/м**, в/в***): 

амінопеніцилін (переважно 

захищений) + макролід 

(per os) або цефалоспорин 

ІІІ пок. + макролід (per os)  

в/в застосування: 

фторхінолон ІІІ–IV пок. або 

карбапенем (неактивний 

щодо синьогнійної палички 

ертапенем) + макролід 

(per os), або цефалоспорин V 

пок. (цефтаролін) + макролід 

(per os)  
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Продовж. дод. Б 
 

IV група 

(госпіталізовані у 

ВРІТ з тяжким 

перебігом НП) 

в/в захищений 

амінопеніцилін + макролід 

або цефалоспорин III пок. + 

макролід, або ертапенем + 

макролід, або цефалоспорин 

V пок. (цефтаролін) + 

макролід  

в/в застосування: 

фторхінолон III–IV пок. + β-

лактам  

При підозрі на P. aeruginosa 

в/в застосування: 

цефалоспорин III–IV пок. 

(активний щодо синьогнійної 

палички ) + аміноглікозид або 

ципрофлоксацин 

(левофлоксацин) 

в/в карбапенем (іміпенем або 

меропенем або доріпенем) + 

аміноглікозид або 

ципрофлоксацин 

(левофлоксацин) 

 

Примітка: 1. * per os – перорально 

                  2. ** в/м – внутрішньом’язево 

                  3. ***в/в – внутрішньовенно 
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ДОДАТОК В 

 

Категоризація DRP за класифікаційною системою PCNE V5.01 

 

Код  

V5.01 

Проблема 

1 2 

Побічні реакції ЛЗ (Р 1) 

Р 1.1 Неалергічний прояв ПР ЛЗ 

Р 1.2 Алергічний прояв ПР ЛЗ 

Р 1.3 Токсичні ефекти ЛЗ 

Проблеми вибору ЛЗ (Р 2) 

Р 2.1 Невідповідний (недоцільний) ЛЗ 

Р 2.2 Невідповідна лікова форма ЛЗ 

Р 2.3 Недоцільне дублювання ЛЗ однієї ФТГ чи АФІ 

Р 2.4 Протипоказання до застосування ЛЗ 

Р 2.5 Немає чітких показань до застосування ЛЗ 

Р 2.6 Існують чіткі показання до застосування ЛЗ, проте ЛЗ не призначений 

Проблеми пов’язані із дозуванням ЛЗ (Р 3) 

Р 3.1 Доза ЛЗ занадто низька чи режим дозування занадто пролонгований 

(недостатня кратність застосування) 

Р 3.2 Доза ЛЗ занадто висока чи режим дозування занадто частий 

(перевищена кратність застосування) 

Р 3.3 Тривалість ФТ занадто коротка 

Р 3.4 Тривалість ФТ занадто довга 

Проблеми, що виникають в процесі застосування ЛЗ (Р 4) 

Р 4.1 ЛЗ не прийнятий/не введений загалом 

Р 4.2 ЛЗ прийнято/введено невірно 
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Продовж. дод. В 

 

Лікові взаємодії (Р 5) 

Р 5.1 Потенційна лікова взаємодія 

Р 5.2 Маніфестна лікова взаємодія 

Інші проблеми (Р 6) 

Р 6.1 Незадоволеність пацієнта ФТ, незважаючи на належне застосування 

ліків 

Р 6.2 Недостатня освіченість (пацієнта) щодо свого здоров’я та 

захворювання (може призвести до проблем в майбутньому) 

Р 6.3 Невизначені скарги, невдоволення (пацієнта), що потребують 

подальшого з’ясування, пояснення 

Р 6.4 Невдача (неспроможність) ФТ з невідомих причин 
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ДОДАТОК Г 

 
Анкета 

 

Львівський національний медичний університет 

імені Данила Галицького МОЗ України 

Кафедра клінічної фармації, фармакотерапії та медичної стандартизації 

 

Шановні колеги! Це анонімне анкетне опитування проводиться з метою вивчення думки лікарів 

щодо розробленого «Удосконаленого листка лікарських призначень» з метою покращення 

якості фармакотерапії пацієнтів із негоспітальною пневмонією. 

Будемо вдячні за Ваші відповіді на всі питання анкети! 

 

Вік _______  Стать    жіноча       Ваш фах (спеціалізація)__________________________ 

                       чоловіча 

Стаж роботи ____________   Посада _________________________ 

Назва закладу охорони здоров’я ___________________________________________ 

Відділення_______________________________________________________________________ 

Дата заповнення анкети  ___  ____________________  20___ року 

1. Чи використовували Ви в роботі розроблений нами « Удосконалений листок лікарських 

призначень» 

 

« так»______________ «ні» ______________ «ні, лише ознайомлений» ____________ 

 

2. Як Ви оцінюєте «Удосконалений листок лікарських призначень» хворих на негоспітальну 

пневмонію? 

 

«відмінно»______; «добре»_______; «задовільно»_______; «незадовільно»_______ 

 

3. Ваші зауваження до «Удосконаленого листка лікарських призначень»__________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

4. Як на Вашу думку, чи покращує якість фармакотерапії хворих, використання такого 

«Удосконаленого листка лікарських призначень» 

 

«так»______________;  «ні»_______________; « не можу відповісти» ___________________ 

 

5. Чи полегшує роботу лікаря використання таких «Удосконалених листків лікарських 

призначень» 

 

«так»______________;  «ні»_______________; « не можу відповісти» ___________________ 

 

6. Чи вважаєте Ви за доцільне розробку «Удосконалених листків лікарських призначень» 

для лікування інших нозологій? 

 

«так»______________;  «ні»_______________; « не можу відповісти» ___________________ 

Дякуємо за надану інформацію! 
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ДОДАТОК Д 

 

Характеристика використання асортименту ЛЗ,  

призначених для ФТ НП (І та ІІ періоди) 

 

МНН 
АТХ- 

код 
ТН ЛЗ з ЛЛП 

період І 

(2008–2009 рік) 

період ІІ 

(2017 рік) 

1 2 3 4 5 

Азитроміцин JO1FA10 

Азитроміцин  + 

Сумамед + + 

Азимед + + 

Азицин  + 

Зитрокс  + 

Хемоміцин  + 

Алтея лікарська R05CA05  Мукалтин форте + + 

Амброксол R05CB06 

Амбробене +  

Амброксол + + 

Муколван + + 

Лазолван + + 

Мукосол  + 

Лазолекс  + 

Амікацин J01GB06 Амікацину сульфат  + 

Амоксицилін/ 

клавуланова кислота 
J01CR01 

Аугментин + + 

Амоксиклав  + 

Амоксицилін- 

клавуланат 
 + 

Медоклав  + 

Флемоклав 

солютаб 
 + 

Ампіцилін/ 

сульбактам 
J01CR01 Ампісульбін +  
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Продовж. дод. Д 
 

1 2 3 4 5 

Ацетилсаліцилова 

кислота 
N02BA01 

Асафен +  

Аспірин +  

Тромбо АЦЦ +  

Аспірин кардіо  + 

Кардіомагніл  + 

Магнікор  + 

Ацетилцистеїн R05CB01 

АЦЦ®100 + + 

АЦЦ®200 + + 

АЦЦ – лонг  + 

Інгаміст  + 

Беміпарин В01АВ12 
Цибор 2500  + 

Цибор 3500  + 

Бромгексин R05CB05 Бромгексин +  

Бутамірат R05DB13 Синекод  + 

Варфарин В01АА03 Варфарин  + 

Гатифлоксацин J01MA16 
Гатифлоксацин  + 

Тебріс +  

Геміфлоксацин J01MA15 Фактив +  

Гепарин В01АВ01 
Гепарин- Індар  + 

Гепарин – Фармекс +  

Глауцину 

гідробромід, 

ефедрину гідрохлорид 

R05FB01 Бронхолітин +  

Дальтепарин В01АВ04 Фрагмін + + 

Дипіридамол В01АС07 Дипіридамол  + 

Екстракт чебрецю 

рідкого 
R05СА10 Пертусин  + 
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Продовж. дод. Д 
 

1 2 3 4 5 

Еноксапарин натрію  В01АВ05 

Клексан® + + 

Фленокс®   

Новопарин®   

Ердостеїн R05СВ15 Муцитус  + 

Вітаглутамат J05AХ Інгаверин  + 

Інозин пранобекс J05AХ05 
Гропринозин®  + 

Новірин®  + 

Ісланський мох R05D 
Гербіон сироп 

ісланського моху 
 + 

Кларитроміцин J01FA09 

Кларитроміцин + + 

Клацид +  

Фромілід  + 

Комбінації гвайфене-

зин, сальбутамол, 

бромгексин 

R05СА10 Аскорил  + 

Комбіновані ЛЗ 

амброксол, 

ацетилцистеїн 

R05СВ10 Пульмобриз  + 

Левофлоксацин J01MA12 

Левофлоксацин + + 

Локсоф +  

Левасепт  + 

Левоксимед  + 

Левомак  + 

Левопро  + 

Левофлоцин  + 

Лефлок  + 

Лефлокс  + 
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Продовж. дод. Д 
 

1 2 3 4 5 

  Лефлоцин  + 

Ментол, олія евкаліпту R05СА10 Пектусин +  

Меропенем J01DH02 
Макпенем  + 

Мерогарм  + 

Метамізол натрію N02BB02 
Анальгін + + 

Баралгінус  + 

Метронідазол J01ХD01 Метрогіл  + 

Міокаміцин J01FA11 Макропен®  + 

Моксифлоксацин J01МА11 
Авелокс +  

Максицин +  

Надропарин кальцію В01АВ06 Фраксипарин + + 

Офлоксацин J01МА01 Офлоксацин  + 

Парацетамол N02BE01 
Інфезол   

Мілістан + + 

Пентоксифілін С04АD03 

Пентоксифілін + + 

Трентал +  

Пентотрен  + 

Пітофенону 

гідрохлорид, 

метамізол натрію, 

фенпеверину бромід 

А03DА02 

Баралгетас +  

Баралгінус +  

Римантадин J05АС02 
Римантадин   + 

Ремавір  + 

Рифампіцин J04АВ02 Рифампіцин  + 

Спіраміцин J01FA02 
Роваміцин ® + + 

Ровацид +  
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Продовж. дод. Д 
 

1 2 3 4 5 

Сульфаметоксазол + 

триметоприм 
J01ЕЕ01 Бісептол  + 

Сухий екстракт листя 

плюща 
R05CA50 

Гербіон сироп 

плюща 
 + 

Теофілін R03DA04 
Теофілін +  

Еуфілін +  

Тобраміцин J01GB01 Браксон  + 

Феніраміну малеат, 

парацетамол, кислота 

аскорбінова 

N02BE51 Фервекс +  

Флуконазол J02АС01 

Флуконазол – 50 + + 

Флуконазол – 100 +  

Флуконазол – 150 +  

Медофлюкон  + 

Цефазолін J01DB04 Цефазолін +  

Цефалексин J01DB01 Цефалексин +  

Цефепім J01DЕ01 

Кефпім  + 

Цефепім  + 

Роксипім  + 

Цефоперазон J01DЕ01 Гепацеф® + + 

Цефоперазон/ 

сульбактам 
J01DD62 

Гепацеф комбі  + 

Цефосульбін  + 

Сульперазон®  + 

Цефоперазон/ 

сульбактам 
 + 

Сульцеф  + 

Цефопектам  + 
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1 2 3 4 5 

Цефотаксим J01DD01 Цефотаксим + + 

Цефтазидим J01DD02 

Цефтум +  

Ауромітаз  + 

Цефтазидим  + 

Цефтріаксон J01DD04 
Цефтріаксон + + 

Медаксон  + 

Цефуроксим J01DС02 

Аксеф +  

Цефутил +  

Цефоктам  + 

Ципрофлоксацин J01МА02 
Ципринол +  

Цифран +  

 

 



ДОДАТОК Е 

Таблиця Е.1 

Узагальнені показники асортименту зареєстрованих в Україні ЛЗ та ЧВА ЛЗ, що застосовувались для ФТ хворих 

із НП під час І та ІІ періодів 

№ з/

п 
МНН АТХ-код 

К-ть 

призначених ЛЗ 

К- ть 

зареєстрованих 

ЛЗ – аналогів за ТН 

ЧВА 
р* 

2009 2017 2009 2017 2009 2017 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1.  Азитроміцин J01FA10 2 6 28 101 7,1 5,9 0,001 

2.  Алтея лікарська R05CA05 1 1 6 6 16,7 16,7 1,00 

3.  Амброксол R05CB06 4 5 23 59 17,4 8,5 0,001 

4.  
Амоксицилін/клавуланова 

кислота 
J01CR02 1 4 22 130 4,5 3,1 0,001 

5.  Ампіцилін/сульбактам J01CR01 1 - 4 6 25,0 - 0,37 

6.  Ацетилсаліцилова кислота N02BA01 3 2 27 37 11,1 5,4 0,08 

7.  Ацетилцистеїн R05CB01 2 4 17 38 11,8 10,5 0,001 

8.  Бромгексин R05CB02 1 - 8 9 12,5 - 0,73 

2
0

6
 



Продовж. дод. Е 
 

Продовж. таблиці Е.1 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

9.  Гатифлоксацин J01MA16 1 1 17 14 5,9 7,1 0,45 

10.  Геміфлоксацин J01MA15 1 - 1 1 100,0 - 1,00 

11.  Гепарин B01AB01 1 1 10 31 10,0 3,2 0,001 

12.  
Глауцину гідробромід, 

ефедрину гідрохлорид 
R05FB01 1 - 4 2 25,0 - 0,25 

13.  Дальтепарин B01AB04 1 1 1 3 100,0 33,3 0,25 

14.  Еноксапарин натрію B01AB05 1 3 4 10 25,0 30,0 0,02 

15.  Кларитроміцин J01FA09 2 2 26 36 7,7 5,6 0,07 

16.  Левофлоксацин J01MA12 2 9 24 116 8,3 7,8 0,001 

17.  Ментол, олія евкаліпту R05CA10 1 - 3 - 33,3 - 0,02 

18.  Метамізол натрію N02BB02 1 2 13 39 20,0 5,1 0,001 

19.  Надропарин кальцію B01AB06 1 1 2 2 50,0 50,0 1,00 

20.  Парацетамол N02BE01 1 1 17 197 5,9 0,5 0,001 

21.  Пентоксифілін C04AD03 2 2 14 21 14,3 9,5 0,09 

22.  Пітофенону гідрохлорид, 

метамізол натрію, 

фенпеверину бромід 

A03DA02 2 - 15 14 6,7 - 0,79 

2
0

7
 

https://tabletki.ua/atc/B01AB04/


Продовж. дод. Е 
 

Продовж. таблиці Е.1 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

23.  Спіраміцин J01FA02 2 1 5 6 40,0 16,7 0,67 

24.  Теофілін R03DA04 2 1 12 21 16,7 4,8 0,03 

25.  Феніраміну малеат, 

парацета-мол, кислота 

аскорбінова 

N02BE51 1 - 3 3 33,3 - 1,00 

26.  Флуконазол J02AC01 3 2 39 82 7,7 2,4 0,001 

27.  Цефазолін J01DB04 1 - 11 14 9,1 - 0,40 

28.  Цефалексин J01DB01 1 - 8 9 12,5 - 0,73 

29.  Цефоперазон J01DD62 1 1 6 6 16,7 16,7 1,00 

30.  Цефотаксим J01DD01 1 1 13 21 7,7 4,8 0,052 

31.  Цефтазидим J01DD02 1 2 9 39 11,1 5,1 0,001 

32.  Цефтріаксон J01DD04 1 2 24 80 4,2 2,5 0,001 

33.  Цефуроксим J01DC02 2 1 22 60 9,1 1,7 0,001 

34.  Ципрофлоксацин J01MA02 2 - 36 49 5,6 - 0,046 

Примітки:  1.     − показано тенденцію до зростання; 

2.     − показано тенденція до спадання; 

3.     − залишилось без змін; 

4. * – визначення відмінностей в кількостях зареєстрованих на ринку ЛЗ – аналогів між двома періодами(достовірні зміни {p<0,05}) 

 

 

2
0

8
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Таблиця Е.2 
 

Узагальнені показники асортименту зареєстрованих в Україні ЛЗ та ЧВА ЛЗ, 

що використовувались для ФТ хворих із НП лише в періоді ІІ 

№ 

з/п 
МНН АТХ-код 

К-ть 

призна-

чених 

ЛЗ 

К- ть 

зареєстрова-

них на ринку 

ЛЗ – аналогів 

за ТН 

ЧВА 

1.  Амікацин J01GB06 1 12 8,3 

2.  Беміпарин B01AB12 2 3 66,7 

3.  Бутамірат R05DB13 1 6 16,7 

4.  Варфарин B01AA03 1 4 25,0 

5.  Дипіридамол B01AC07 1 8 12,5 

6.  Екстракт чебрецю рідкого R05CA10 1 8 12,5 

7.  Ердостеїн R05CB15 1 5 20 

8.  Етамбутол J04AK02 1 8 12,5 

9.  Ізоніазид J04AC01 1 12 8,3 

10.  

Імідазолілетанамід 

пентандіова кислота 

(вітаглутамат) 

J05AX 1 1 100 

11.  Інозин пранобекс J05AX05 2 14 14,3 

12.  Ісланський мох R05D 1 1 100 

13.  
Комбінації гвайфенезин, 

сальбутамол, бромгексин 
R05CA10 1 1 100 

14.  
Комбінації амброксол, 

ацетилцистеїн 
R05CB10 1 1 100 

15.  Меропенем  J01DH02 2 48 4,2 

16.  Метронідазол J01XD01 1 35 2,9 

https://tabletki.ua/atc/B01AB12/
https://tabletki.ua/atc/B01AA03/
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Продовж. таблиці Е.2 
 

1 2 3 4 5 6 

17.  Міокаміцин J01FA11 1 1 100 

18.  Моксифлоксацин J01MA14 2 28 7,1 

19.  Офлоксацин J01МА01 1 24 4,8 

20.  Римантадин J05AC02 2 6 33,3 

21.  Рифампіцин J04AB02 1 22 4,5 

22.  
Сульфаметоксазол + 

триметоприм 
J01EE01 1 17 5,9 

23.  
Сухий екстракт листя 

плюща 
R05CA50 1 2 50 

24.  Тобраміцин J01GB01 1 9 11,1 

25 Цефепім J01DE01 3 54 5,6 

26 Цефоперазон/сульбактам J01DD62 6 25 24 



 

ДОДАТОК И 

 

Детальний аналіз потенційних ЛВ виявлених у ЛЛП в І та ІІ періодах та оцінка їх взаємодії 

 

 

№ 

з/п 

Назва ЛЗ-ЛЗ 

(МНН) 
Ефект ЛВ типу ЛЗ-ЛЗ 

К-сть випадків 

період І 

(п = 956) 

період ІІ 

(п = 

1073) 

1 2 4 5 6 

1.  Інозин – інші ЛЗ 
Інозин (рибоксин) не слід змішувати у одному об’ємі (шприці, 

флаконі) з іншими ЛЗ, щоб запобігти хімічній несумісності. 
57 34 

2.  
Амброксол – амоксицилін, 

ампіцилін 
Посилює терапевтичну дію амоксициліну, ампіциліну. 54 25 

3.  Мельдоній – інші ЛЗ 
Розчин мельдонію не слід змішувати в одному об’ємі з іншими 

ЛЗ 
54 63 

4.  
Глюкози розчин – 

тіотриазолін 

ЛЗ глюкози містять хлористоводневу кислоту, тому не можуть бути 

розчинником для тіотриазоліну, який дестабілізується при кислому 

рН. 

54 43 

5.  
Мельдоній – дигоксин, 

корглікон 
Мельдоній ↑ дію дигоксину, корглікон. 54 48 

6.  
Дексаметазон, гідрокорти-

зон – корглікон, дигоксин 

ГК ↑ дію корглікону і дигоксину, ↑ ризик шлуночкової 

екстрасистолії. 
46 51 

7.  
Калію+магнію аспарагінат – 

корглікон, дигоксин 

Калію+магнію аспарагінат покращує переносимість серцевих 

глікозидів. 
44 34 

8.  
Калію+магнію аспарагінат – 

НПЗП 

При одночасному застосуванні з НПЗП починається 

пригнічувальний вплив на перистальтику кишківника. 
44 47 2

1
1
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1 2 3 4 5 

9.  Інсулін – інші ЛЗ 

Змішування у одному об’ємі (шприці, флаконі) інсуліну з 

іншими ЛЗ, може викликати його руйнування, тому його не 

рекомендовано додавати до інфузійних розчинів, щоб запобігти 

фармацевтичній взаємодії (ФВ). 

43 39 

10.  
Дексаметазон – 

диклофенак 
Дексаметазон із диклофенаком ↑ ризик кровотеч та виразкування 32 21 

11.  
Глюкози розчин – 

аскорбінова кислота* 

Не рекомендується поєднувати розчини глюкози із аскорбіновою 

кислотою*, яка містить високо реакційно здатну ендіольну 

групу, що легко окиснюється до дегідроаскорбінової кислоти. 

31 37 

12.  
Інозин – корглікон, 

дигоксин 

Інозин разом із серцевими глікозидами запобігає виникненню 

аритмій, ↑ інотропна дія. 
30 41 

13.  
Калію+магнію 

аспарагінат– гепарин 

Із гепарином чинять ↓ вплив на перистальтику кишківника – така 

взаємодія недоцільна. 
30 6 

14.  Еуфілін – інші ЛЗ 
Не слід застосовувати в одному шприці з іншими ін'єкційними 

ЛЗ, за винятком 0,9% р-ну натрію хлориду, у зв'язку із ФВ. 
23 51 

15.  
Дексаметазон – метамізол 

натрію 

Метамізол натрію ↑ активність ГК шляхом витіснення їх зі 

зв’язків з білком. 
22 18 

16.  
Аскорбінова кислота – 

тіотриазолін 

Наявність аскорбінової кислоти може призвести до дестабілізації 

тіотриазоліну. 
21 32 

17.  
Гідрокортизон, 

дексаметазон – фуросемід 
Гідрокортизон, дексаметазон із фуросемідом ↑ гіпокаліємію. 19 25 

18.  Димедрол – анальгін,  Димедрол потенціює дію анальгетиків (анальгін). 18 24 

19.  Панангін – дигоксин Покращує переносимість серцевих глікозидів. 18 9 

2
1

2
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1 2 3 4 5 

20.  
Дексаметазон – 

сульфокамфокаїн 
↑ аналептичну дію сульфокамфокаїну. 17 9 

21.  Гідрокортизон – гепарин Гідрокортизон ↑ дію гепарину. 16 7 

22.  Калію хлорид – інші ЛЗ 
Не змішувати з іншими ЛЗ через несумісність. В якості 

розчинника − лише, р-н натрію хлориду 0,9% або 5% глюкози. 
15 9 

23.  Магнію сульфат – інші ЛЗ 

Не змішувати з іншими ЛЗ через можливість розвитку 

фармацевтичної несумісності (ФН). Магнію сульфат розводять 

лише 0,9% р-ном натрію хлоридом або 5% глюкози.  

15 22 

24.  Анальгін – інші ЛЗ 
Р-н анальгіну несумісний (в одному шприці) з будь-якими 

іншими ЛЗ через високу ймовірність ФН. 
14 26 

25.  Димедрол – інші ЛЗ 
Димедрол не слід змішувати з іншими ЛЗ в одному об’ємі, окрім 

розчинника (10–15 або 75–100 мл 0,9% р-ну натрію хлориду). 
14 24 

26.  
Корглікон, дигоксин – 

НПЗП 

Загострення серцевої недостатності та ↑ концентрацію серцевих 

глікозидів в плазмі крові 
14 32 

27.  Дексаметазон – теофілін Гіпокаліємія, ↑ ймовірність розвитку ПЕ ГК 13 23 

28.  Роваміцин – дексаметазон ↑ концентрація дексаметазону в сироватці і плазмі крові. 13 10 

29.  Метрогіл – роваміцин Антимікробна дія метрогілу ↑ у комбінації з АБЗ (роваміцин). 11 - 

30.  Метронідазол – гепарин Метронідазол з антикоагулянтами ↑ ризик кровотеч. 10 - 

31.  Цефтріаксон – фуросемід 
Петлеві діуретики та інші нефротоксичні ЛЗ призводять до 

порушення функції нирок. 
9 28 

32.  Пентоксифілін–цефтріаксон Пентоксифілін ↑ дію цефалоспоринових АБЗ. 8 6 

33.  Пентоксифілін – корвітол Пентоксифілін ↑ ефективність гіпотензивних ЛЗ. 8 - 

34.  Цефтріаксон -– флуконазол Цефтріаксон несумісний з флуконазолом. 8 44 

35.  
Корглікон, дигоксин – 

фуросемід 

При одночасному застосуванні діуретиків та серцевих глікозидів 

дія останнії ↑. Потрібне дотримуватись оптимального дозування. 
7 9 

2
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1 2 3 4 5 

36.  Амізон – роваміцин Амізон посилює дію АБЗ (роваміцину). 6 - 

37.  Дексаметазон – інші ЛЗ 
Неприпустимо змішувати з іншими ЛЗ у шприці або флаконі для 

інфузій, окрім 0,9% р-ну натрію хлориду або 5% р-ну глюкози. 
6 12 

38.  Метоклопрамід – дигоксин Метоклопрамід ↓ адсорбцію дигоксину. 6 - 

39.  Преднізолон – інші ЛЗ 

Не допускається змішування та одночасне застосування 

преднізолону з іншими ЛЗ в одній інфузійній системі або 

шприці. 

6 9 

40.  Азитроміцин – теофілін 
Кліренс теофіліну ↓ при застосуванні його в комбінації з АБЗ 

групи макролідів, що може потребувати ↓ дози. 
5 21 

41.  
Калію+магнію 

аспарагінат– атенолол 

При одночасному застосуванні з ЛЗ, що містять калій – ↓ ефект 

останніх. 
5 - 

42.  Пентоксифілін – гепарин Пентоксифілін ↑ антикоагулянтні властивості гепарину. 5 9 

43.  
Аспірин кардіо (аспекард)–

цефтріаксон 

Антиагреганти разом із цефалоспоринами ↑ ризик геморагічних 

ускладнень. 
4 13 

44.  
Магнію сульфат – Рінгера 

розчин 

Магнію сульфат ФН (утворює осад) із ЛЗ, що містять іони Са++ 

(р-н Рінгера). 
4 - 

45.  Цефтріаксон – варфарин  цефалоспорини ↑ ефект варфарину. 4 1 

46.  Діокор٭ – еналаприл Діокор з еналаприлом ↑ антигіпертензивний ефект. 3 - 

47.  Мазіпредон – корглікон Мазіпредон ↑ дію корглікону. 3 - 

48.  Мазіпредон – фуросемід Мазіпредон із фуросемідом ↑ гіпокаліємію. 2 - 

49.  
Метронідазол – 

Ципрофлоксацин 
Метронідазол не змішують в одному шприці з іншими АБЗ. 2 4 

50.  
Пентоксифілін – надропа-

рин кальцію, еноксапарин 
Пентоксифілін ↑ дію надропарину кальцію та еноксапарину. 2 - 

2
1
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Продовж. дод И 

 

 

1 2 3 4 5 

51.  
Цефтріаксон – L- лізину 

есцилат 

Зв’язування есцилу з білками плазми утруднюється при 

застосуванні АБЗ цефалоспоринового ряду, ↑ концентрацію 

вільного есцину в крові з ризиком розвитку ПР останнього. 

2 - 

52.  Дексаметазон – сальбутамол Із антагоністами ß2- адренорецепторів ↑ ризик гіпокаліємії. 1 - 

53.  
Кларитроміцин – 

аторвастатин 

При одночасному застосуванні з кларитроміцином ↑ 

концентрація аторвастатину в крові. 
1 - 

54.  Мельдоній – строфантин Мельдоній ↑ дію строфантину. 1 2 

55.  Пентоксифілін – інсулін Пентоксифілін ↑ дію інсуліну. 1 11 

56.  Тобраміцин – цефоперазон ↑ ризик ото- та нефротоксичні. 1 - 

57.  Диклофенак – цефтріаксон ↑ ризику кровотеч. - 33 

58.  
Кальцію глюконат – 

корглікон, дигоксин 

Кальцію глюконат ↑ кардіотоксичний ефект корглікону, 

дигоксину. 
- 21 

59.  Інсулін – тіоктова кислота Тіоктова кислота може ↑ цукрознижуючий ефект інсуліну. - 15 

60.  
Ацетилсаліцилова кислота – 

дигоксин 
Ацетилсаліцилова кислота ↑ концентрацію дигоксину в крові. - 2 

61.  
Гатифлоксацин – 

диклофенак 

↑ ризик ПР на ЦНС: тремтіння, мимовільні рухи м'язів, депресія, 

галюцинації або судоми. 
- 2 

62.  

Гатифлоксацин, 

левофлоксацин – 

кларитроміцин 

↑ ризик нерегулярного серцевого ритму, який може бути 

серйозним і потенційно небезпечним, особливо при супутній АГ. 
- 2 

63.  
Дексаметазон – 

кетопрофен, кеторолак 
↑ ризик утворення виразок та шлунково-кишкових кровотеч. - 2 

2
1

5
 

https://www.drugs.com/cg/depression.html
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Продовж. дод И 
 

 

Примітки:  1. ⃰  – комбінований ЛЗ 

         2. ↑ – підвищення, збільшення, посилення 

         3. ↓ – зниження, зменшення, сповільнення 

 

 

1 2 3 4 5 

64.  
Дексаметазон – левофлок-

сацин, гатифлоксацин 
↑ ризик розвитку тендиніту і розрив сухожиль. - 2 

65.  Преднізолон – корглікон При довгому застосуванні преднізолон ↑ ПД корглікону. - 2 

66.  Тобраміцин – цефепім Тобраміцин із цефалоспоринами ↑ ото- та нефротоксичність. - 2 

67.  
Бісопролол – 

леводропропізин 
НПЗП ↓ гіпотензивний ефект бісопрололу. - 1 

68.  
Варфарин – надропарин 

кальцію 

Інші антитромботичні засобами ↑ дію варфарину, ↑ ризик 

кровотеч. 
- 1 

69.  Дигоксин – корглікон ↑ токсичну дію на серце один одного. - 1 

70.  Кларитроміцин – теофілін ↑ концентрації теофіліну у плазмі крові. - 1 

71.  
Кларитроміцин – 

дексаметазон 
↑ рівень дексаметазону в крові. - 1 

72.  Кларитроміцин – дигоксин Концентрація дигоксину в крові ↑, постійний моніторинг. - 1 

73.  
Левофлоксацин – 

диклофенак 

↑ ризик побічних ефектів на ЦНС: тремтіння, мимовільні рухи 

м'язів, депресія, галюцинації або судоми. 
- 1 

74.  Лізиноприл – диклофенак Диклофенак може ↓ гіпотензивний ефект лізиноприлу. - 1 

75.  
Преднізолон – 

левофлоксацин 

Преднізолон при одночасному застосуванні з фторхінолонами 

призводить до пошкодження сухожиль. 
- 1 

76.  Тобраміцин – диклофенак ↑ нефротоксичності. - 1 

77.  Флуконазол – диклофенак Флуконазол ↑ ПЕ диклофенаку. - 1 

2
1

6
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ДОДАТОК К 

 

Перелік недоцільно призначених ЛЗ у періоді І 

 

МНН або загальноприйнята назва ЛЗ 
К-сть випадків 

період І період ІІ 
1 2 3 

Кальцію глюконат 43 5 

Метронідазол 19 4 

Левофлоксацин  18 25 

Цефтріаксон 14 14 

Цефоперазон 10 11 

Рифампіцин 9 - 

Ципрофлоксацин  8 - 

Цефотаксим 6 3 

Еритроміцин 5 - 

Ізоніазид  4 - 

Гентаміцин 2 - 

Орнідазол 2 - 

Стрептоміцин 2 - 

Цефазолін 2 - 

Цефтазидим 2 3 

Амікацин 2 14 

Ампіцилін сульбактам 1 - 

Ванкоміцин 1 - 

Гатифлоксацин 1 1 

Геміфлоксацин 1 - 

Нітроксолін 1 - 

Оксацилін 1 - 

Цефепім 1 66 

Калію аспарагінат, магнію аспарагінат - 14 

Азитроміцин - 12 

Сульфаметоксазол, триметоприм - 12 

Кларитроміцин - 8 

Тіазотна кислота - 8 

Мельдоній - 7 

Лоратидин - 6 

Амоксицилін/клавуланова кислота - 4 

Вітамін В1, вітамін В6, вітамін В12 - 4 

Інсулін - 4 

Спіраміцин - 4 

Ацетилцистеїн - 3 
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Продовж. дод. К 
 

1 2 3 

Диклофенак натрію - 3 

Амоксицилін - 2 

Аргініну гідрохлорид - 2 

Вітамін А, тіаміну гідрохлорид, рибофлавін, кислота 

аскорбінова 

- 2 

Корглікон - 2 

Меропенем - 2 

Міокаміцин - 2 

Моксифлоксацин - 2 

Омепразол - 2 

Пантопразол - 2 

Тобраміцин - 2 

Адеметіонін - 1 

Амброксол - 1 

Бісопролол - 1 

Валсартан гідрохлоротіазид - 1 

Вінпоцетин - 1 

Дексаметазону фосфат - 1 

Диклофенак - 1 

Етилметилгідроксипіридину сукцинат - 1 

Ізосорбіту динітрат - 1 

Залізо (ІІ) сульфат, цинку сульфат, аскорбінова кислота, 

вітамін РР, вітамін В1 

- 1 

Кислота ацетилсаліцилова, магнію гідроксид - 1 

Метоклопрамід - 1 

Ранітидин - 1 

Ремантадин - 1 

Суха дитяча мікстура від кашлю - 1 

Фенспірид - 1 

Флуконазол - 1 

Хлоропірамін - 1 

Хлорпромазину гідрохлорид - 1 

Цетиризин оцтова кислота  1 

Lactobacillus acidophilus, Lactobacillus rhamnosus, 

Sacchromyces boulardii, Bifidobacterium lactis, 

Bifidobacterium longum, Clostridium butyricum, Bacillus 

clausii spores, Fructo oligosaccharides 

 1 

Всього 155 276 
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ДОДАТОК Л 

 

Перелік ЛЗ, призначених без відповідних показань у періоді І 

 

МНН або загальноприйнята назва ЛЗ 
К-сть випадків 

період І період ІІ 
1 2 3 

Калію магнію аспарагінат 160 49 

Тіотриазолін 119 26 

Інозин 103 11 

Корглікон 73 6 

Кальцію глюконат 53 4 

Інсулін 52 7 

Диклофенак  46 - 

Мельдоній 26 32 

Сульфокамфокаїн 22 2 

Дигоксин 21 2 

Лоратадин 16 1 

Актовегін 15 - 

Морфолінієва сіль тіазотної кислоти 10 - 

Хлорпромазин 10 7 

Біфідо- та лактобактерії 8 - 

Омепразол 8 5 

Фуросемід 8 - 

Метоклопрамід 7 - 

Еналаприл 5 - 

Ацетилсаліцилова кислота 4 - 

Вінпоцетин 4 - 

Пентоксифілін 4 2 

Аргініну глутамат 3 - 

Каптоприл 3 - 

Магнію сульфат 3 - 

Пірацетам  3 - 

Ранітидин 3 - 

Триметазидин 3 - 

Ацетилсаліцилат лізину 2 - 

Верапаміл 2 1 

Діосмін комбінації 2 - 

Індометацин 2 - 

Калію хлорид  2 - 

Мелоксикам 2 1 

Метилкремнієва кислота 2 - 

Нітроксолін 2 - 
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Продовж. дод. Л 

 

1 2 3 

Тамсулозин 2 - 

Фолієва кислота, заліза фумарат 2 - 

Хлоропірамін 2 3 

Аденін, картинін, оротова кислота, піридоксин, 

рибофлавін, ціанкобаламін 
1 - 

Апротинін 1 - 

Бензатину бензилпеніцилін 1 - 

Бетагістин 1 - 

Гідрохлоротіазид, капроприл 1 - 

Гліцин 1 - 

Дексаметазон 1 1 

Домперидом, лансопразол 1 - 

Заліза сульфат 1 1 

Ізоніазид 1 - 

Кальцію пантотенат, ціанкобаламін, піридоксин, 

тіамін, сілімарин, рибофлавін, нікотинамід 
1 - 

Кофеїн бензоат натрію 1 - 

Лізиноприл 1 - 

Лізиноприл, амлодипін 1 1 

Мексидол 1 2 

Нандролон 1 - 

Нікетамід 1 - 

Орнідазол 1 - 

Периндоприл 1 - 

Пітофенона гідрохлорид, фелпіверину бромід, 

метамізол натрію 

1 - 

Преднізолон 1 - 

Розторопші плямистої плоди, димянка лікарська 1 - 

Симвастатин 1 - 

Тіамін, піридоксин, ретинол, рибофлавін, аскор-

бінова кислота, ціанкобаламін, фолієва кислота, 

кальцію пантотенат, нікотинамід, рибофлавін 

1 - 

Фосфатидил холін 1 - 

Фосфоліпіди есенціальні 1 - 

Фузафунгін 1 - 

Ціанкобаламін, піридоксин, тіамін 1 - 

Тіамін, ціанкобаламін, піридоксин - 4 

Фенспірид - 3 

Аргініну гідрохлорид - 2 

Дезлоратадин - 2 
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Продовж. дод. Л 
 

1 2 3 

Етамзилат - 2 

Капсаіцин, гліколь саліцилат, етилнікотинат - 2 

Пантопразол - 2 

Триметоприм, сульфаметоксазол - 2 

Алюмінію гідрохлорих, магнію гідрохлорид, 

бензокаїн 

- 1 

Варфарин - 1 

Еналаприл - 1 

Еуфілін  - 1 

Заліза (ІІІ) гідрохлорид, полімальтозний 

комплекс 

 1 

Заліза ІІІ гідроксид сахаринат  1 

Карбамазепін  1 

Клемастин  1 

Метформін  1 

Надропарин кальцію  1 

Окситоцин  1 

Пароксетин  1 

Прегабалін  1 

Спіронолактон  1 

Всього 842 197 
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ДОДАТОК М 
 

Таблиця М.1 

Застосування ЛЗ з однієї ФТ групи в період І 

 

№

з/п 
ТН МНН АТХ-код ФТГ 

К-ть  

випадків 

(п = 73) 

1 2 3 4 5 6 

1 
Лазолван Амброксол R05CB06 

Муколітичні засоби 16 
Амброксол Амброксол R05CB06 

2 
Лазолван Амброксол R05CB06 

Муколітичні засоби 14 
АЦЦ-лонг Ацетилцистеїн R05CB01 

3 
Амбробене Амброксол R05CB06 

Муколітичні засоби 3 
Лазолван Амброксол R05CB06 

4 
Дигоксин Дигоксин С01АА05 

Серцеві глікозиди 3 
Корглікон  Корглікон С01АХ 

5 
Лазикс Фуросемід С03СА01 

Сечогінні засоби 3 
Індопрес Індапамід С03ВА11 

6 
Бромгексин Бромгексин R05CB02 

Муколітичні засоби 2 
АЦЦ-лонг Ацетилцистеїн R05CB01 

7 
Лазикс Фуросемід С03СА01 

Сечогінні засоби 2 
Верошпірон Спіронолактон C03DA01 

8 
Лоратадин Лоратадин R06AX13 

Антигістамінні ЛЗ 

для системного 

застосування 

2 

Супрастин Хлоропірамін R06AC03 

9 
Мілдронат Мельдоній С01ЕВ22 Інші кардіологічні 

засоби 
2 

Рибоксин  Інозин C01EB14 

10 
Муколван Амброксол R05CB06 

Муколітичні засоби 2 
АЦЦ-лонг Ацетилцистеїн R05CB01 

11 

Панангін 
Калію, магнію 

аспарагінат 
A12CC30 

Мінеральні добавки 2 
Кальцію 

глюконат 

Кальцію 

глюконат 
A12AA03 

12 
Еуфіліну р-н Теуфілін R03DA04 

Ксантини  2 
Теуфіліну р-н Теуфілін R03DA04 

13 

Фуросемід Фуросемід С03СА01 

Сечогінні засоби 2 Верошпірон Спіронолактон С03DА01 

Урегіт Етакринова к-та С03СС01 

14 
Фуросемід Фуросемід С03СА01 Високоактивні 

діуретики 
2 

Трифас Торасемід С03СА04 
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Продовж. дод. М 

Продовж. таблиці М.1 
 

1 2 3 4 5 6 

15 

Вітамін С 
Аскорбінова 

кислота 
A11GA01 

Вітаміни 1 

Ундевіт 

Вітаміни: В1; 

В6; В2;А; С;В12; 

В9; + Кальцію 

пан-тотенат + 

Ніко-тинамід + 

Рутин 

A11BA 

16 

АЦЦ-лонг Ацетилцистеїн R05CB01 

Муколітичні засоби 1 Амброксол Амброксол R05CB06 

Муколван Амброксол R05CB06 

17 

Гідрокортизону 

ацетат 
Гідрокортизон H02AB09 

ГК 1 

Преднізолон Преднізолон H02AB06 

18 

Дексаметазон Дексаметазон H02AB02 

ГК 1 Гідрокортизон 

ацетат 
Гідрокортизон H02AB09 

19 
Дексаметазон Дексаметазон H02AB02 

ГК 1 
Преднізолон Преднізолон H02AB06 

20 
Диклоберл Диклофенак M01AB05 

НПЗЗ 1 
Диклофенак Диклофенак M01AB05 

21 

Кларитроміци

н 

Кларитроміци

н 
J01FA09 

Макроліди, 

лінкозамі-ди та 

стрептограміни 

1 

Роваміцин Спіраміцин J01FA02 

22 
Лазолван Амброксол R05CB06 

Муколітичні засоби 1 
Муколван Амброксол R05CB06 

23 

Левемір 
Інсулін 

детемір 
A10AE05 

Інсулін та його 

аналоги 
1 

Новорапід 
Інсулін 

аспарагін 
A10AB05 

24 

Локсоф 
Левофлоксаци

н 
J01MA12 

Фторхінолони 1 
Левофлоксаци

н 

Левофлоксаци

н 
J01MA12 

25 

Нейрорубін 
Вітамін В1; В6 

і/або В12 
A11DB- 

Вітамін В1;В6 і/або 

В12 
1 

Нервіплекс 
Вітамін В1; В6 

і/або В12 
 A11DB-  

 

 

https://tabletki.ua/uk/atc/H02AB09/
https://tabletki.ua/uk/atc/H02AB09/
https://tabletki.ua/uk/atc/A11DB/
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Продовж. дод. М 

Продовж. таблиці М.1 
 

1 2 3 4 5 6 

26 
Урегіт 

Етакринова 

кислота 
C03CC01 

Сечогінні засоби 1 

Верошпірон Спіронолактон C03DA01 

27 
Урегіт 

Етакринова 

кислота 
C03CC01 Високоактивні 

діуретики 
1  

Лазикс Фуросемід C03CA01 

28 
Фуросемід Фуросемід C03CA01 

Сечогінні засоби 1 
Верошпірон Спіронолактон C03DA01 

29 
Фуросемід Фуросемід C03CA01 Високоактивні 

діуретики 
1 

Лазикс Фуросемід C03CA01 

30 

Фуросемід Фуросемід C03CA01 
Високоактивні 

діуретики 
1 

Урегіт 
Етакринова 

кислота 
C03CA01 

 
 

Таблиця М.2 

Застосування ЛЗ з однієї ФТ групи період ІІ 

 

№

  

з/

п 

ТН МНН АТХ-код ФТГ 

К-ть  

випадків 

(п = 

156) 

1 2 3 4 5 6 

1 
Тіотриазолін 

Тіазотна 

кислота 
С01ЕВ15 Інші кардіологічні 

засоби 
24 

Тризипін Мельдоній С01ЕВ22 

2 
Тіотриазолін 

Тіазотна 

кислота 
С01ЕВ15 Інші кардіологічні 

засоби 
13 

Метамакс Мельдоній С01ЕВ22 

3 
Тіотриазолін 

Тіазотна 

кислота 
С01ЕВ15 Інші кардіологічні 

засоби 
12 

Мілдронат Мельдоній С01ЕВ22 

4 
Лазолван Амброксол R05CB06 Муколітичні 

засоби 
11 

Мукосол Карбоцистеїн R05CB03 

5 
АЦЦ-лонг Ацетилцистеїн R05CB01 Муколітичні 

засоби 
9 

Лазолван Амброксол R05CB06 

6 
АЦЦ-лонг Ацетилцистеїн R05CB01 Муколітичні 

засоби 
5 

Мукосол Карбоцистеїн R05CB03 

7 
Лазолван Амброксол R05CB06 Муколітичні 

засоби 
4 

Муколван Амброксол R05CB06 
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Продовж. дод. М 

Продовж. таблиці М.2 
 

1 2 3 4 5 6 

8 
Дигоксин Дигоксин C01AA05 

Серцеві глікозиди 3 
Корглікон р-н  Корглікон C01AХ04 

9 
Диклак Диклофенак М01АВ05 

НПЗЗ 3 
Диклофенак Диклофенак М01АВ05 

10 
Диклофенак Диклофенак М01АВ05 

НПЗЗ 3 
Кетолонг Кеторолак М01АВ05 

11 

Реосорбілакт 

Сорбітол + 

натрію лактат + 

натрію,кальцію, 

калію, магнію 

хлориди 

В05ВВ04 
Розчини 

електролітів 
3 

Рінгера 

розчин 

Натрію,кальцію, 

калію хлориди 
В05ВВ01 

12 
Тіотриазолін Тіазотна кислота С01ЕВ15 Інші кардіологічні 

засоби 
3 

Мілдралекс Мельдоній С01ЕВ22 

13 

Глікостерил 
Електроліти з 

вуглеводами 
В05ВВ02 

Розчини 

електролітів 
2 

Реосорбілакт 

Сорбітол+натрію 

лактат + натрію, 

кальцію, калію, 

магнію хлориди 

В05ВВ04 

14 

Гропринозин 
Інозин 

пранобекс 
J05AX05 

Противірусні 

засоби прямої дії 
2 

Новірин 
Інозин 

пранобекс 
J05AX05 

15 
Диклоберл Диклофенак М01АВ05 

НПЗЗ 2 
Рапідус Диклофенак М01АВ05 

16 
Диклофенак Диклофенак М01АВ05 

НПЗЗ 2 
Диклоберл Диклофенак М01АВ05 

17 
Левофлоксацин Левофлоксацин J01MA12 

Фторхінолони 2 
Левомак Левофлоксацин J01MA12 

18 
Левофлоксацин Левофлоксацин J01MA12 

Фторхінолони 2 
Гатифлоксацин Гатифлоксацин J01MA16 

19 

Лоратадин Лоратадин R06AX13 Антигістамінні ЛЗ 

для системного 

застосування 

2 
Супрастин Хлоропірамін R06AC03 

20 
Муколван Амброксол R05CB06 Муколітичні 

засоби 
2 

Муцитус Ердостеїн R05CB15 
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Продовж. дод. М 

Продовж. таблиці М.2 
 

1 2 3 4 5 6 

21 
Т-Тріомакс Тіотриазолін С01ЕВ15 Інші кардіологічні 

засоби 
2 

Мілдрокард Мельдоній С01ЕВ22 

22 
Т-Тріомакс Тіотриазолін С01ЕВ15 Інші кардіологічні 

засоби 
2 

Тризипін Мельдоній С01ЕВ22 

23 
Т-Тріомакс Тіотриазолін С01ЕВ15 Інші кардіологіч 

ні засоби 
2 

Вазопро Мельдоній С01ЕВ22 

24 

Цефтріаксон Цефтріаксон J01DD04 
Цефалоспорини ІІІ 

покоління 
2 Гепацеф 

Комбі 

Цефоперазон 

комбінації 
J01DD62 

25 

Азитроміцин Азитроміцин J01FA10 Макроліди,  

лінкозаміди та 

стрептограміни 

2 
Кларитроміцин Кларитроміцин J01FA09 

26 

Азитроміцин Азитроміцин J01FA10 Макроліди, 

лінкозаміди та 

стрептограміни 

2 
Роваміцин Спіраміцин J01FA02 

27 
Аскорил 

Грайфенезин + 

Сальбутамол + 

Бромгексин 

R05CA10 Муколітичні 

засоби 
2 

Муколван Амброксол R05CB06 

28 
АЦЦ-лонг Ацетилцистеїн R05CB01 Муколітичні 

засоби 
1 

Муколван Амброксол R05CB06 

29 

Бісакодилові 

свічки 
Бісакодил A06AB02 

Проносні засоби 1 

Дуфалак Лактулоза A06AD11 

30 

Варфарин Варфарин B01AA03 
Антитромботичні 

засоби 
1 

Фраксипарин 
Надропарин 

кальцію 
B01AB06 

31 

Глікостерил 
Електроліти з 

вуглеводами 
B05BB02 

Розчини 

електролітів 
1 

Глікостерил 
Електроліти з 

вуглеводами 
B05BB02 

32 
Дексаметазон Дексаметазон H02AB02 

ГК 1 
Преднізолон Преднізолон H02AB06 

33 
Диклак Диклофенак M01AB05 

НПЗЗ 1 
Рапідус Диклофенак M01AB05 

34 
Еуфілін  Теуфілін R03DA04 

Ксантини 1 
Еуфілін  Теуфілін R03DA04 
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Продовж. дод. М 

Продовж. таблиці М.2 

 

1 2 3 4 5 6 

35 
Інгаміст Ацетилцистеїн R05CB01 

Муколітичні засоби 1 
Муцитус Ердостеїн R05CB15 

36 
Корглікон р-н Корглікон C01AХ04 

Серцеві глікозиди 1 
Корглікон р-н Корглікон C01AХ04 

37 
Лазолван Амброксол R05CB06 

Муколітичні засоби 1 
Лазолван Амброксол R05CB06 

38 

Лазолван Амброксол R05CB06 

Муколітичні засоби 1 Муцитус Ердостеїн R05CB15 

Муколван Амброксол R05CB06 

39 

Левомак Левофлоксацин J01MA12 

Фторхінолони 1 Гатифлоксаци

н 
Гатифлоксацин J01MA16 

40 

Лефлоцин Левофлоксацин J01MA12 

Фторхінолони 1 
Максицин 

Моксифлоксац

ин 
J01MA14 

41 
Медаксон Цефтріаксон J01DD04 Цефалоспорини ІІІ 

покоління 
1 

Цефтріаксон Цефтріаксон J01DD04 

42 
Муколван Амброксол R05CB06 

Муколітичні засоби 1 
Мукосол Карбоцистеїн R05CB03 

43 
Муколван Амброксол R05CB06 

Муколітичні засоби 1 
Амброксол Амброксол R05CB06 

44 
Муколван Амброксол R05CB06 

Муколітичні засоби 1 
Інгаміст Ацетилцистеїн R05CB01 

45 
Муцитус Ердостеїн R05CB15 

Муколітичні засоби 1 
Мукосол Карбоцистеїн R05CB03 

46 
Пантекс Пантопразол A02BC02 Інгібітори 

протонної помпи 
1 

Пантопразол Пантопразол A02BC02 

47 
Проксіум Пантопразол A02BC02 Інгібітори 

протонної помпи 
1 

Омез Омепразол A02BC01 

48 
Рапідус Диклофенак M01AB05 

НПЗЗ 1 
Диклофенак Диклофенак M01AB05 

49 

Сумамед Азитроміцин J01FA10 Макроліди, 

лінкозаміди та 

стрептограміни 

1 
Кларитроміцин Кларитроміцин J01FA09 

50 
Тіотриазолін Тіазотна кислота С01ЕВ15 Інші кардіологічні 

засоби 
1 Мілдрокард Мельдоній С01ЕВ22 
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Продовж. дод. М 

Продовж. таблиці М.2 

 

1 2 3 4 5 6 

51 

Реосорбілакт 

Сорбітол + 

натрію лактат + 

натрію, 

кальцію, калію, 

магнію хлориди 

B05BB04 

Розчини 

електролітів 
1 

Інфезол 

Ацетилцистеїн; 

метіонін; 

орнітин натрію 

ацетат; валін; 

натрію 

гідроксид; 

лізин; 

аспарагінова, 

глутамінова, 

яблучна к-ти; 

пролін; 

ізолейцин 

кальцію, 

натрію, калію, 

магнію 

хлориди; 

гліцин; 

гістидин;тирози

нтриптофан; 

серин аланін; 

треонін; аргінін 

; лейцин 

B05BA10 

52 

Стерофундин 

Кальцію, калію, 

натрію, магнію 

хлориди; натрію 

ацетат;малеїно-

ва кислота  

B05BB01 

Розчини 

електролітів 
1 

Рінгера р-н 

Натрію, 

кальцію, калію 

хлорид 

В05ВВ01 

J01FA10 
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Продовж. дод. М 

Продовж. таблиці М.2 

 

1 2 3 4 5 6 

53 
Т-Тріомакс Тіотриазолін С01ЕВ15 Інші кардіологічні 

засоби 
1 

Метамакс Мельдоній С01ЕВ22 

54 
Т-Тріомакс Тіотриазолін С01ЕВ15 Інші кардіологічні 

засоби 
1 

Мілдронат Мельдоній С01ЕВ22 

55 
Трифас Торасемід C03CA04 Високоактивні 

діуретики 
1 

Фуросемід Фуросемід C03CA01 

56 
Тризипін Мельдоній С01ЕВ22 Інші кардіологічні 

засоби 
1 

Мілдронат Мельдоній С01ЕВ22 

57 
Фленокс Еноксапарин B01AB05 Антитромботичні 

засоби  
1 

Новопарин Еноксапарин B01AB05 

58 

Фромілід Кларитроміцин J01FA09 Макроліди, 

лінкозамі-ди та 

стрептограміни 

1 
Азитроміцин Азитроміцин J01FA10 

59 
Цефепім Цефепім J01DE01 Цефалоспорини IV 

покоління 
1 

Роксипім Цефепім J01DE01 

60 
Цефотаксим Цефотаксим J01DD01 Цефалоспорини IІІ 

покоління 
1 

Цефтріаксон Цефтріаксон J01DE04 
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Додаток Н 

Таблиця Н. 1 

Перелік застосованих ЛЗ із недостатньою тривалістю ФТ (період І) 

 

№ 

з/п 
МНН ЛЗ АТС код 

Тривалість застосування К-ть 

випадків 

(n = 106) 

реальна 

(за ЛЛП) 

належна 

(згідно ІМЗ) 

1 2 3 4 5 6 

1.  
Амоксицилін/ 

клавуланова кислота 
J01CR02 2–5 днів 7–14 днів 23 

2.  Амброксол R05CB06 2–3 дні 5 днів 14 

3.  Ністатин А07АА02 3–7 днів 10–14 днів 13 

4.  Ацетилцистеїн R05CB01 2–3 дні 5 днів 9 

5.  Спіраміцин J01FA02 4-7 днів 10 днів 7 

6.  Тіотріазолін С01ЕВ 2–6 днів від 14 днів 5 

7.  Левофлоксацин J01МA12 2–6 днів 7 днів 4 

8.  Метоклопрамід А03FA01 
1 раз на день 

2–3 дні 

3 рази на день 

до 5 днів 
4 

9.  Мельдоній С01ЕВ22 3–5 днів від 7 днів 3 

10.  Метронідазол J01ХD01 3–5 днів 7 днів 3 

11.  Оксацилін J01СF 4 дні 7–10 днів 3 

12.  Ранітидин А02ВА02 4–5 днів 4 тижні 3 

13.  Цефтріаксон J01DD04 2–4 дні 7 днів 3 

14.  Сульфокамфокаїн С01ЕВ 4–5 днів 20–30 днів 2 

15.  Мікстура відхаркуюча R05CА10 2–3 дні 5–7 днів 2 

16.  
Хлорпромазину 

гідрохлорид 
N05AA01 5–6 днів від 3 тижнів 2 

17.  Цитохром С С01ЕВ 5–7 днів 14–25 днів 2 
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Продовж. дод. Н 

Продовж. таблиці Н.1 
 

1 2 3 4 5 6 

18.  Актовегін А16АХ 6 днів до 4 тижнів 1 

19.  Амікацин J01GB06 1 день в/в – 3–7днів 1 

20.  Ампіцилін сульбактам J01CR01 3 дні 5–14 днів 1 

21.  Бетагістин N07CA01 
1 табл. 1раз 

на день 

1–2 табл. 

3 рази на 

день 

1 

 

 

Таблиця Н. 2 

Перелік застосованих ЛЗ із недостатньою тривалістю ФТ (період ІІ) 

№ 

з/п 

 

МНН ЛЗ 

 

АТС код 

Застосування К-ть 

випадків 

(n = 389) 

реальне 

(за ЛЛП) 

належне 

(згідно ІМЗ) 

1 2 3 4 5 6 

1.  Мельдоній С01ЕВ22 2–6 днів від 7 днів 83 

2.  Тіотриазолін С01ЕВ 2–9 днів від 14 днів 82 

3.  Інозин С01ЕВ 5–8 днів 10–15 днів 34 

4.  
Морфолінієва сіль 

тіазотної кислоти 
С01ЕВ 5–11 днів від 14 днів 32 

5.  Левофлоксацин J01МA12 1–5 днів 7 днів 31 

6.  Цефтріаксон J01DD04 1–6 днів 7 днів 19 

7.  
Амброксолу 

гідрохлорид 
R05CB06 1–4 днів 5 днів 18 

8.  Цефепім J01DЕ01 1–5 днів 7–10 днів 16 

9.  
Амоксицилін/ 

клавуланова кислота 
J01CR02 4–6 днів 7–14 днів 9 
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Продовж. дод. Н 

Продовж. таблиці Н.2 
 

10.  Амікацин J01GB06 
3–5 днів в/м– 7–10 днів 4 

2 дні в/в – 3–7днів 2 

11.  Амброксол R05CB06 1–4 дні 5 днів 5 

12.  Ацетилцистеїн R05CB01 3 дні 5 днів 5 

13.  Кларитроміцин J01FA09 2–5 дні 6–14 днів 5 

14.  Азитроміцин J01FA10 1 день 3 дні 4 

15.  Біфідо- та лактобактерії  - 1–3 дні 7–14 днів 4 

16.  Будесонід R03BА02 1–3 дні 10 днів 4 

17.  Метронідазол J01ХD01 2–5 днів 7 днів 4 

18.  Омепразол А02ВС01 1–3 дні 2–4 тижні 4 

19.  
Сульфаметоксазол + 

Триметоприм 
J01ЕЕ01 3–4 дні 5–7 днів 4 

20.  Інозин пранобекс J05АХ05 4 дні 7–10 днів 3 

21.  Роваміцин J01FA02 3–4 дні 7–10 днів 3 

22.  Актовегін А16АХ 4–5 днів біля 4 тижнів 2 

23.  
Імідазолілетанамід 

пентандіова кислота 
J05АХ 2 дні 5–7 днів 2 

24.  Ранітидин А02ВА02 8 днів 2–4 тижні 2 

25.  Бісопролол С07АВ07 2 дні від 1 тижні 1 

 
Валсартан 

гідрохлоротіазид 
C09DA03 10 днів 2–4 тижні 1 

26.  Гатифлоксацин J01МА16 5 днів 7–14 днів 1 

27.  Глутоксим L03AX 7 днів від 2 тижнів 1 

28.  Міокаміцин J01FA11 5 днів 7–14 днів 1 

30 Моксифлоксацин J01МА14 6 днів 10 днів 1 

31 Тіоктова кислота А16АХ01 9 днів 2–4 тижні 1 

32. Тобраміцин J01GB01 2 дні 7–10 днів 1 
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ДОДАТОК О 

 

Перелік ЛЗ, з ЛЛП пацієнта із НП та трансформація їх за класифікацією АТХ 

 

№  

з/п 
ТН ЛЗ, доза, ЛФ Режим ФТ МНН ФТГ Виробник 

1 2 3 4 5 6 

1. Левофлоксацин 

200,0; в/в 

1 раз на день, 

9 днів 
Левофлоксацин J01MA12 Фторхінолони Здоров’я, Україна 

2. Фромілід 

500 мг; табл. 

1 раз на день, 

9 днів 
Кларитроміцин 

J01FA09 Макроліди, 

лінкозаміди та стрептограміни 
KRKA, Словенія 

3. Муцитус 

300 мг; табл. 

1 раз на день, 

12 днів 
Ердостеїн R05CB15 Муколітичні засоби 

Macleods Pharmaceuticals 

Ltd, Індія 

4. Флюконазол 

50 мг; табл. 

1 раз на день, 

26 днів 
Флуконазол 

J02FC01 Протигрибкові ЛЗ для 

системного застосування 
Дарниця, Україна 

5. Левомак 

750 мг; табл 

2 рази на день, 

17 днів 
Левофлоксацин J01MA12 Фторхінолони 

Macleods Pharmaceuticals 

Ltd, Індія 

6. Цефопектам  

1,0; в/в 

1 раз на день,  

7 днів 

Цефоперазон/ 

сульбактам 

J01DD62 Цефалоспорини ІІІ 

покоління 

Борщагівський ХФЗ, 

Україна 

7. Кларитроміцин  

500 мг; табл 

1 раз на день, 

15 днів 
Кларитроміцин 

J01FA09 Макроліди, 

лінкозаміди та стрептограміни 
Дарниця, Україна 

8. Інфулган  

100; в/в 

1–2 рази на 

день, 2дні 
Парацетамол 

N02BE01 Анальгетики та 

антипіретики 
Юрія–Фарм, Україна 

9. Браксон  

2,0; в/в 

1 раз на день, 

26 днів 
Тобраміцин J01GB01 Інші аміноглікозиди Юрія–Фарм, Україна 

10. Мукосол  

2,0; в/в 

1 раз на день, 

17 днів 

Амброксолу 

гідрохлорид 
R05CB06 Муколітичні засоби Лекхім-Харків, Україна 

2
3

3
 

 



234 
 

Продовж. дод. О 
 

1 2 3 4 5 6 

11. Димедрол  

1,0; в/в 

2 рази на день, 

15 днів 
Дифенгідрамін 

R06АА02 Антигістамінні 

засоби 
Дарниця, Україна 

12. Аспаркам  

10,0; в/в 

2 рази на день, 

15 днів 

Калію, магнію 

аспарагінат 
А12СС30 Мінеральні добавки Фармак, Україна 

13. Рибоксин  

10,0; в/в 

2 рази на день, 

15 днів 
Інозин С01ЕВ Кардіологічні ЛЗ Дарниця, Україна 

14. Вітамін С  

2,0; в/в 

2 рази на день, 

15 днів 

Аскорбінова 

кислота 

А11GA01 Прості препарати 

аскорбінової кислоти 
Дарниця, Україна 

15. Еуфілін  

5,0; в/в 

2 рази на день, 

15 днів 
Теофілін R03DA04 Ксантини Дарниця, Україна 

16. Корглікон  

1,0; в/в 

2 рази на день, 

15 днів 
Корглікон С01АХ Серцеві глікозиди Здоров’я, Україна 

17. Дексаметазон 1 раз на день, 

7 днів 

Дексаметазону 

фосфат 

Н02АВ02 ГК для системного 

застосування 
Дарниця, Україна 

18. Диклофенак  

3,0; в/в 

1 раз на день, 

15 днів 
Диклофенак М01АВ05 НПЗЗ Дарниця, Україна 

19. Гатифлоксацин 

 1,0; в/в 

1раз на день, 

17 днів 
Гатифлоксацин 

J01MA16 

Фторхінолони 

Ahlcon Parenterals (I) 

Ltd., Індія 

20. Мілдронат  

10,0; в/в 

2 рази на день, 

15 днів 
Мельдоній 

С01ЕВ Кардіологічні 

препарати 
АТ «Гріндекс», Латвія 

2
3

4
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ДОДАТОК П 

 

Обсяг споживання КМ відділеннями ЛОКЛ протягом 2006 та 2017 років 

№ з/п Назва відділення 2006 рік 2017 рік 

К-сть КМ на рік (м3) К-сть КМ на рік (м3) 

(абс) (%) (абс) (%) 

1 2 3 4 5 6 

1 Анестезіологія-реанімація І 29550,1 22,77 25825,0 17,67 

2 Реанімаційне 2 24399,2 18,80 24995,0 17,10 

3 Педіатрія 22206,3 17,11 - - 

4 Гіпербарична оксигенація 12859,5 9,91 9718,0 6,65 

5 Кардіохірургія І 8815.2 6,79 6042,0 4,13 

6 Відділення новонароджених 5580,7 4,30 14800,0 10,13 

7 Дитяча кардіохірургія 2985,0 2,30 1200,0 0,82 

8 Хірургія 2 2596,0 2,00 1010,0 0,69 

9 Проктологічне  2595,7 2,00 3639,0 2,49 

10 Ургентна операційна 2415,1 1,86 2991,0 2,05 

11 Ревматологія 2336,1 1,80 - - 

12 Хірургія 1 2335,8 1,80 1657,0 1,13 

13 Судинна хірургія 1946,7 1,50 4560,0 3,12 

14 Гінекологія 1946,1 1,50 3295,0 2,25 

15 Хірургія 3 1945,0 1,50 1542,0 1,06 

16 Щелепно-лицева хірургія 1290,6 0,99 3390,0 2,32 

17 Акушерства фізіології 778,7 0,60 3600,0 2,46 

18 Обсерваційне акушерство 648,9 0,50 1000,0 0,68 

19 ЛОР 648,0 0,50 1320,0 0,90 

20 Кардіохірургія 2 519,0 0,40 600,0 0,41 

21 Урологія 517,0 0,40 3872,0 2,65 

22 Перфузіологічне 389,0 0,30 305,0 0,21 

23 Ренгенангіохірургічне 259,6 0,20 1200,0 0,82 

24 Неврологічне 129,8 0,10 360,0 0,25 

25 Хронічного гемодіалізу 38,9 0,03 1500,0 1,03 

26 Офтальмологічне 38,0 0,03 28,0 0,02 

27 Склад кисню 13,0 0,01 14,0 0,01 

28 Обласне відділення інтенсивної 

терапії недоношених 

новонароджених  

-  27675,30 18,94 

29 Всього 129783,00 100,00 146138,30 100,00 
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ДОДАТОК Р 

 

АКТ ВПРОВАДЖЕННЯ 

 

 
 



ДОДАТОК С 

 

Системні меседжі ФО спрямовані на клініцистів, що стосуються ФТ пацієнтів із НП ІІІ клінічної групи 

 

№ з/п ФТГ та ЛЗ Елементи ФО 

1 2 3 

  Усі АБЗ можуть ↓ терапевтичний ефект Lactobacillus та пікосульфату натрію 

(модифікація терапії).  

Захищені амінопеніциліни 

Бета-лактамні антибіотики  

1. В комбінації з макролідами є ЛЗ першого ряду при ФТ НП 

2. Бета лактами в монотерапії не перекривають весь спектр збудників 

3. Тривалість ФТ: 7–10 днів 

4. ЛВ: 

- з аллопуринолом – ↑ ймовірність алергічних шкірних реакцій; 

- парентеральні пеніциліни ↑ концентрацію непрямих антикоагулянтів (варфарину) в 

плазмі крові та ↑ ризику ПР останніх (можлива корекція дози пероральних 

антикоагулянтів чи відміна пеніцилінів);  

- з метотрексатом – може ↓ його виведення, та ↑ токсичності (моніторинг терапії); 

- з комбінованими оральними контрацептивами – може ↓ їх ефективність 

(застосовувати негормональні контрацептиви); 

- ацетилсалицилова кислота, індометацин та фенілбутазон ↓ елемінацію пеніцилінів 

(моніторинг терапії); 

- бактеріостатичні ЛЗ (хлорамфенікол, еритроміцин, сульфаніламіди); тетрацикліни – 

↓ бактерицидну дію пеніцилінів (уникати застосування) 

2
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Продовж. дод. С 
 

1 2 3 

1. 

Амоксицилін 

 

Стандартна доза: 

0,5–1 г кожні 8 

годин (в/в) 

1. Не змішувати в одному об’ємі з іншими ЛЗ (1–4) 

2. Забезпечити достатній прийом рідини у хворих із ↓ кількості виділеної сечі 

(можлива кристалурії, в основному при в/в введенні ЛЗ) (1,2). 

3. Можливий хибнопозитивний результат при визначенні цукру в сечі (за допомогою 

реактиву Бенедикта, Фелінга та Клінітесту) (3,4) 

4. Не можна змішувати з продуктами крові, рідинами, що містять білок, 

гідролізатами білків та з емульсіями жирів для в/в введення (2,4). 

5. Пробенецид –↓ ниркову канальцеву секрецію амоксициліну+клавуланової 

кислоти, може ↑ рівень амоксициліну в плазмі крові протягом тривалого часу, але 

не клавуланової кислоти (уникати застосування); 

6. Одночасне застосування з аміноглікозидами призводить до взаємної інактивації 

ЛЗ (вводити в різні місця з інтервалом 1 година) (2–4).  

7. Ампіцилін менш стабільний у розчинах, що містять глюкозу та інші карбогідрати. 

8.  Високі дози ампіциліну ↓ рівень атенололу у плазмі крові (інтервал між 

введеннями – 1–2 години). 

9. Застосування ампіциліну перорально недоцільне через його ↓ біодоступність. 

12. Всмоктування дигоксину ↑ (3) 

13. При застосування з макролідами, паромоміцином, хлорамфеніколом – ↓ 

знижується ефект обох ЛЗ (3) 

14. Ефект натрію бензоату ↓ (3) 

15. З блокаторами бета-адренорецепторів ↑ ймовірність виникнення 

анафілактичних реакцій (3) 

16. При бронхіальній астмі, сінній гарячці та інших алергічних захворюваннях 

ампіцилін пизначають одночасно із десенсибілізуючими засобами 

2. 

Амоксицилін+ 

клавуланова 

кислота 

  

Стандартна доза: 

1,2 г кожні 6-8 

годин (в/в); 1 г 

кожні 12 годин (п/о) 

3. 

Ампіцилін 

Стандартна доза: 

0,5–1г г кожні 6 

годин (в/в, в/м) 

4.  

Ампіцилін + 

сульбактам 

 

Стандартна доза: 

1,5–3г г кожні 6-8 

годин (в/в, в/м) 

2
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Продовж. дод. С 
 

1 2 3 

  

17. Вводити в/м у вигляді болюсної ін’єкції (протягом щонайменше 3 хв.). При ↑ 

розведенні дозу можна вводити як болюсно, так і у вигляді в/в інфузії (протягом 

15–30 хв) (4) 

18. З ГК – можливий розвиток суперінфекції через зниження стійкості до інфекцій (4) 

19. Несумісний з (!): гентаміцином, канаміцином, хлорпромазином, гідралазином, 

ін’єційним метронідазолом, ін’єційним тетрацикліном, тіопенталом натрію, 

преднізолоном, прокаїном, норадреналіном (4) 

Цефалоспорини 

1. В комбінації з макролідами є ЛЗ першого ряду при ФТ НП 

2. Тривалість ФТ: 7–10 днів 

3. ЛВ: 

- перехресна алергія з іншими бета-лактамними АБЗ  

- з обережністю (!) призначати пацієнтам, які приймають високоактивні діуретики 

(фуросемід) 

- цефалоспорини (2-е, 3-є покоління) можуть ↑ нефротоксичний ефект 

аміноглікозидів (моніторинг терапії); 

- пробенецид – може ↑ концентрацію цефалоспоринів у плазмі крові (моніторинг 

терапії); 

- ↑ концентрацію та ПР антиагрегантів і антикоагулянтів (моніторинг терапії) 

Цефалоспорини ІІ покоління 

1. 

Цефуроксим 

аксетил 

 

Стандартна доза: 

 0,5 г кожні 12 

годин (п/о) 

1. Містить натрій, що слід враховувати у пацієнтів, які потребують його обмеження 

2. Антациди – можуть ↓ концентрацію цефуроксиму у плазмі крові (інтервал між 

введеннями – 1 година до або 2 години після антацидів). 

3. Антагоністи H2-гістамінових рецепторів, інгібітори протонної помпи – можуть ↓ 

абсорбцію цефуроксиму (уникати комбінацій чи зберігати інтервал 2 години) 

2
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Продовж. дод. С 
 

1 2 3 

Цефалоспорини ІІІ покоління 

1. Цефтріаксон 
 

Стандартна доза:  

1–2 г кожні 24 

годин (в/в, в/м) 

1. Не змішувати з іншими ЛЗ в одній ємкості для в/в введення (1–5). 

2. Несумісний (!) із розчинами, що містять кальцій (розчин Рінгера) (1–5). 

3. З антиагрегантами та антикоагулянтами – ↑ ризику кровотеч (коригування доз 

останніх) (1–5). 

4. Солі кальцію (в/в) – можуть ↑ токсичний ефект цефтріаксона, утворюючи 

нерозчинний осад (1). 

5. З НПЗП – ↑ ризику кровотеч (1). 

6. З бактеріостатичними АБЗ (хлорамфенікол, тетрациклін) – ↓ бактерицидного 

ефекту (1,2). 

7. Не сумісний (!) в одній ємкості із ванкоміцином, флуконазолом, аміноглікозидами (1,2). 

8. З поліміксином – ↑ризик розвитку ниркової недостатності (2). 

9. Ніфедипін ↑ біодоступність цефотаксиму на 70%. 

10. З алкоголем – можливі ефекти, схожі з дією дисульфіраму (2–4). 

11. При передозуванні цефоперазоном можливий розвиток оборотної 

енцефалопатії. 

12. Первинне розведення цефоперазону/сульбактаму розчином лідокаїну 2% не 

рекомендовано, через несумісність. Двоетапний процес розведення, перший 

розчинник − вода для ін’єкцій, дозволяє уникнути несумісності при подальшому 

розведенні 2% розчином лідокаїну. 

13. Цефтазидим не впливає на визначення глюкози в сечі ензимними методами. 

14. Хлорамфенікол (системний) може ↓ терапевтичний ефект цефтазидиму. 

15. Цефтазидим та цефоперазон поступаються активністю щодо S. pneumoniaе 

цефотаксиму і цефтріаксону. Доцільно використовувати у випадках підозри на НП 

викликану P. aeruginosa! 

2. Цефотаксим 
 

Стандартна доза:  

1–2 г кожні 8–12 

годин (в/в, в/м) 

3. Цефоперазон 
 

Стандартна доза:  

1–2 г кожні 8–12 

годин (в/в, в/м) 

4. Цефоперазон 

сульбактам 
 

Стандартна доза:  

1–2 г кожні 12 

годин (в/в, в/м) 

5. Цефтазидим 
 

Стандартна доза:  

2 г кожні 8 годин 

(в/в, в/м) 
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Продовж. дод. С 
 

1 2 3 

Цефалоспорини IV покоління 

1. Цефепім 

Стандартна доза:  

2 г кожні 12 годин 

(в/в) 

1. Несумісний (!) в одній ємкості з іншими ЛЗ. 

2. Не вводити одночасно з розчинами метронідазолу, ванкоміцину, гентаміцину, 

тобраміцину сульфату та нетилміцину сульфату. 

3. Дає хибнопозитивну реакцію на глюкозу в сечі 

Цефалоспорини V покоління 

1. Цефтаролін 

 

Стандартна доза:  

0,6 г кожні 12 годин 

(в/в) 

1. Альтернативний ЛЗ для ФТ пацієнітв із НП, при неефективності препаратів 

першої лінії. 

2. Тривалість ФТ – 7 днів. 

3. Не рекомендовано пацієнтам із епілепсією. 

4. Несумісний в одній ємкості з іншими ЛЗ 

Макроліди 

1. Разом із захищеними амінопеніцилінами та цефалоспоринами становлять основу 

ФТ НП пацієнтів ІІІ клінічної групи 

2. Не доцільно використовувати в якості монотерапії, оскільки вони не 

перекривають весь спектр потенційних збудників 

3. ЛВ: 

- ↓ метаболізм блокаторів кальцієвих каналів, похідних теофіліну  

- ↑ концентрацію серцевих глікозидів та непрямих антикоагулянтів (моніторинг 

терапії); 

- подовжують інтервал QT на електрокардіограмі із можливим розвитком аритмії 

типу «пірует»; 

- антиаритмічні ЛЗ, антидепресанти з подовженням QT інтервалу ↑ аналогічний 

ефект макролідів; 

- застосовуйте з обережністю (!) у пацієнтів зі значною брадикардією або гострою 

ішемією міокарда, а також гіпокаліємією та гіпомагніємією 
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1 2 3 

1. 

Еритроміцин 

 

Стандартна доза:  

0,5 г кожні 6 годин 

(в/в, п/о) 

 

1. Приймати натщесерце (за 2 години до або після їжі) (1) 

2. Приймати незалежно від їжі; суспензію з тривалим вивільненням слід приймати 

на порожній шлунок ( за 1 годину до або 2 години після їжі) (2). 

3. Може ↑ концентрацію статинів в плазмі крові (уникати поєднання) (1–3) 

4. Може ↑ концентрацію та токсичність: будесоніду, циклоспорину, домперидону, 

похідних естрогенів у сироватці крові (моніторинг терапії) (1–3) 

5. ↓ терапевтичний ефект кліндаміцину та лінкоміцину; ↓ антитромбоцитарний ефект 

клопідогрелю; ↓ концентрацію кодеїну (3) в плазмі крові (моніторинг терапії) (1) 

6. Флуконазол може ↑ ефект еритроміцину та кларитроміцину (уникати поєднання). 

7. Звіробій може ↓ сироваткову концентрацію еритроміцину (1,3). 

8. Можливе загострення і поява нових симптомів міастенії ( з обережністю) (1–3). 

9. Астемізол, цизапридом, пімозид, – ↑ ризик розвитку кардіотоксичності, подовження 

інтервалу QT, ризик розвитку аритмії типу «пірует», зупинка серця (1) 

10. Метаболізм ерготаміну чи дигідроерготаміну ↓ – можливі реакції гострої 

токсичності зі спазмом судин (1).  

11. ↑ абсорбцію дигоксина і його концентрацію у плазмі крові (1). 

12. ↑ ефективність пероральних контрацептивів, ↑ їх гепатотоксичність (1). 

13. ↑ кардіотоксичність протигрибкових ЛЗ (застосування протипоказане) (1). 

14. Антикоагулянти – ↑ їх дію (монторинг терапії) (1). 

15. ↑ системну дію силденафілу (віагра), необхідне ↓ дози останнього (1). 

16. Сульфаніламіди, тетрациклін, стрептоміцин ↑ дію еритроміцину (1). 

17. З лінкоміцином, кліндаміцином і хлорамфеніколом (антагонізм), з ЛЗ, що ↑ 

кислотність шлункового соку, а також кислими напоями не застосовувати 

(інактивують еритроміцин) (1). 

18. Сильно ↑ концентрацію ГК у сироватці крові (моніторинг терапії) (3) 

2. 

Азитроміцин 

 

Стандартна доза:  

0,5 г кожні 24 годин 

3 дні чи 2 г 

одноразово 

(в/в, п/о) 

 

3. 

Кларитроміцин 

 

Стандартна доза:  

0,5 г кожні 12 годин 

(в/в, п/о) 
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Фторхінолони 

1. Альтернативні ЛЗ, для ФТ НП пацієнтів ІІІ клінічної групи (зокрема ІІІ-IV 

покоління). 

2. Недоцільно використовувати як ЛЗ вибору при відсутності факторів ризику 

терапевтичної невдачі (СП, попередній прийом АБЗ) у зв’язку з можливими 

серйозними ПР (шкірними реакціями, серцевими аритміями, ризиком розриву 

сухожиль); потенційна користь не перевищує ризику (!) 

3. ЛВ: 

- антациди (окрім бікарбонату натрію!) можуть ↓ абсорбцію пероральних хінолонів 

(оптимального інтервал введення варіює залежно від конкретного хінолону); 

-  можуть ↑ чи ↓ ефект гіпоглікемічних засобів (моніторинг терапії); 

- ГК (системні) можуть ↑ токсичний ефект хінолонів (моніторинг терапії); 

- солі заліза (окрім карбоксимальтоза заліза; глюконату заліза), магнію та цинку 

(включаючи антациди, сукральфат та полівітаміни) ↓ концентрацію хінолонів у 

сироватці крові; 

- лантан ↓ концентрацію хінолонів у сироватці крові (інтервал між введеннями – за 

годину до або через 4 години після лантану); 

- НПЗП (окрім ацетилсаліцилової кислоти) – ↑ концентрацію хінолонів у плазмі 

крові, їх нейрозбуджувальний ефект та ризик розвитку судом;  

- антидепресанти, антипсихотичні та антиаритмічні засоби з подовженням QT 

інтервалу посилюють аналогічний ефект хінолонів; 

- стронцій ранелат ↓ концентрацію хінолонів у плазмі крові (припинити ФТ 

ранелатом стронцію); 

- сукральфат може ↓ концентрацію хінолонів у плазмі крові (призначати 

пероральні хінолони за 2 години до або 6 годин після введення дози 

сукральфату); 

- пробенецид і циметидин – ↓ виведення фторхінолонів з організму 
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- можуть ↑ дію непрямих антикоагулянтів; 

- можуть ↑ м'язову слабкість у осіб з міастенією (особливо моксифлоксацин!) 

- уникати надмірного впливу сонячного світла, через можливий розвиток помірної 

чи важкої реакції фототоксичності; 

- можуть ↑ внутрішньочерепний тиск, запаморочення і тремор 

- застосовуйте з обережністю (!) у пацієнтів зі значною брадикардією або гострою 

ішемією міокарда, а також гіпокаліємією та гіпомагніємією; 

- використовуйте з обережністю (!) у хворих на ЦД; 

- використовуйте з обережністю (!) у пацієнтів з ревматоїдним артритом через ↑ 

ризик розриву сухожилля 

1. 

Левофлоксацин 

Стандартна доза:  

0,5–1 г кожні 12–24 

годин чи 0,75 г 

кожні 24 години 

(в/в, п/о) 

1. Ін'єкції левофлоксацин не слід вводити спільно з будь-яким розчинами, що 

містить катіони полівалентних металів (наприклад магній). 

2. Необхідна адекватна гідратація пацієнтів, які отримують в/в ін'єкції, для запобігти 

утворенню висококонцентрованої сечі (кристалурія чи циліндрурія) (1,5). 

3. Застосовувати з обережністю (!) разом з макролідами через можливість 

подовження інтервалу QT ан електрокардіограмі (1). 

4. Збільшує період напіввиведення теоліфіна, ↑ його ПР (ризик розвитку судом) (1,5) 

5. Збільшує період виведення циклоспорину на 33% (1,5) 

6. Не змішувати в одному об’ємі з гепарином чи лужними розчинами (наприклад 

гідрокарбонатом натрію) (1) 

7. Сумісний з 0,9% розчином натрію хлориду, 5% моногідратом глюкози, розчином 

Рінгера та багатокомпонентними розчинами для парентерального харчування 

(амінокислотами, вуглеводами, електролітами) (1) 

2. 

Гатифлоксацин 

Стандартна доза:  

0,4 г кожні 24 годин 

(в/в, п/о) 

3. 

Моксифлоксацин 

Стандартна доза:  

0,4 г кожні 24 годин 

(в/в, п/о) 
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4. 

Геміфлоксацин 

Стандартна доза:  

0,320 г кожні 24 

годин (п/о) 

 

8. Інтервал між введенням солей заліза, магнію та цинку становить 2 години до чи 

після для левофлоксацина і гатифлоксацина; 2 години до та 6 годин після 

ципрофлоксацина; 4 години до та 8 годин після моксифлоксацина;та 3 години до 

і 2 години після геміфлоксацина. 

9. Підвищує концентрацію дигоксина (корегування дози останнього) (2) 

10. З обережністю застосовувати (!) у пацієнтів, що використовують ЛЗ для ↓ калію 

(петлеві та тіазидні діуретики, проносні засоби, кортикостероїди, амфотерицин 

В) чи препарати з клінічно значущою брадикардією (3). 

11. Застосовувати незалежно від прийому їжі (4) 

12. Не вживайте з молочними продуктами (молоком, йогуртом) або збагаченими 

кальцієм соками (4). 

13. Має найнижчу активність щодо S. pneumonia та M. pneumonia серед усіх 

«респіраторних» фторхінолонів (5) 

14. Одночасне введення тизанідину і ципрофлоксацину протипоказано через 

потенціювання гіпотензивного та седативного ефектів тизанідину. 

15. Може ↑ чи↓ концентрацію фенітоїну в сироватці крові (5). 

16. Збільшує рівень метотрексату в плазмі крові, та його токсичність 

(застосовувати з обережністю) (5).  

17. З клозапіном – ретельне спостереження за ПР, пов'язаними з клозапіном, і 

відповідним регулюванням дозування останнього (5). 

18. Застосовувати з обережністю разом з похідними кофеїну/ксантину, які ↑ період 

напіввиведення ципрофлоксацину (5). 

19. Можливе ↑ концентрації лідокаїну в організмі та його ПР (5) 

5. 

Ципрофлоксацин 

Стандартна доза:  

0,4 г кожні 12 годин 

чи 0,5 кожні 12 

годин (в/в, п/о) 
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Тетрацикліни 

1. Альтернативні ЛЗ (при неефективності препаратів першої лінії) лише для ФТ 

пацієнтів із НП І клінічної групи (!) 

2. Тривалість ФТ – від 7 днів 

3. ЛВ: 

- солі заліза, ЛЗ цинку, вісмуту, алюмінію, кальцію, магнію (антацидні ЛЗ, 

магнієвмісні проносні ЛЗ, сукральфат та інші ЛЗ, що вміщують ці катіони), 

холестирамін, активоване вугілля, засоби, що ↑ рН шлунку (в тому числі натрію 

гідрокарбонат, Н2 – гістаміноблокатори) – ↓ абсорбцію тетрациклінів (інтервал 

між введеннями – 2 години до чи 4 години після їхнього застосування); 

- лантан ↓ плазмову концентрацію тетрациклінів (інтервал між введеннями – 

2 години до чи після); 

- ↑ нефротоксичний ефект метоксифлурана (уникати поєднання); 

- ↓ терапевтичний ефект пеніцилінів та цефалоспоринів (модифікація терапії); 

- стронцій ранелат ↓ концентрацію тетрациклінів у сироватці; 

- ↑ ефект антикоагулянтів непрямої дії; 

- призводять до неточного визначення рівня цукру, білка та уробіліну в сечі 

1 

Доксациклін 

 

Стандартна доза:  

0,2 г кожні 24 годин 

(п/о) 

 

1. Застосовувати під час або після прийому їжі, для ↓ ризику подразнення 

стравоходу та шлунку 

2. Запивати достатньою кількістю рідини чи молока 

3. Капсули ковтати у вертикальному положенні сидячи чи стоячи, задовго до сну, 

для ↓ ризику розвитку виразок стравоходу. 

4. Барбітурати, фенітоїн можуть ↓ концентрацію доксицикліну  

5. Інгібітори протонної помпи ↓ біодоступність доксицикліну (моніторинг терапії) 

6. Посилює гіпоглікемічного ефекту похідних сульфонілсечовини та ефект 

міорелаксантів 
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7. Барбітурати, карбамазепін, фенітоїн, інші ЛЗ, що індукують печінкові ферменти, 

в тому числі рифампіцин, інгібітори карбоангідрази – ↓ концентрацію та 

скорочують період напіввиведення доксицикліну (↑ добової дози останнього). 

8. Етанол ↓ період напіввиведення доксициклін 

9. Ефективність гормональних контрацептивів ↓ (замінити на негормональні 

контрацептиви під час приймання доксацикліну і протягом 7 днів після). 

10. Можливе ↑ концентрації циклоспорину в плазмі крові і його токсичності. 

11. З вітаміном А та ретиноїдами – ↑ внутрішньочерепного тиску (модифікація 

терапії). 

12. З теофіліном – ↑ ПЕ з боку травного тракту 

13. З ЛЗ літію – ↑ чи ↓ рівня літію в крові 

Карбапенеми 

1. Використовуються разом з макролідом як альтернативні ЛЗ при ФТ пацієнтів із 

НП ІІІ клінічної групи 

2. Застосовувати в якості стартової ФТ є економічно невигідно та недоцільно, окрім 

випадків підозри на НП спричинену P. aeruginosa/ 

3. Можуть ↓ концентрацію вальпроатних продуктів у сироватці крові (поєднання не 

рекомендоване) 

1. 

Ертапенем 

Стандартна доза:  

1 г кожні 24 годин 

(в/в, в/м) 

1. ЛЗ альтернативи разом із макролідом, що застосовується для ФТ НП пацієнтів ІІІ 

клінічної групи (1). 

2. Неактивний щодо синьогнійної палички (1). 

3. Тривалість ФТ 7 днів, але може бути індивідуальною на основі відповіді на 

терапію (1).  

4. Не використовувати розчинники, що вміщують глюкозу (1) 
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2. 

Меропенем 

Стандартна доза:  

1 г кожні 8 годин чи 

інфузія 2 год. (в/в, в/м) 

5. Крім пробенециду з іншими ЛЗ випробування не проводилось (1–3). 

6. ЛЗ альтернативи разом із аміноглікозидами, що застосовується для ФТ НП 

пацієнтів лише IV клінічної групи (2–3). 

7. ↑ дію антикоагулянтів (2) 

8. Хімічно несумісний з лактатами (солями молочної кислоти), не розводити 

розчинниками до складу яких вони входять; можна вводити через ту ж в/в 

систему, через яку здійснювалась інфузія розчинів лактату (3) 3. 

Іміпенем/циластатин 

Стандартна доза:  

0,5–1 г кожні 6-8 

годин чи 1 годинна 

інфузія (в/в) 

Аміноглікозиди 
1. Застосовуються для ФТ НП пацієнтів IV клінічної групи та при госпітальній 

пневмонії, та не рекомендовані (!) у пацієнтів ІІІ клінічної групи. 

2. Не рекомендуються в якості монотерапії у пацієнтів із госпітальною чи НП, 

зумовленою P. aeruginosa 

3. Амфотерицин В, цефалоспорини ІІ-V поколінні, петлеві діуретики, ванкоміцин – 

↑ нефротоксичний ефект аміноглікозидів, бісфонатні похідні – ↑гіпокаліємічний 

ефект аміноглікозидів 

4. При пероральному застосування здатні ↓ концентрацію серцевих глікозидів у 

плазмі крові 

5. НПЗП – можуть ↓ екскрецію аміноглікозидів  

6. Пеніциліни – ↓ концентрацію аміноглікозидів у плазмі крові (за винятком 

амоксициліну, ампіциліну, оксациліну, бензатилпеніциліну) 

7. Висока нефро та нейротоксичність (незворотня ототоксичність) 

8. Використовуйте з обережністю (!) у пацієнтів з гіпокальціємією, гіпокаліємією 

або гіпомагнезією 

1. 

Гентаміцин 

Стандартна доза: 

3–5 мкг/кг кожні 24 

годин 

2. 

Амікацин 

Стандартна доза: 

15 мкг/кг кожні 24 

годин 

3. 

Тобраміцин 

Стандартна доза: 

5 мкг/кг кожні 24 

годин 
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Протигрибкові засоби для 

системного застосування 

Доцільно застосовувати лише при доведеній грибковій інфекції, у пацієнтів на НП; 

великим легеневим ураженням, одночасним ЦД, чи імунодефіцитними станами 

(ВІЛ). 

 

1. 

Флуконазол 

Стандартна доза:  

400мг кожні 24 

годин ( п/о) 

1. Може подовжувати QT інтервалу на електрокадріограмі, спричиняти розвиток 

аритмій типу «пірует». Застосовувати з обережністю (!) у пацієнтів, що мають 

відповідні СП та приймають ЛЗ, що мають аналогічний ефект  

2. З аміодароном, амітриптиліном, будесонідом, блокаторами кальцієвих каналів 

аторвастатином, ловастатином, симвастатином, флувастатином, карведілолом, 

колхіцином, похідними естрогенів, мелоксикамом, інгібіторами протонної помпи, 

силденафілом, похідними сульфонілсечовини та теофіліну – ↑ їхню концентрацію 

в плазмі крові (моніторинг терапії). 

3. З амфотерицином В – ↓ терапевтичний ефект останнього (моніторинг терапії). 

4. Можуть ↑ концентрацію в плазмі крові: диклофенаку, протитуберкульозних ЛЗ та 

непрямих антикоагулянтів (моніторинг терапії). 

5. Посилює ефект еритроміцину, антидепресантів, антипсихотичних та 

антиаритмічних ЛЗ класу ІА, ІС, ІІІ (моніторинг терапії). 

6. ↓ концентрацію лозартану (моніторинг терапії) 

7. Здатен викликати запаморочення 

8. Висока ступінь гепатотоксичності 

Противірусні для 

системного застосування 

Не доцільно застосовувати противірусні ЛЗ, у пацієнтів з непідтвердженою НП 

вірусного походження 
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1. 

Інозин прабенокс  

Стандартна доза: 

1000 мг 3–4 рази на 

день 

1. Відсутні дані доказової медицини, щодо ефективності даного ЛЗ при ФТ вірусних 

захворювань 

2. З обережністю (!) застосовувати у пацієнтів з сечокам’яною хворобою та 

порушенням функції нирок 

3. З обережністю (!) застосовувати із ЛЗ, що сприяють виведенню сечової кислоти, в 

тому числі сечогінними ЛЗ: аллопуринолом, індапамідом, гідрохлоротіазидом, 

етакриновою кислотою, торасемідом, хлорталідолом, фуросемідом 

4. Не можна застосовувати (!) у пацієнтів, що приймають імуносупресивні ЛЗ (лише 

після завершення ФТ останніми) 

5. Посилюють ефект зидовудину 

2. 

Імідазолілетанамід 

пентандіова кислота 

(вітаглітам) 

Стандартна доза: 

90 мг 1 рази на день 

1. Відсутні дані доказової медицини, щодо ефективності даного ЛЗ при ФТ вірусних 

захворювань 

2. Не застосовувати з іншими противірусними ЛЗ 

3. Якщо у пацієнта встановлена непереносимість деяких цукрів, варто відмовитись 

від застосування даного ЛЗ 

3. 

Озельтамівір 

Стандартна доза: 

75 мг кожні 12 

годин  

1. Тривалість ФТ – 5 днів (3) 

2. Тривалість ФТ – 7 днів (4) 

3. Ефективний при ФТ грипу типу А і В (3,4) 

4. Вживання разом з їжею покращує переносимість ЛЗ (3) 

5. Не виявлено клінічно значущих ЛВ даного ЛЗ з іншими ЛЗ (3,4) 

6. Можливий розвиток алергічних реакцій, включаючи анафілаксію; бронхоспазм (в 

тому числі фатальні наслідки) (3,4) 
4. 

Занамівір 

Стандартна доза: 

10 мг кожні 24 

годин 
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5. 

Римантадин 

Стандартна доза: 

100 мг кожні 12 

годин 

1. Згідно даних доказової медицини, у зв'язку з проблемами розвитку резистентності, 

римантадин та амантадин більше не рекомендується (!) для лікування чи 

профілактики грипу А  

2. Віруси виявляють перехресну стійкість між римантадином та амантадином 

3.  Тривалість ФТ 7 днів (5) 

4. Тривалість ФТ 5 днів (6) 

5. Застосовувати після їжі (5) 

6. Застосовувати незалежно від прийому їжі (6) 

7. Застосовувати з обережністю (!) у пацієнтів із печінковою та нирковою 

недостатністю (5,6) 

8. Засоби, що олужнюють сечу (ацетазоламід, натрію гідрокарбонат, циметидин) ↑ 

концентрацію римантадину в плазмі крові 

9. Засоби, що окислюють сечу (амонію хлорид, кислота аскорбінова) ↓ ефективність 

римантадину  

10. Застосовувати з обережністю (!) у пацієнтів із ризиком розвитку судом (5,6) 

11. Посилює збудливий ефект кофеїну (5) 

12. Необхідне коригування дози для пацієнтів старших 65 років через ↑ ризик 

розвитку побічних явищ з боку ЦНС та шлунково-кишкових розладів (5) 

13. Алкоголь може ↑ депресивну дію амантадину 

14. Посилює дію антихолінергічних ЛЗ (6) 

15. Знижує ефект антипсихотичних та протипаркінсонічних ЛЗ (модифікація 

терапії) (6) 

16. Застосовувати з обережністю (!) у пацієнтів із серцево-судинними 

захворюваннями та екзематоїдним дерматитом (коригування дози) (6) 

17. Не застосовувати (!)у пацієнтів із глаукомою (6) 

6. 

Амантадин 

Стандартна доза: 

200 мг кожні 24 

годин чи 100 мг 

кожні 12 годин 
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Прості кортикостероїди для 

системного застосування 

1. За даними доказової медицини, системне застосування ГК з метою ↓ запального 

процесу у пацієнтів із НП ІІІ клінічної групи, без порушень імунітету та тяжких 

супутніх запальних захворювань є недоцільним, та сприяє погіршенню перебігу 

НП (!). 

2. Лікові взаємодії: 

- антациди здатні ↓ біодоступність ГК (інтервал між прийомами –2 години); 

- з НПЗП, саліцилатами, непрямими антикоагулянтами – ризик розвитку кровотеч; 

- ↑ гіпокаліємічний ефект петлевих та тіазидних діуретиків, проносних засобів, 

токсичний ефект хінолонів; 

- ↓ ефект соматотропіну та кальцитріолу, гіпоглікемічних та гіпотензивних ЛЗ; 

- з трициклічними антидепресантами – ↑ ознаки депресії та внутрішньоочний тиск; 

- з імуносупресантами – ↑ ризик розвитку інфекції та лімфоми; 

- з М-холіноблокаторами, антигістамінними ЛЗ та нітратами – ↑ внутрішньоочного 

тиску та ↓ ефективність антигістамінних ЛЗ; 

Використовувати з обережністю (!) у пацієнтів із: 

-  ЦД через можливість гіперглікемії; 

- серцево-судинними захворюваннями, печінковою чи нирковою недостатністю, 

через можливість затримки рідини в організмі, порушенням електролітного 

обміну та гіпертензію; 

- захворюваннями ШКТ через ризик перфорації; 

- міастенією через можливе загострення симптомів. 

- із катарактами та / або глаукомою 

- остеопорозом (високі дози та / або тривале застосування спричиняють ↑ втрату 

кісткової тканини і остеопоротичні переломами) 
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1. 

Дексаметазон 

 

доза підбирається 

індивідуально 

1. Застосовувати після їжі (1–2). 

2. 2/3 дози варто приймати зранку, 1/3 дози ввечері, враховуючи ритм секреції 

гормонів в організмі людини (1–2). 

3. Може ↑ ефект амфотерицину В, протидіабетичних ЛЗ, імунодепресантів 

(ехінацеї) (1–2) (монітор терапії). 

4. Може ↓ концентрацію в плазмі крові ізоніазиду, ЛЗ до складу яких входить 

звіробій (1–2) 

5. Фенітоїн здатен ↓ концентрацію в плазмі крові ГК (модифікація терапії) 

2. 

Преднізолон 

 

доза підбирається 

індивідуально 

Муколітичні засоби 

1. Не рекомендовано рутинно застосовувати у пацієнтів із НП в якості 

симптоматичної терапії 

2. Показаннями до застосування муколітиків є в’язке мокротиння, що важко 

відходить 

3. Не застосовувати (!) разом із протикашльовими ЛЗ, що сприятиме накопиченню 

мокротиння 

1. 

Ацетилцистеїн 

Стандартна доза: 

400–600 мг на добу 

в 1–3 прийоми 

1. Тривалість ФТ – 5–7 днів (1,2) 

2. Тривалість ФТ – 5–10 днів (3) 

3. Фармакологічно несумісний (!) при змішуванні в одному об’ємі з АБЗ і 

протеолітичними ферментами (1) 

4. Сприяє ↓ всмоктуванню пеніцилінів, цефалоспоринів (окрім цефіксиму), 

тетрациклінів (окрім доксицикліну), аміноглікозидів (інтервал між введеннями – 2 

години) (1,2) 

5. Посилює вазодилятаторний та антитромботичний ефект нітрогліцерину. 

Ретельний контроль за пацієнтом для вчасного виявлення гіпотензії (1,2) 

2 

Ацетилцистеїну 

200мг, амброксолу 

гідрохлориду 30 мг 

(Пульмобриз) 
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3. 

Ердостеїн 

Стандартна доза: 

300 мг кожні 12 

годин 

6. Активоване вугілля ↓ефективність ацетилцистеїну (1,2) 

7. Може змінювати результати виявлення кетону в сечі (1,2) 

8. Застосовувати з обережністю (!) у пацієнтів із бронхіальною астмою та 

виразковими захворюваннями (1,2) 

9. Містить аспартат (похідне фенілаланіну), що є небезпечним для пацієнтів із 

фенілкетонурією (1) 

10. ↑ концентрацію амоксициліну, цефуроксиму, еритроміицну та доксицикліну в 

мокроті та в бронхолегеневому секреті (2,4) 

11. Потенціює дію амоксициліну та кларитроміцину (3) 

12. Синергізм з будесонідом та сальбутамолом (3) 

4 Амброксол 

Амброксолу 

гідрохлорид 

Стандартна доза: 

30–120 мг на добу 

в 2–3 прийоми 

Відхаркувальні засоби 

1. Не рекомендовано рутинно застосовувати у пацієнтів із НП в якості 

симптоматичної терапії 

2. Не застосовувати разом із протикашльовими ЛЗ, що сприятиме накопиченню 

мокротиння 

1. 

Мукалтин 

Стандартна доза: 

100 мг 4 рази на 

добу 

1. Застосовувати до їжі 

2. У пацієнтів із хронічними запальними захворюваннями легень на початку ФТ 

мукалтином може ↑ вязкість мокротиння, тому при дифузному ураженні бронхів, 

↓ мукоциліарного транспорту, ФТ необхідно поєднувати із муколітичними ЛЗ 

2. 

Сальбутамолу 

сульфат 2 мг, 

бромгексину 

гідрохлорид 8 мг, 

гвайфенезину 100мг 

(аскоріл) 

1. Вживати велику кількість рідини, при ФТ даним ЛЗ, для ↑ відхаркувальної дії. 

2. Призначати з обережністю (!) пацієнтам із судомними розладами; ЦД; серцево-

судинними захворюваннями (особливо артеріальною гіпертензією); хворим із 

надмірним виділенням мокротиння, персистуючим чи хронічним кашлем, що 

виникає внаслідок тютюнопаління, астми, хронічного бронхіту та емфіземи 

3. При застосуванні з інгібіторами моноаміноксидази та непрямими 

симпатоміметиками часто виникає гіпертонічний криз 
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4. З діуретиками – ↑ ризику гіпокаліємії 

5. Бета адреноблокатори (особливо невибіркові – пропранолол) ↓ ефект 

сальбутамолу 

6. Ксантини (теофілін) ↑ ефект сальбутамолу 

7. Не застосовувати разом із трициклічними антидепресантами, адреналіном та 

кортикостероїдами 

Низькомолекулярні 

гепарини 

1. Застосовуються для пацієнтів із НП з обмеженою рухливістю, для профілактики 

тромбоемболії  

2. Можуть ↑ гіперкаліємічний ефект блокаторів рецепторів ангіотензину II 

(моніторинг терапії) 

3. Антитромбін, НПЗП, пентоксифілін – ↑ антикоагулянтну дію (моніторинг 

терапії) 

4. Трави (люцерна, аніс, чорниця) – ↑ ризик кровотеч (модифікація терапії) 

5. Посилюють гіперкаліємічний ефект калієвих солей, калій зберігаючих діуретиків 

(моніторинг терапії) 

1. 

Гепарин 

 

Доза індивідуально 

1. Антигістамінні ЛЗ, тетрацикліни, аскорбінова кислота, нікотин, нітрогліцерин, 

кортикотропін, тироксин – ↓ антикоагулянтну дію 

2. Застосовувати з обережністю (!) через можливість крововиливів – 

ацетилсаліцилову кислоту, декстран, фенілбутазон, індометацин, 

сульфінперазон, пробенецид, цефалоспорини, кеторолак, клопідогрель, 

стрептокіназу, ібупрофен, метиндол, дипіридамол, гідроксихлорохін, 

фібринолітики, пеніциліни (в/в), цитостатики, етакринову кислоту, алкоголь. 

3. Лужні ЛЗ, енаприлат, трициклічні антидепресанти – взаємне ↓ ефектів 

4. Фенітоїн, хінідин, пропранолол, білірубін – гепарин витісняє дані ЛЗ з місць 

зв’язування з білками плазми 
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5. Інгібітори АПФ, антагоністи ангіотензину ІІ – ↑ розвиток гіперкаліємії 

6. Призводить до хибного ↑ рівня загального тироксину та трийодтироніну, ацидозу 

та гіпокаліємії 

2. 

Надропарин 

кальцію 

 

Доза індивідуально 

1. Застосовувати з обережністю (!)з пероральними антикоагулянтами, системними 

ГК, декстранами (2–4) 

2. Застосовувати з обережністю (!) при печінковій недостатності, тяжкій 

артеріальній гіпертензії, виразковій хворобі шлунка і 12-палої кишки (2–4) 

3. Може спричиняти гіперкаліємію 

4. Застосовувати з обережністю (!) через можливість крововиливів! – 

ацетилсаліцилову кислоту, декстран, фенілбутазон, індометацин, сульфінперазон, 

пробенецид, цефалоспорини, кеторолак, клопідогрель, стрептокіназу, ібупрофен, 

метиндол, дипіридамол, гідроксихлорохін, фібринолітики, пеніциліни (в/в), 

цитостатики, етакринову кислоту, алкоголь (2–4) 

3. 

Еноксапарин 

 

Доза індивідуально 

4. 

Дальтепарин 

 

Доза індивідуально 

НПЗП 

1. Не рекомендоване рутинне застосування при ФТ НП, внаслідок несприятливого 

профілю безпеки. 

2. Лікові взаємодії: 

- з діуретиками та антигіпертензивними ЛЗ (бета-блокаторами, інгібіторами АПФ) – 

↓ антигіпертензивної дії (через інгібування синтезу судиннорозширювальних 

простагландинів), ↑ нефротоксичності 

- з кортикостероїдами, антикоагулянтами, антитромботичними ЛЗ – ↑ ризику 

кровотеч (уникати застосування) 

- ↑ токсичність циклоспорину 

- з хінолонами – ↑ ризик розвитку судом 

- з серцевими глікозидами – ↑ серцева недостатність, ↑ рівень глікозидів в крові 
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1.  

Диклофенак натрію 

 

доза індивідуальна 

1. Не застосовувати парентерально більше 2 днів (!). В разі необхідності 

продовжити ФТ таблетками чи супозиторіями! 

2. Підвищує концентрацію дигоксину, метотрексату (інтервал між введеннями – 24 

години), фенітоїну в плазмі крові (моніторинг терапії) 

3. З ЛЗ, що спричиняють гіперкаліємію (калійзберігаючими діуретиками, 

циклоспорином, триметоприном) – ↑ посилення гіперкаліємії (моніторинг 

терапії) 

4. Рифампіцин, карбамазепін, фентоїн, звіробій – можуть ↓ концентрацію 

диклофенаку в плазмі крові 
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