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АНОТАЦІЯ 

 

Осьодло В. В. Фармакоекономічне обґрунтування 

медикаментозного забезпечення військовослужбовців при 

кислотозалежних захворюваннях. – Кваліфікаційна наукова праця на 

правах рукопису. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата фармацевтичних 

наук у галузі знань 22 – Охорона здоров’я за спеціальністю 226 – «Фармація. 

Промислова фармація» (спеціалізація – 15.00.01 «Технологія ліків, 

організація фармацевтичної справи та судова фармація»). – Українська 

військово-медична академія Міністерства оборони України. – Київ, 2021. 

Роботу присвячено науковим дослідженням з питань удосконалення 

медикаментозного забезпечення військовослужбовців Збройних сил України 

з різними формами кислотозалежних захворювань на основі сучасних 

методів фармакоекономічного аналізу для підвищення ефективності 

лікування та якості життя пацієнтів. 

Хвороби органів травлення посідають лідируючі позиції за 

захворюваністю населення: перше місце у структурі звернень до лікарів 

загальної практики, друге – за показниками госпіталізації, третє – у структурі 

захворюваності військовослужбовців. Провідне місце серед захворювань 

органів травлення займають кислотозалежні захворювання із переважанням 

гастроезофагеальної рефлюксної хвороби, хронічного гастриту та пептичної 

виразки дванадцятипалої кишки, які вимагають значних витрат на лікування, 

призводячи до зниження якості життя пацієнтів та формування ускладнень 

при неадекватній терапії. У військовослужбовців-учасників збройного 

конфлікту на Сході країни, особливо під час активації бойових дій, 

спостерігається більш агресивний перебіг кислотозалежних захворювань. 

Організація ефективного медикаментозного забезпечення 

військовослужбовців, що передбачає визначення оптимальних схем 

фармакотерапії кислотозалежних захворювань, потребує адаптації у 
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вітчизняну систему охорони здоров’я, з огляду на різний рівень цін на 

препарати й медичні послуги в Україні та за кордоном, з метою раціонального 

використання бюджетних коштів, отримання достовірних результатів та 

створення формулярних переліків лікарських засобів для медичної служби 

Збройних сил України із пріоритетним включенням препаратів вітчизняного 

виробництва. 

Перший розділ дисертаційної роботи присвячено науковим основам 

фармакоекономічної оцінки медикаментозного забезпечення 

військовослужбовців при кислотозалежних захворюваннях органів травлення. 

На основі аналізу наукових літературних джерел із зазначеної тематики було 

встановлено, що кислотозалежні захворювання є одними з найбільш 

небезпечних серед військовослужбовців. Проаналізовано актуальність 

проведення фармакоекономічних досліджень для кислотозалежних 

захворювань у військовослужбовців. Установлено, що у Збройних силах 

України спостерігається широка розповсюдженість кислотозалежних 

захворювань органів травлення, асоційованих з високою інтенсивністю 

шлункової кислотопродукції та Helicobacter pylori-інфекцією. 

Кислотозалежні захворювання домінують у структурі хвороб органів 

травлення у військовослужбовців, характерним є їх більш агресивніший 

клінічний перебіг серед учасників операції Об’єднаних 

сил/антитерористичної операції (ООС/АТО). У структурі кислотозалежних 

захворювань у військовослужбовців у мирний період переважає неерозивна 

форма гастроезофагеальної рефлюксної хвороби  у порівнянні з цивільними, з 

тенденцією до підвищення частки ерозивної формb гастроезофагеальної 

рефлюксної хвороби з віком пацієнтів у періоди адаптації та активації 

військово-професійної діяльності. Також окреслено сучасні тенденції, 

проблеми та напрями удосконалення медикаментозного забезпечення при 

кислотозалежних захворюваннях. 

У другому розділі обґрунтовано основні напрями та методи роботи. 

Запропоновано методику проведення дисертаційного дослідження. Під час 
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роботи були використані сучасні базові наукові методи: логічний, 

ретроспективний, маркетингового аналізу (розрахунки показника 

адекватності платоспроможності, показника доступності), 

фармакоекономічного аналізу («вартість захворювання», «мінімізації 

витрат», «витрати – ефективність», «витрати – корисність»), VEN-аналіз; 

статистичний, аналітичний та математичний, соціологічний (інтерв’ювання, 

анкетне опитування) та графічний. 

Третій розділ присвячено проведенню маркетингових досліджень 

фармацевтичного ринку, зокрема інгібіторів протонної помпи. 

Проаналізовано структуру споживання лікарських засобів, що 

застосовуються для лікування кислотозалежних захворювань в Україні. 

Установлено, що у 2019–2020 рр. на вітчизняному фармацевтичному ринку 

для лікування кислотозалежних захворювань та проведенні 

антигелікобактерної терапії у військовослужбовців були доступні 

20 пероральних форм омепразолу, 16 форм езомепразолу, 7 форм вісмуту 

субцитрату колоїдного, 11 форм амоксіциліну, 22 форми кларитроміцину та 

10 форм метронідазолу. Здійснено маркетинговий аналіз ринку омепразолу 

та езомепразолу для лікування кислотозалежних захворювань, препаратів 

вісмуту субцитрату колоїдного та антибактеріальних засобів для проведення 

антигелікобактерної терапії. Розраховано показники адекватності 

платоспроможності та доступності за результатами попереднього аналізу 

вітчизняного фармацевтичного ринку. 

При узагальненні результатів розрахунків доступності лікарських 

засобів для лікування кислотозалежних захворювань у військовослужбовців 

з’ясовано, що найвищий середній показник доступності відповідає препарату 

езомепразолу – 3,5. Одночасно усі препарати вибірки мали значення 

показника доступності понад 1,0, що є позитивним явищем для забезпечення 

економічної доступності терапії кислотозалежних захворювань для 

медикаментозного забезпечення військовослужбовців.  
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У четвертому розділі відповідно до завдань дослідження було 

проведено аналіз захворюваності та медикаментозного забезпечення 

учасників ООС/АТО та військовослужбовців постійного контингенту із 

кислотозалежними захворюваннями. Епідеміологічний аналіз дав змогу 

встановити, що у структурі означених захворювань серед 

військовослужбовців на етапі надання високоспеціалізованої медичної 

допомоги перше рангове місце займає пептична виразка дванадцятипалої 

кишки (39 % хворих), друге ‒ гастроезофагеальна рефлюксна хвороба (30 %), 

третє ‒ хронічний гастрит (23 %). З’ясовано, що у мобілізованих учасників 

ООС/АТО ерозивно-виразкові зміни верхніх відділів шлунково-кишкового 

тракту спостерігались у 60 % хворих, порівняно з військовослужбовцями за 

контрактом – у 40 %, з переважанням ерозивної форми гастроезофагеальної 

рефлюксної хвороби у мобілізованих (у 66 %), порівняно з контрактниками 

(у 34 %), ерозивно-виразкових змін шлунку у мобілізованих (у 63 %), 

порівняно з контрактниками (у 37 %) та ерозивної дуоденопатії у 

мобілізованих (у 56 %), порівняно з контрактниками (у 44 %), Р < 0,01. 

Порівняльний аналіз витрат на лікування кислотозалежних 

захворювань серед учасників ООС/АТО свідчить про перевищення витрат 

(у середньому на 20 %) на лікування мобілізованих військовослужбовців, 

порівняно з військовослужбовцями за контрактом, що обумовлено 

агресивнішим клінічним перебігом захворювань. 

За результатами VEN-аналізу відповідно до 

наявності кислотосупресивної, антипептичної і антигелікобактерної терапії 

пептичної виразки дванадцятипалої кишки у регулівних переліках 

установлено, що усім лікарським засобам вибірки було присвоєно індекс V, 

що є позитивним явищем для забезпечення якості лікування. 

У п’ятому розділі представлено результати фармакоекономічного 

аналізу схем терапії кислотозалежних захворювань у військовослужбовців.  

Результати проведеного дослідження дали змогу з’ясувати, що 

медикаментозне забезпечення військовослужбовців для лікування 
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неерозивної форми гастроезофагеальної рефлюксної хвороби з 

езомепразолом має фармакоекономічні переваги, з огляду на вищі показники 

клінічної ефективності та якість життя пацієнтів порівняно з омепразолом, 

незважаючи на більш високу вартість. Тому для лікування пацієнтів із 

неерозивною формою гастроезофагеальної рефлюксної хвороби може бути 

рекомендований езомепразол, так як цей препарат має також більш високу 

доступність у порівнянні з омепразолом, що встановлено на основі 

маркетингового аналізу ринку лікарських засобів. Також розраховано 

потенційну економічну вигоду для медичної служби Збройних сил України у 

найближчі 5 років у розмірі до 378 тис. грн. 

Засвідчено доцільність переходу на вісмутовмістку антигелікобактерну 

терапію із застосуванням вітчизняного езомепразолу та колоїдного 

субцитрату вісмуту. Це обґрунтовано нижчою (на 20 %) витратною вартістю, 

вищою (на 30 %) антигелікобактерною активністю та переважанням 

корисності витрат (на 20 %) при застосуванні вісмутовмісткої на основі 

езомепразолу, порівняно з потрійною антигелікобактерною терапією на 

основі омепразолу. Це дає підстави рекомендувати таку схему до широкого 

застосування при лікуванні Helicobacter pylori-асоційованої пептичної 

виразки дванадцятипалої кишки. Проведені розрахунки свідчать про 

потенціальну економічну вигоду при застосуванні обраної схеми з 

езомепразолом для медичної служби Збройних сил України у найближчі 

5 років у розмірі до 1 179 990 грн. 

Обґрунтовано застосування у військовослужбовців із Helicobacter 

pylori-асоційованим хронічним гастритом, оптимальної з погляду 

фармакоекономічного аналізу, послідовної антигелікобактерної та 

антисекреторної терапії на основі езомепразолу, застосування якої сприятиме 

підвищенню ефективності та якості лікування, уникненню невиправданих 

бюджетних витрат на лікування. Також було розраховано потенційну 

економічну вигоду для медичної служби Збройних сил України у найближчі 

5 років у розмірі до 1 789 813 грн. 
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Наукова новизна одержаних результатів полягає в удосконаленні 

медикаментозного забезпечення військовослужбовців на основі 

фармакоекономічного обґрунтування сучасної терапії ерозивної та 

неерозивної форм гастроезофагеальної рефлюксної хвороби, пептичної 

виразки дванадцятипалої кишки і хронічного гастриту для підвищення 

ефективності та доступності фармацевтичної допомоги військовослужбовцям 

на госпітальному рівні.  

Практичне значення одержаних результатів полягає у створенні 

науково-методичної основи для практичного вдосконалення системних 

фармакоекономічних досліджень у медичній службі Збройних сил України, 

підвищенні якості й ефективності медикаментозного забезпечення 

військовослужбовців із кислотозалежними захворюваннями в умовах 

реформування системи військової медицини, запровадженні сучасних 

підходів і методів прийняття обґрунтованих управлінських рішень у 

медичній службі з питань організації медичного забезпечення. 

Результати дисертаційного дослідження впроваджено у практичну 

діяльність Національного військово-медичного клінічного центру «Головний 

військовий клінічний госпіталь», а також в освітній процес низки вищих 

навчальних медичних та фармацевтичних закладів. 

Ключові слова: фармакоекономічний аналіз, медикаментозне 

забезпечення, військовослужбовці, лікарські засоби, кислотозалежні 

захворювання, схеми терапії, економічна вигода. 

 

SUMMARY 

Osyodlo V. V. Pharmaeconomic objectives of the medicament supply of 

armed forces personnel in acid-dependent diseases. – Qualifying scientific work 

as a manuscript. 

Thesis for a candidate degree in pharmaceutical sciences, majoring in 

discipline 226 – «Pharmacy. Manufacturing pharmacy» (qualification 15.00.01 – 

Pharmaceutics technology, pharmacy management, and forensic pharmacy). 
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Ukrainian Military Medical Academy of the Ministry of Defence of Ukraine. – 

Kyiv, 2021. 

The thesis work is devoted to scientific research regarding the improvement 

of medicament supply of military personnel of Armed Forces of Ukraine having 

various forms of acid-depended diseases, based on modern pharmacoeconomic 

analysis with the purpose of improvement of treatment efficacy and patients' 

quality of life. 

Diseases of the digestive system hold a leading position of the population 

morbidity, it is the first spot in the structure of complaints to general practitioners, 

second by hospital admissions, third in the structure of morbidity among military 

personnel. The key place among digestive system diseases goes between acid-

depended diseases with predomination of gastroesophageal reflux disease, chronic 

gastritis and peptic ulcer of duodenum, which require excessive treatment 

expenses, resulting in lowering patients' quality of life and complications 

elaboration under inadequate therapy. Acid-dependent diseases prevail in the 

structure of gastroenterological disorder which is marked by the aggressive illness 

pattern during combat stepping up. 

The establishment of the effective medicament supply of armed forces 

personnel, which calls for optimal medicamentous therapy scheme in treating acid-

dependent diseases, requires adaptation into the domestic healthcare system due to 

different price levels for pharmaceuticals and medical services in Ukraine and 

abroad with the purpose of efficient use of budgeted funds, obtaining 

representative results and developing formulary lists of pharmaceuticals for 

medical service of Armed forces of Ukraine with the priority given to locally 

produced pharmaceuticals. 

The first section of the thesis work is devoted to the scientific basis of the 

pharmaeconomical evaluation of the medical supply of military personnel with 

acid-dependent diseases. Based on the academic literature sources analysis of the 

mentioned question area it was established that acid-dependent diseases are one of 

the most dangerous among military personnel. The topicality of pharmaeconomical 
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research for acid-dependent diseases among military personnel was summed up. It 

was found that acid-depended diseases of the digestive system are commonly 

spread in Armed Forces of Ukraine, which are associated with the high production 

intensity of gastric acid and Heliobacter pylori infection acid-depended diseases 

are prevailing and carry more aggressive clinical courses, especially among Joint 

Forces Operation/Anti-Terrorist Operation (JFO/ATO) campaigners. The most 

common and frequently occurring nosological diseases are gastro-esophageal 

reflux disease, chronic gastritis, and peptic ulcer of duodenum. As part of the 

research, present-day scientific trends, problems, and development tendencies of 

medicament supply in acid-depended diseases improvement were outlined.  

Main trends and work methods are justified in the second part of the thesis. 

Thesis research procedures are proposed. During the research modern basic 

scientific methods were used: logical, post-evaluation, marketing analysis 

(calculations of solvability approximation and availability), pharmaeconomical 

analysis (cost-of-illness, cost-minimisation analysis, cost-effectiveness, cost-

benefit analysis), Vital Essential Non-essential (VEN) analysis; statistical and 

mathematical analysis, sociological (interviewing and questionnaire-based survey) 

as well as graphical analysis. 

The third section is devoted to conducted marketing researches of the 

pharmaceuticals market, including proton pump inhibitors. Pharmaceuticals 

consumption pattern which is used in treating acid-dependent diseases in Ukraine 

as analysed. It was discovered that in 2019–2020 twenty (20) oral dosage forms of 

omeprazole, sixteen (16) forms of esomeprazole, seven (7) forms of colloidal 

bismuth subcitrate, eleven (11) forms of amoxicillin, twenty-two (22) forms of 

clarithromycin and ten (10) forms of metronidazole were available on domestic 

pharmaceuticals market for treatment of acid-dependent diseases and anti-

helicobacter therapy delivery among military personnel. Conducted marketing 

analysis of omeprazole and esomeprazole market for treating acid-dependent 

diseases, colloidal bismuth subcitrate formulations and anti-infective medicine for 

anti-helicobacter therapy delivery. Solvability approximation and availability 
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parameters were estimated based on the preliminary analysis of the domestic 

pharmaceuticals market. In compiling solvability approximation and 

pharmaceuticals availability estimations for treatment of acid-dependent diseases 

among military personnel, it was found that esomeprazole has the highest average 

availability score amounted to 3,5. At the same time, all formulations of the 

retrieval showed an availability score higher than 1,0, which is the affirmative 

condition for provisioning therapy affordability treating acid-dependent diseases 

for medicamentous supply of military personnel. 

In the fourth section of the thesis and according to research targets, an 

analysis of acid-dependent diseases morbidity and medicamentous supply of 

JFO/ATO campaigners and all-weather troops was conducted. The epidemiological 

analysis allowed to define, that in the structure of mentioned diseases among 

military personnel peptic ulcer of duodenum takes the leading place (39 % of 

patients), second place – gastroesophageal reflux disease (30 %), third – chronic 

gastritis (23 %) at the stage of tertiary care. It was found, that deployed JFO/ATO 

campaigners had erosive ulcerative in the upper gastrointestinal tract in 60 % of 

cases, compared to contracted forces – 40 % of cases, with prevailing of an erosive 

form of gastroesophageal reflux disease among deployed campaigners (in 66 % of 

cases) compared to contracted forces (34 % of cases), gastro erosive-ulcerous 

alterations among deployed campaigners (63 % of cases) compared to 37 % of 

cases among contracted forces and duodenopathy among deployed campaigners (in 

56 % of cases) compared to 44 % among contracted forces, P<0.01. Cost of acid-

dependent diseases treatment benchmarking analysis among JFO/ATO 

campaigner’s highlights cost overrun (on 20 % in average) for treatment of 

deployed military personnel compared to contracted forces, which is due to the 

aggressive clinical picture of diseases. According to VEN-analysis results, 

according to the availability of acid-suppressant, anti-peptic and anti-Heliobacter 

therapy of peptic duodenal ulcer in formulary lists it was found, that all sampled 

pharmaceuticals obtained V-index, which is a positive fact for therapy quality 

assurance.  
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In the fifth section of the thesis, the results of pharmaeconomical analysis of 

acid-dependent disease treatment settings among military personnel are presented. 

The research results allowed to establish, that the medicamentous supply of 

military personnel for treatment of a non-erosive form of gastroesophageal reflux 

disease with esomeprazole has pharmacoeconomic benefits, taking into account 

clinical response mentioned above and patients’ quality of life compared to 

omeprazole therapy, notwithstanding its higher cost. Thus, for treating patients 

with non-erosive gastroesophageal reflux disease omeprazole can be reasonably 

recommended, as this pharmaceutical product has higher affability compared to 

omeprazole, which was established in this thesis based on pharmaceuticals market 

marketing analysis. The potential cost-effectiveness for the medical service of 

Armed Forces of Ukraine for the nearest five (5) years was calculated and it 

amounts to UAH 378,000 00 (three hundred and seventy-eight thousand Ukrainian 

hryvnias). 

The practicability of moving to bismuthiferous anti-helicobacter therapy by 

use of domestically produced esomeprazole and colloidal bismuth subcitrate was 

testified. It is justified by lower (up by 20 %) cost-based price and higher (up by  

30 %) anti-helicobacter potential and prevailing cost-effectiveness (up by 20 %) by 

use of esomeprazole based bismuthiferous therapy compared to triple omeprazole 

based anti-helicobacter therapy. This provides grounds to recommend such therapy 

settings for the wider use of treating Helicobacter-pylori concurrent 

gastroesophageal reflux disease. Calculations provided in the thesis show 

suspected cost-effectiveness by using mentioned esomeprazole therapy for the 

medical service of the Armed Forces of Ukraine in the nearest five (5) years 

amounts up to 1,179,990.00 UAH (one million one hundred seventy-nine thousand 

nine hundred ninety Ukrainian hryvnias). Usage of esomeprazole-based anti-

helicobacter and anti-secretory therapy of HP-associated chronic gastritis of 

military personnel was proven as best medical therapy from the point of 

pharmaeconomical analysis, disposal of which will allow to significantly boost 

treatment effectiveness and to avoid unreasonable budget expenses related to 
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treatment. Besides, the calculated suspected cost-effectiveness for the medical 

service of Armed Forces of Ukraine for the next 5 years amounts up to  

1, 789,813.00 UAH (one million one hundred seventy-nine thousand eight hundred 

thirteen Ukrainian hryvnias).The scientific novelty of the work lays in the 

improvement of the medicamentous supply of military personnel based on the 

pharmacoeconomic rationale of the modern therapy of erosive and non-erosive 

forms of gastroesophageal reflux disease, peptic ulcer of duodenum, and chronic 

gastritis with the purpose of the improvement of the efficiency and affordability of 

the pharmaceutical help to military personnel on in-patient care level. The practical 

importance of obtained results consists in the development of the methodological 

basis for practical improvement of system pharmacoeconomic researches of the 

medical service of Armed Forces of Ukraine, refinement, and effectiveness of 

medicamentous supply of military personnel suffering from acid-dependent 

diseases, reforming military medicine system, implementation of modern trends 

and methods of executive decision-making within military medical service 

regarding health maintenance organisation. 

Based on the thesis research findings, сertificates of the state registration of 

the rights to the copyright for the following written works were obtained: 

«Marketing Analysis of proton pump inhibitors market: focus on omeprazole and 

esomeprazole», «Pharmaeconomic objectives of the medicament supply of armed 

forces personnel in acid-dependent diseases» were applied in National Military 

Medical Clinical Centre «Main Military Clinical Hospital» in the medical supply 

of the Central region and advanced into teaching and learning process of several 

medical and pharmaceuticals educational institutions. 

Key words: pharmacoeconomic analysis, medicament supply, military 

personnel, pharmaceuticals, acid-dependent diseases, therapy regimens, cost-

effectiveness. 

 



13 
 

СПИСОК ПУБЛІКАЦІЙ ЗДОБУВАЧА 

Статті у наукових фахових виданнях 

1. Шматенко О. П., Осьодло Г. В., Осьодло В. В., Казмірчук А. П., 

Волошин В. О. Фармакоекономічний аналіз медикаментозного забезпечення 

військовослужбовців з різними формами гастроезофагальної рефлюксної 

хвороби. Військова медицина України. 2018. Т. 18, № 4. С. 81–87. (Особистий 

внесок – узагальнення результатів медикаментозного забезпечення, 

оформлення результатів, підготовка статті до друку). 

2. Шматенко О. П., Осьодло В. В. Фармакоекономічний аналіз 

медикамен- тозного забезпечення військовослужбовців при Helicobacter 

pylori-асоційованому хронічному гастриті. Збірник наукових праць 

співробітників НМАПО імені П. Л. Шупика. 2019. № 34. С. 272–281. 

(Особистий внесок – проведення розрахунків, узагальнення результатів, 

підготовка статті до друку). 

3. Шматенко О. П., Осьодло В. В. Маркетинговий аналіз ринку 

інгібіторів протонної помпи: в фокусі омепразол та езомепразол. Соціальна 

фармація в охороні здоров’я. 2020. Т. 6, № 4. С. 72–78. (Особистий внесок – 

аналіз ринку ІПП, опис результатів, підготовка статті до публікації). 

4. Шматенко О. П., Осьодло В. В. Фармакоекономічні аспекти 

медикаментозного забезпечення військовослужбовців при Helicobacter pylori-

асоційованій пептичній виразці. Фітотерапія. Часопис. 2020. № 4. С. 4–11. 

(Особистий внесок – літературний пошук, оформлення результатів, 

підготовка статті до друку). 

5. Шматенко О. П., Осьодло В. В. Фармакоекономічні аспекти 

медикамен-тозного забезпечення військовослужбовців при Helicobacter 

pylori-асоційованому хронічному гастриті. Здоров’я суспільства. 2020. Том 9. 

№ 5. С. 213–218. (Особистий внесок – здійснення фармакоекономічного 

аналізу фармакотерапії хронічного гастриту у військовослужбовців, 

оформлення результатів, підготовка статті до друку). 

 



14 
 

Статті в іноземних журналах 

6. Shmatenko O., Osodlo V., Osodlo H., Drozdov D., Bielozorova O. 

Overview of the structure of medicine consumption focus on proton pump 

inhibitors. Pharmacophore. 2020. № 11 (2). Р. 107–113. (Особистий внесок – 

опис тенденцій споживання інгібіторів протонної помпи, оформлення 

результатів, підготовка статті до друку). 

7. Osоdlo V. Pharmacoeconomic analysis of acid suppressive therapy of 

various forms of gastroesophageal reflux disease. Norwegian Journal of 

development of the International Science. 2020. № 49 (2). Р. 45–49. (Особистий 

внесок – здійснення розрахунків, оформлення результатів, підготовка статті 

до друку). 

8. Osodlo V. Рharmacoeconomic aspects of medical supply of servicemen 

in acid-dependent diseases (literature review). Annali d’Italia. 2020. № 1 (14).  

Р. 23–26. (Особистий внесок – здійснення розрахунків, підготовка статті до 

друку). 

 

Статті в інших виданнях 

9. Осьодло Г. В., Прокопчук С. М., Войцеховський О. М., Осьодло 

В. В. Про складові ефективності антигелікобактерної терапії при НР-

асоційованих захворюваннях органів травлення. Сучасна гастроентерологія. 

2014. № 3 (77). С. 73–79. (Особистий внесок – здійснення розрахунків, 

підготовка статті до друку). 

10. Осьодло Г. В., Осьодло В. В. Діагностика, лікування та медична 

реабілітація пептичної виразки шлунка і дванадцятипалої кишки. Військово-

прикладні аспекти сучасної гастроентерології: навч. посібн. Вінниця, 2015. 

С. 58–84. (Особистий внесок – узагальнення результатів досліджень, 

оформлення розділу посібника). 

11. Осьодло Г. В., Осьодло В. В. Пептичні виразки шлунка і 

дванадцятипалої кишки. Практичні аспекти сучасної гастроентерології: 

навч. посіб.: серія військового лікаря. 2-е вид. перероб. і доп. / за ред.  



15 
 
Г. В. Осьодло. Київ, 2016. С. 58–74. (Особистий внесок – аналіз та 

узагальнення даних, оформлення розділу посібника). 

12. Осьодло Г. В., Прокопчук С. М., Осьодло В. В., Захарченко О. С. 

Клінічний та фармакоекономічний аналіз кислотозалежних захворювань 

органів травлення в учасників антитерористичної операції на етапі надання 

високоспеціалізованої медичної допомоги. Сучасні аспекти військової 

медицини: зб. наук. праць Національного військово-медичного клінічного 

центру «ГВКГ» МО України. Київ, 2017. Вип. 24. С. 258–267. (Особистий 

внесок – здійснення розрахунків, узагальнення результатів досліджень, 

оформлення статті).  

13. Осьодло Г. В., Шматенко О. П., Прокопчук С. М., Осьодло В. В., 

Котик Ю. Я. Організаційні та фармакоекономічні аспекти медикаментозного 

супроводу військовослужбовців із Helicobacter pylori-асоційованою 

пептичною виразкою. Український журнал військової медицини. 2020. Т. 1,  

№ 4. С. 44–55. (Особистий внесок – проведення фармакоекономічних 

розрахунків, обробка результатів, оформлення статті). 

 

Тези доповідей 

14. Осьодло В. В. Фармакоекономічний аналіз схем 

антигелікобактерної терапії. Актуальні інфекційні захворювання. Сучасні 

аспекти клініки, діагностики, лікування та профілактики: мат. Міжнар. 

наук.-практ. конф., м. Київ, 26–27 листоп. 2020 р. Київ, 2020. Актуальна 

інфектологія. Т. 8, № 6. С. 55–56. (Особистий внесок – проведення 

розрахунків для різних схем фармакотерапіїї, обробка результатів, підготовка 

тез). 

15. Осьодло В. В. Маркетинговий аналіз вітчизняного 

фармацевтичного ринку інгібіторів протонної помпи. Нові досягнення у галузі 

медичних та фармацевтичних наук: мат. Міжнар. наук.-практ. конф.,  

м. Одеса, 20–21 листоп. 2020 р. Одеса: ГО «Південна фундація медицини», 



16 
 
2020. С. 6–10. (Особистий внесок – аналіз та узагальнення даних, підготовка 

тез). 

16. Осьодло В. В. Кислотосупресивна терапія при кислотозалежних 

захворюваннях в учасників АТО. Академічні читання імені Володимира 

Паська: мат. ІІІ наук.-практ. конф. з міжнар. участю в рамках Міжнародної 

медичної виставки «PUBLIC HEALTH 2020», м. Київ, 7–9 жовт. 2020 р. Київ, 

2020. Український журнал військової медицини. 2020. Т 1, № 3. С. 105. 

(Особистий внесок – аналіз та узагальнення даних, підготовка тез). 

17. Осёдло В. В. Фармакоэкономический анализ антигеликобактерной 

терапии хронического НР-ассоциированного гастрита. Abstracts of the 5th 

Intern. Scient. and Рract. Conf. BoScience Publisher, Boston, USA, 16–18 Dec. 

2020. Boston, USA, 2020. P. 553–559. (Особистий внесок – аналіз та 

узагальнення даних, підготовка тез). 

18. Осьодло Г. В., Осьодло В. В. Фармакоекономічні аспекти ГЕРХ на 

етапі реформування державного управління охорони здоров’я. Актуальні 

проблеми підготовки керівників нової формації в умовах відкритого 

суспільства. Науковий вісник КВНЗ «Вінницька академія неперервної 

освіти»: мат. V регіональної наук.-практ. конф., м. Вінниця,  

20–21 листоп. 2020 р. Вінниця, 2020. Вип. № 1 (27). С. 308–311. (Особистий 

внесок – аналіз та узагальнення даних, підготовка тез). 

19. Осьодло В. В., Павлішин О. А., Волошинський В. З. Особливості 

клінічного перебігу та медикаментозного забезпечення військовослужбовців 

із кислотозалежними захворюваннями. Мат. наук. конф. мол. вчених УВМА, 

м. Київ, 25–27 трав. 2020 р. Київ: УВМА, 2020. Ч. 2. С. 29–30. (Особистий 

внесок – аналіз та узагальнення даних, підготовка тез). 
 



17 
 

ЗМІСТ 

АНОТАЦІЯ…………………………………………………………………. 2 

ПЕРЕЛІК УМОВНИХ ПОЗНАЧЕНЬ……………………………………... 20 

ВСТУП……………………………………………………………………… 22 

РОЗДІЛ 1 НАУКОВІ ОСНОВИ МЕДИКАМЕНТОЗНОГО 

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВІЙСЬКОВОСЛУЖБОВЦІВ ПРИ 

КИСЛОТОЗАЛЕЖНИХ ЗАХВОРЮВАННЯХ ОРГАНІВ ТРАВЛЕННЯ 

(ОГЛЯД ЛІТЕРАТУРИ) 

 

 

31 

1.1 Актуальність проведення фармакоекономічних досліджень для 

кислотозалежних захворювань у Збройних силах України…….... 

 

31 

1.2 Роль фармакоекономічного аналізу при виборі оптимальних 

лікувальних стратегій: характеристика методик, їх переваги та 

недоліки……………………………………………………………... 

 

 

36 

1.3 Сучасні тенденції та основні напрями удосконалення 

медикаментозного забезпечення при кислотозалежних 

захворюваннях……………………………………………………… 

 

 

49 

1.3.1 Удосконалення медикаментозного забезпечення при 

гастроезофагеальній рефлюксній хворобі……………………….... 

 

52 

1.3.2 Удосконалення медикаментозного забезпечення при пептичній 

виразці дванадцятипалої кишки………………………………...…. 

 

56 

1.3.3 Удосконалення медикаментозного забезпечення при 

хронічному гастриті………………………………………………... 

 

62 

Висновки до Розділу 1……………………………………………………... 67 

РОЗДІЛ 2 НАУКОВЕ ОБҐРУНТУВАННЯ НАПРЯМІВ, ЗАГАЛЬНОЇ 

МЕТОДИКИ ТА ОСНОВНИХ МЕТОДІВ ДОСЛІДЖЕННЯ………….... 

 

69 

2.1 Обґрунтування напрямів і об’єктів дослідження………………... 69 

2.2 Загальна методика дисертаційного дослідження та методи 

вирішення завдань…………………………………………………… 

 

72 

Висновки до Розділу 2……………………………………………………... 82 



18 
 
РОЗДІЛ 3 МАРКЕТИНГОВИЙ АНАЛІЗ РИНКУ ПРЕПАРАТІВ ДЛЯ 

ЛІКУВАННЯ КИСЛОТОЗАЛЕЖНИХ ЗАХВОРЮВАНЬ…………….... 

 

83 

3.1 Огляд структури споживання лікарських засобів для лікування 

кислотозалежних захворювань в Україні…………………………... 

 

83 

3.2 Маркетинговий аналіз препаратів омепразолу та езомепразолу 

для лікування кислотозалежних захворювань в Україні………….. 

 

91 

3.3 Маркетинговий аналіз ринку препаратів вісмуту субцитрату 

колоїдного та антибактеріальних засобів для проведення 

антигелікобактерної терапії…………………………………………. 

 

 

99 

Висновки до Розділу 3……………………………………………………... 109 

РОЗДІЛ 4 АНАЛІЗ ЗАХВОРЮВАНОСТІ ТА 

МЕДИКАМЕНТОЗНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ УЧАСНИКІВ ОПЕРАЦІЇ 

ОБ’ЄДНАНИХ СИЛ (АНТИТЕРОРИСТИЧНОЇ ОПЕРАЦІЇ) ТА 

ВІЙСЬКОВОСЛУЖБОВЦІВ ПОСТІЙНОГО КОНТИНГЕНТУ ІЗ 

КИСЛОТОЗАЛЕЖНИМИ ЗАХВОРЮВАННЯМИ…………………….... 

 

 

 

 

112 

4.1 Аналіз частоти та структури кислотозалежних захворювань в 

учасників операції Об’єднаних сил (антитерористичної операції) 

та військовослужбовців постійного контингенту............................. 

 

 

112 

4.2 Аналіз лікарських призначень учасникам операції Об’єднаних 

сил (антитерористичної операції) та військовослужбовцям 

постійного контингенту із кислотозалежними захворюваннями… 

 

 

117 

4.3 Клініко-економічна оцінка медикаментозного забезпечення 

військовослужбовців з гастроезофагеальною рефлюксною 

хворобою, пептичною виразкою дванадцятипалої кишки та 

хронічним гастритом…………………………………………………. 

 

 

 

122 

Висновки до Розділу 4……………………………………………………... 131 

РОЗДІЛ 5 ФАРМАКОЕКОНОМІЧНИЙ АНАЛІЗ СХЕМ ЛІКУВАННЯ 

КИСЛОТОЗАЛЕЖНИХ ЗАХВОРЮВАНЬ У 

ВІЙСЬКОВОСЛУЖБОВЦІВ....................................................................... 

 

 

134 



19 
 
5.1 Фармакоекономічний аналіз схем лікування військовослужбовців 

з ерозивною та неерозивною формою гастроезофагеальної 

рефлюксної хвороби…………………………………………………. 

 

 

134 

5.2 Фармакоекономічний аналіз схем антигелікобактерної та 

кислотосупресивної терапії при Helicobacter pylori-асоційованій 

виразці дванадцятипалої кишки……………………………………... 

 

 

146 

5.3 Фармакоекономічний аналіз схем антигелікобактерної та 

кислотосупресивної терапії при Helicobacter pylori-асоційованому 

хронічному гастриті………………………………………………….. 

 

 

155 

Висновки до Розділу 5……………………………………………………... 163 

ВИСНОВКИ………………………………………………………………… 167 

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ…………………………….......... 170 

ДОДАТКИ…………………………………………………………………... 198 
 



20 
 

ПЕРЕЛІК УМОВНИХ ПОЗНАЧЕНЬ 

АГБТ – антигелікобактерна терапія 

АТФ-аза   – аденозинтрифосфатаза 

ВГ – військовий госпіталь 

ВМКЦ – військово-медичний клінічний центр 

ВООЗ – Всесвітня організація охорони здоров’я (World Health 

Organization, WHO)  

ВСК – вісмуту субцитрат колоїдний 

ВТД – вісмуту трикалію дицитрат 

ГВКГ – Головний військово-клінічний госпіталь 

ГЕРХ – гастроезофагеальна рефлюксна хвороба 

ДІ – довірчий інтервал 

ЕГДЗ – езофагогастродуоденальна зона 

ЕРХ – ерозивна рефлюксна хвороба 

ЗСУ – Збройні сили України 

ІПП – інгібітор протонної помпи 

КЗЗ – кислотозалежні захворювання 

ЛЗ – лікарський засіб 

ЛП – лікарський препарат 

ЛФ – лікарська форма 

МП – медичний пункт 

МР – медична рота 

МЗВ – медикаментозне забезпечення військовослужбовців 

МНН – міжнародна непатентована назва 

МКХ-10 – Міжнародний класифікатор хвороб 10-го перегляду (МКХ-10) 

МО – Міністерство оборони 

МОЗ – Міністерство охорони здоров’я 

НВМКЦ – Національний військово-медичний клінічний центр 

НЕРХ – неерозивна рефлюксна хвороба 
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НПЗП – нестероїдний протизапальний препарат 

ОЗ   – охорона здоров’я 

ООС/АТО – операція Об’єднаних сил/антитерористична операція 

ПВ – пептична виразка 

ПВДК – пептична виразка дванадцятипалої кишки 

ПВШ – пептична виразка шлунку 

РКД – рандомізоване контрольоване дослідження 

СБ – стравохід Барретта 

СО – слизова оболонка 

СОШ – слизова оболонка шлунку 

УВМА – Українська військово-медична академія 

УКП – уніфікований клінічний протокол 

ФЕА – фармакоекономічний аналіз 

ФЕГДС – фіброезофагогастродуоденоскопія  

ФЕД – фармакоекономічні дослідження 

ХГ – хронічний гастрит 

ХОТ – хвороби органів травлення 

ШКТ – шлунково-кишковий тракт 

ЯЖ – якість життя 

АТС – Anatomical Therapeutic Chemical (анатомо-терапевтична 

хімічна класифікація)                                                                        

НР – Helicobacter pylori 

DDD – Defined Daily Dose (визначена добова доза)  

NICE – National Institute for Health and Clinical Excellence 

(Національний інститут здоров’я та якості медичної допомоги 

Великобританії) 

QALY  – Quality-Adjusted Life Years (кількість якісних років життя) 

VEN-

аналіз 

– Vital Essential Non-essential (життєво важливі, необхідні, 

другорядні) ‒ визначення пріоритетних лікарських препаратів  
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ВСТУП 
 

Обґрунтування вибору теми дослідження. Удосконалення 

медикаментозного забезпечення військовослужбовців (МЗВ) згідно з 

реальними потребами лікувально-діагностичного процесу, з урахуванням 

сучасного рівня розвитку медичної та фармацевтичної науки і практики, 

залишається значною соціальною, економічною та медичною проблемою. У 

період реформування Збройних сил (ЗС) України та медичного забезпечення 

військовослужбовців фармакоекономічні дослідження (ФЕД) становлять 

невід’ємну частину процесу курації пацієнтів і забезпечують раціональне 

використання фінансових ресурсів для досягнення максимальної 

ефективності терапії в поєднанні з якістю надання медичної допомоги.  

Хвороби органів травлення (ХОТ) посідають третє місце у структурі 

захворюваності військовослужбовців, друге – у структурі показників 

госпіталізації, перше – у структурі звернень до лікарів загальної практики. 

Провідне місце серед ХОТ займають кислотозалежні захворювання (КЗЗ) із 

переважанням гастроезофагеальної рефлюксної хвороби (ГЕРХ), хронічного 

гастриту (ХГ) та пептичної виразки дванадцятипалої кишки (ПВДК), які 

вимагають значних витрат на лікування, призводячи до зниження якості 

життя (ЯЖ) пацієнтів та формування ускладнень при неадекватній терапії. 

Кислотозалежні захворювання домінують у структурі гастроентерологічної 

патології та характеризуються агресивним перебігом під час активації 

бойових дій. 
Організація ефективної системи фармацевтичного забезпечення з 

подальшим вибором оптимальних схем для лікування КЗЗ у 

військовослужбовців потребує адаптації до вітчизняної системи 

медикаментозного забезпечення, з огляду на різний рівень цін на препарати й 

медичні послуги в Україні та за кордоном. Це сприятиме одержанню 

достовірних результатів та створенню формулярних переліків лікарських 
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засобів (ЛЗ) для військовослужбовців із пріоритетним включенням 

препаратів вітчизняного виробництва. 

Дослідження переваг інгібіторів протонної помпи (ІПП) при лікуванні 

КЗЗ дали підстави зробити висновки, що в умовах сучасного фармацевтичного 

ринку лікувати оригінальним езомепразолом і рабепразолом не тільки 

ефективно, але й економічно вигідно. 

Необхідність підвищення ефективності лікування та оптимізації 

бюджетних витрат при МЗВ на основі розробки та використання наукових 

підходів та методів фармако- і клініко-економічних досліджень обумовила 

актуальність і доцільність теми та напрямів дисертаційного дослідження. 

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

грантами. Дисертація є фрагментом науково-дослідної роботи Української 

військово-медичної академії на тему: «Фармакоекономічне обґрунтування 

формулярних переліків лікарських засобів для забезпечення хірургічних 

підрозділів медичних закладів Збройних сил України», шифр «Формуляр» 

(ДР № 0114U003806). Тему дисертаційної роботи затверджено на засіданні 

вченої ради Української військово-медичної академії (протокол від 

25.01.2016 р. № 178). 

Мета дослідження. Мета дисертаційної роботи полягає у науково-

практичному обґрунтуванні шляхів удосконалення медикаментозного 

забезпечення військовослужбовців ЗС України з різними формами КЗЗ, на 

основі сучасних методів фармакоекономічного аналізу для підвищення 

ефективності лікування та ЯЖ пацієнтів. 

Для реалізації зазначеної мети, необхідно було виконати такі завдання: 

1. Провести аналітичну оцінку літературних даних, нормативно-

правових актів щодо організації МЗВ із кислотозалежними захворюваннями 

у мирний час та в особливий період; 

2. Обґрунтувати вибір методів фармакоекономічних досліджень для 

використання у медичній службі ЗС України; 
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3. Здійснити маркетингові дослідження асортименту вітчизняного ринку 

ЛЗ для фармакотерапії КЗЗ органів травлення; 

4. Дослідити рівень, структуру та динаміку поширення КЗЗ у 

військовослужбовців за останні десять років згідно з офіційною статистикою; 

5. Проаналізувати лікарські призначення учасникам операції Об’єднаних 

сил (антитерористичної операції) (ООС/АТО) та військовослужбовцям 

постійного контингенту із кислотозалежними захворюваннями; 

6. Здійснити клініко-економічний аналіз лікарських призначень 

військовослужбовцям із ГЕРХ, пептичною виразкою дванадцятипалої кишки 

та ХГ; 

7. Провести фармакоекономічний аналіз ефективності схем лікування 

ГЕРХ, пептичної виразки дванадцятипалої кишки та ХГ; 

8. Визначити економічну вигоду для бюджету ЗС України за умови 

використання фармакоекономічних стратегій при лікуванні КЗЗ у 

військовослужбовців. 

Об’єктом дослідження є медикаментозне забезпечення 

військовослужбовців при кислотозалежних захворюваннях.  

Предмет дослідження – офіційні дані аналітичної системи «Фарм 

Експлорер компанії Проксима Ресерч Україна», статистичні дані 

захворюваності та поширення КЗЗ у військовослужбовців, вимоги 

уніфікованих клінічних протоколів діагностично-лікувального процесу 

стаціонарної допомоги, показники захворюваності військовослужбовців із 

КЗЗ на госпітальному рівні. 

Методи дослідження. З метою виконання наведених завдань у 

дисертаційній роботі було використано такі методи:  

– системно-оглядовий, бібліосемантичний, порівняльний аналіз, медико-

статистичний – для вивчення сучасного стану поширеності КЗЗ та аналізу 

світового і вітчизняного досвіду ефективності схем лікування ГЕРХ, 

пептичної виразки дванадцятипалої кишки та ХГ;  
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– маркетинговий – для визначення номенклатури наявних на 

фармацевтичному ринку України ЛЗ для фармакотерапії КЗЗ;  

– експертних оцінок – для оцінки ефективності, безпечності основних 

схем лікування КЗЗ, їх ранжування та застосування; 

– ретроспективний клініко-економічний аналіз інтегрального показника 

«якість життя» – для дослідження фінансового навантаження при оцінці 

«загальної вартості захворювання», «мінімізації витрат», «витрати-

ефективність», «витрати-корисність», дослідження впливу на бюджет та 

ABC/VEN-аналізу;  

– ATC/DDD-методологія − для вивчення споживання ЛЗ за анатомо-

терапевтичною хімічною класифікацією та встановленими добовими дозами; 

– фармакоекономічний аналіз – для визначення ефективності схем 

лікування ГЕРХ, пептичної виразки дванадцятипалої кишки і ХГ та 

розрахунку показників економічної вигоди для бюджету ЗС України; 

– фармакоепідеміологічний аналіз – для визначення контролю якості 

медикаментозної терапії КЗЗ серед військовослужбовців на етапі надання 

високоспеціалізованої медичної допомоги; 

– математико-статистичний – для збору, обробки та аналізу 

інформації, а також визначення достовірності одержаних результатів. 

Обробку даних проведено з використанням методів структурно-

логічного, системного, експертного, клініко-економічного аналізів. Обробку 

статистичної та економічної інформації, а також одержаних результатів 

аналізу звітних матеріалів проведено з використанням пакета ліцензованих 

прикладних програм: Microsoft Office Word 2013 (15.0), Microsoft Office 

Excel-2016, STATISTICA 6.1. (StatSoftInc., серійний № AGAR909E415822FA) 

та програми Access. 

Наукова новизна одержаних результатів полягає в удосконаленні 

медикаментозного забезпечення військовослужбовців на основі 

фармакоекономічного обґрунтування сучасної терапії ерозивної та 

неерозивної форм ГЕРХ, пептичної виразки дванадцятипалої кишки і ХГ для 
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підвищення ефективності та доступності фармацевтичної допомоги 

військовослужбовцям на госпітальному рівні.  

На підставі проведеного дослідження сформульовано нові наукові 

положення, висновки та пропозиції, зокрема: 

вперше: 

 проведено аналіз розповсюдженості та структури КЗЗ на 

госпітальному рівні учасників бойових дій на Сході України та 

військовослужбовців постійного контингенту за останні десять років згідно з 

офіційною статистикою; 

 здійснено комплексний фармакоекономічний аналіз стандартних схем 

терапії при різних формах КЗЗ у військовослужбовців для використання їх в 

умовах медичної служби ЗС України у мирний час та в особливий період; 

 запропоновано на основі фармакоекономічних досліджень ефективні 

схеми терапії при ерозивній та неерозивній формах ГЕРХ у 

військовослужбовців ЛЗ вітчизняного виробника, які сприяють підвищенню 

доступності та ЯЖ; 

 фармакоекономічно обґрунтовано доцільність схем 

антигелікобактерної та антипептичної терапії при пептичній виразці 

дванадцятипалої кишки на основі колоїдного субцитрату вісмуту, що дає 

змогу підвищити ефективність лікування та ЯЖ у військовослужбовців; 

 обґрунтовано доцільність переходу на послідовну 

антигелікобактерну терапію (АГБТ), що сприяє підвищенню доступності та 

ЯЖ на основі фармакоекономічних досліджень схем терапії при хронічному 

гастриті антигелікобактерними й антисекреторними ЛЗ;  

 проаналізовано вплив на бюджет із розрахунками потенційної 

економічної вигоди для бюджету ЗС України, результати яких свідчать про 

високу ефективність обраних фармакоекономічних стратегій у 

військовослужбовців на найближчі 5 років при лікуванні КЗЗ; 

удосконалено: 

 підходи до проведення фармакоекономічного аналізу схем терапії 
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при КЗЗ у військовослужбовців із перспективним визначенням найбільш 

фармакоекономічно ефективних схем лікування; 

 фармакоепідеміологічне дослідження споживання ІПП із 

використанням АТС/DDD-методології у військовослужбовців; 

 науково-методичні положення щодо проведення аналізу показників 

доступності та адекватності платоспроможності у військовослужбовців; 

набули подальшого розвитку: 

 дослідження сучасного стану медикаментозного забезпечення різних 

категорій військовослужбовців ЗС України, зокрема учасників ООС/АТО в 

Україні; 

 маркетинговий аналіз вітчизняного фармацевтичного ринку ІПП в 

терапії кислотозалежних хвороб у військовослужбовців; 

 проведення аналізу лікарських призначень при КЗЗ у 

військовослужбовців; 

 підходи до проведення клініко-економічної оцінки 

медикаментозного забезпечення різних категорій військовослужбовців. 

Практичне значення одержаних результатів полягає у створенні 

науково-методичної основи для практичного вдосконалення системних ФЕД 

у медичній службі ЗС України, підвищенні якості і ефективності 

медикаментозного забезпечення військовослужбовців із КЗЗ в умовах 

реформування системи військової медицини, запровадженні сучасних 

підходів і методів прийняття обґрунтованих управлінських рішень у 

медичній службі з питань організації медичного забезпечення. 

Результати наукових досліджень застосовано у практичній діяльності 

Національного військово-медичного клінічного центру «Головний 

військовий клінічний госпіталь» (Акт впровадження результатів дослідження 

від 09.02.2021 р.). 

Окремі фрагменти наукових досліджень впроваджені у навчальний 

процес кафедри технології ліків Запорізького державного медичного 

університету (Акт від 12.01.2021 р.); кафедри управління та економіки 



28 
 
фармації з технологією ліків Тернопільського національної медичного 

університету імені І. Я Горбачевського (Акт від 03.02.2021 р.); кафедри 

організації та економіки фармації Національного медичного університету О. 

О. Богомольця (Акт від 01.02.2021 р.); кафедри управління та економіки 

підприємства Національного фармацевтичного університету (Акт від 

01.02.2021 р.); кафедри організації та економіки фармації Одеського 

національного медичного університету (Акт від 12.01.2021 р.); кафедри 

фармації Вінницького національного медичного університету імені М.І. 

Пирогова (Акт від 12.01.2021 р.); кафедри військової фармації та кафедри 

військової терапії Української військово-медичної академії (Акт від 

12.01.2021 р.); кафедри технології біологічно активних сполук, фармації та 

біотехнології Національного університету «Львівська політехніка» (Акт від 

15.01.2021  р.).  

Особистий внесок здобувача. Дисертаційна робота є самостійною 

завершеною науковою роботою. У комплексному дослідженні, над яким 

працював колектив співавторів публікацій, особисто дисертантом: 

 проведено аналітичну оцінку літературних даних із клінічного 

перебігу, етіології та сучасних методів лікування КЗЗ; 

 виконано маркетингові дослідження щодо номенклатури наявних на 

фармацевтичному ринку України ЛЗ для фармакотерапії КЗЗ органів 

травлення; 

 визначено методологію та методику проведення 

фармакоепідеміологічної та фармакоекономічної частини досліджень;  

 опрацьовано документи статистичної звітності за 10-річний період, 

проведено анкетування військовослужбовців для вивчення ЯЖ у динаміці 

лікування; 

  здійснено фармакоекономічний аналіз (ФЕА) схем терапії КЗЗ з 

метою оцінки результатів лікування та розробки оптимальних лікувальних 

стратегій; 
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 впродовж 2014–2020 рр. проаналізовано медичні картки 

стаціонарних хворих на ГЕРХ, пептичну виразку дванадцятипалої кишки та 

ХГ і здійснено оцінку ефективності лікування.  

Аналіз одержаних результатів досліджень, математико-статистична 

обробка матеріалів та їх інтерпретація проведені самостійно. Постановка 

завдань, обговорення одержаних результатів, формулювання основних 

положень та висновків здійснені за участю наукового керівника. У 

друкованих роботах, опублікованих у співавторстві, особистий внесок 

здобувача полягає у проведенні літературного пошуку, виконанні 

фармакоепідеміологічних та фармакоекономічних досліджень, аналізі та 

інтерпретації результатів, формулюванні висновків та підготовці матеріалів 

до друку.  

Результати випробувань статистично оброблені, систематизовані та 

проаналізовані дисертантом. Персональний внесок в усіх опублікованих із 

співавторами наукових працях (О. П. Шматенко, Г. В. Осьодло, С. М. 

Прокопчук,  

О. В. Бєлозьорова, О. М. Войцеховський, А. П. Казмірчук, О. А. Павлішин,  

В. З. Волошинський, В. О. Волошин, Д. В. Дроздов) вказується за текстом 

дисертації, а також в авторефераті у списку опублікованих праць. 

Апробація результатів дослідження. Основні положення та висновки 

дисертаційної роботи оприлюднено на науково-практичних та міжнародних 

конференціях, зокрема на: ІІІ науково-практичній конференції з 

міжнародною участю «Академічні читання імені Володимира Паська» в 

рамках Міжнародної медичної виставки «PUBLIC HEALTH 2020» (м. Київ, 

2020 р.); Міжнародній науково-практичній конференції «Нові досягнення у 

галузі медичних та фармацевтичних наук» (м. Одеса, 2020 р.); конференції 

молодих вчених Української військово-медичної академії (м. Київ, 2016–2020 

р.); науково-практичній конференції з міжнародною участю «Актуальні 

інфекційні захворювання. Сучасні аспекти клініки, діагностики, лікування та 

профілактики» (м. Київ, 2020 р.); the 5th  International scientific and practical 
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on-line conference BoScience Publisher (Boston (USA), 2020); V регіональній 

науково-практичній конференції «Актуальні проблеми підготовки керівників 

нової формації в умовах відкритого суспільства. Науковий вісник КВНЗ 

«Вінницька академія неперервної освіти»» (м. Вінниця, 2020 р.). 

Публікації. За матеріалами дисертаційних досліджень опубліковано 19  

наукових праць, з-поміж яких 5 статей у наукових фахових виданнях, 3 – у 

закордонних виданнях, 5 – у інших виданнях, 6 – тези доповідей. 

Структура та обсяг дисертації. Робота складається з анотації, вступу, 

п’яти розділів, висновків, списку використаних джерел та додатків. 

Загальний обсяг дисертації становить 241 сторінку, з них основного тексту –

 145 сторінок. Робота ілюстрована 31 таблицею та 24 рисунками. Список 

використаних джерел налічує 241  найменування: 146 ‒ кирилицею, 95 ‒ 

латиницею. 
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РОЗДІЛ 1 

 
НАУКОВІ ОСНОВИ МЕДИКАМЕНТОЗНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 

ВІЙСЬКОВОСЛУЖБОВЦІВ ПРИ КИСЛОТОЗАЛЕЖНИХ 

ЗАХВОРЮВАННЯХ ОРГАНІВ ТРАВЛЕННЯ (ОГЛЯД ЛІТЕРАТУРИ) 

 

1.1 Актуальність проведення фармакоекономічних досліджень 

для кислотозалежних захворювань у Збройних силах України  

 

Необхідною умовою фармакотерапії захворювань на сучасному етапі є 

досягнення високої ефективності лікування при оптимальному 

медикаментозному забезпеченні, що неможливо без проведення ФЕД [9, 50].  

Найпоширенішими хворобами органів травлення є КЗЗ, їх 

розповсюдженість оцінюється в 40–50 % усієї популяції. До означених 

захворювань відносять ГЕРХ, ПВДК і шлунка, функціональну диспепсію, 

нестероїдні протизапальні препарати (НПЗП)-асоційовані гастропатії, рідкісні 

гіперсекреторні стани (синдром Золлінгера – Еллісона та ін.), гострі 

панкреатити та гострі атаки хронічного панкреатиту. Гетерогенну групу ХГ і 

дуоденіту пов’язують з наявністю НР-інфекції, також до КЗЗ відноситься 

гастрит з підвищеною кислотопродукуючою функцією [41, 104].  

ХОТ займають провідні місця у структурі госпіталізованої 

захворюваності військовослужбовців (2–4 рангові позиції в залежності від 

етапу/рівня надання медичної допомоги). Згідно з аналізом звітів 

Національного військово-медичного клінічного центру «Головний 

військовий клінічний госпіталь» МО України (НВМКЦ «ГВКГ»), Клінічного 

центру Української військово-медичної академії (УВМА), військово-

медичного клінічного центру (ВМКЦ) Центрального, Північного, Південного 

і Західного регіонів за період з березня 2014 р. по квітень 2015 р., у загальній 

структурі за класами хвороб (відповідно до Міжнародної класифікації хвороб 
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10-го перегляду, МКХ-10) гастроентерологічна патологія серед учасників 

збройного протистояння на Сході країни займає четверте місце (14,2 %) [65].  

У ЗС України налагоджена чітка система статистичної звітності щодо 

захворюваності, госпіталізацій, трудовитрат і звільнюваності особового складу 

із виразковою хворобою шлунка і дванадцятипалої кишки, ХГ і дуоденітом 

[47, 52, 85]. Проводяться аналітичні дослідження щодо надання медичної 

допомоги та проходження військово-лікарської експертизи учасниками 

бойових дій [10]. Незважаючи на широке розповсюдження ГЕРХ, офіційна 

статистика стосовно цього захворювання в МОЗ України та в ЗС України 

відсутня. 

Головним завданням військової медицини є всебічне забезпечення 

людського фактора у військовій справі – найважливішого елемента воєнної 

потужності держави [6, 11, 86]. Здоров’я військовослужбовців перебуває у 

взаємозв’язку з бойовими і соціально-економічними умовами, факторами 

служби та побуту, станом військової охорони здоров’я, його профілактичною 

спрямованістю та способом життя [21].   

На стан здоров’я силовиків суттєво впливає рівень медичного, 

матеріально-технічного, фінансового та соціального забезпечення, особливості 

проживання й харчування; шкідливі умови служби та фактори середовища; 

медико-географічні, метеорологічні та клімато-географічні особливості місця 

розташування контингенту [20, 134]. Важливе значення має вихідний стан 

здоров’я, дотримання засад здорового способу життя, відношення посадових 

осіб до збереження здоров’я підлеглих, передусім молодого поповнення, осіб з 

мобілізаційного резерву, які не адаптовані до умов військової служби [110].  

Високий рівень захворюваності військовослужбовців негативно 

позначається на стані боєготовності та боєздатності ЗС України. Перед 

призовом на військову службу громадяни підлягають обов’язковому 

медичному огляду. У ЗС України у мирний період не призивалися особи з 

хронічною патологією, що обмежувала виконання службових обов’язків, з 

огляду на що зміни в стані здоров’я і захворюваність військовослужбовців 
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обумовлювалися переважно факторами середовища, в якому вони 

перебували [47, 85].  

Ситуація докорінно змінилася з початком бойових дій на Сході України, 

коли в перші місяці їх проведення до силових структур були мобілізовані 

військовослужбовці, не адаптовані до військової служби, що мали хронічні 

захворювання різних органів та систем. Водночас значно зросла 

захворюваність і на хвороби органів травлення [16, 24]. 

КЗЗ органів травлення серед учасників бойових дій на Сході України 

посідають провідні місця у структурі госпіталізованої захворюваності. 

Установлено, що серед 2 920 гастроентерологічних хворих КЗЗ зустрічалися 

у 2 355 випадках, що склало 80,65 % і свідчило про їх домінування в 

структурі гастроентерологічної патології серед госпіталізованих учасників 

збройного конфлікту [65]. 

З метою деталізації структури та особливостей клінічного перебігу 

КЗЗ, проаналізовано дані 1 376 гастроентерологічних хворих, які проходили 

стаціонарне лікування. З’ясовано, що означені захворювання зустрічалися у 

1 128 випадках, що склало 81,97 %. У структурі КЗЗ перше рангове місце 

належало ПВДК – 39 %, друге – гастриту і дуоденіту (33,87 %), третє – ГЕРХ 

(16,22 %). Рідше зустрічалися пептична виразка шлунка ‒ ПВШ (7,27 %) і 

функціональна диспепсія (2,22 %) [65, 106].  

Структуру хворих військовослужбовців та захворюваності на КЗЗ cеред 

учасників ООС/АТО було досліджено у 2017 р., з використанням матеріалів 

клініки гастроентерології НВМКЦ «ГВКГ» за 2,5 роки. За вказаний період у 

клініці лікувалося 3 162 хворих, з них – 568 військовослужбовців – учасників 

збройного протистояння, що склали 17,9 % від усіх пролікованих у клініці 

військовиків. У структурі захворювань, як і в попередньому дослідженні, 

переважали хворі з КЗЗ – 56,6 % [65, 101]. 

При обстеженні 98 військовослужбовців – учасників ООС/АТО, які 

проходили лікування в клініці гастроентерології НВМКЦ «ГВКГ» у зв’язку з 

ГЕРХ, було встановлено, що в структурі переважали хворі з неерозивними 
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формами рефлюксної хвороби (НЕРХ), які були виявлені у 62 (63,3 %) осіб. 

Ерозивні форми (ЕРХ) виявлені у 36 (36,7 %) пацієнтів, і це засвідчило 

зростання ЕРХ у період бойових дій, порівняно з мирним періодом, коли 

ЕРХ зустрічалися у військовослужбовців із частотою до 20 % [74] . 

При використанні відеоцентру Олімпус CSV 150 з відеоскопом GF-Q160Z 

з функцією високої структуризації і ендомікроскопії (збільшення у 115 разів), 

було виявлено інше співвідношення НЕРХ та ЕРХ. При обстеженні 

269 військовослужбовців – учасників збройного конфлікту, у 210 (78 %) 

діагностовано КЗЗ. Ерозивні ураження езофагогастродуоденальної зони 

(ЕГДЗ) констатували у 92,4 % (194) хворих, ГЕРХ – у 32,9 % (69) хворих. В 

обстежених хворих спостерігалося суттєве збільшення частки ерозивної 

форми ГЕРХ до 92,4 % (65 із 69) пацієнтів: езофагіт ступеня А за Лос-

Анджелеською класифікацією – у 30,7 % (20) хворих, ступеня В – у 44,6 % 

(29) хворих, ступеня С – у 21,5 % (14) хворих, ступеня D – у 3,1 % (2) хворих 

[75]. Тому при плануванні МЗВ на сучасному етапі необхідно враховувати 

значне зростання частки ерозивної форми ГЕРХ серед учасників АТО/ООС.  

Лікування захворювань ЕГДЗ залишається актуальним завданням 

сучасної медицини і в багатьох випадках є складною мультидисциплінарною 

проблемою. Беззаперечним патогенетичним фактором виникнення патології 

верхніх відділів травного каналу, зокрема утворення дефектів (ерозій, 

виразок) слизової оболонки (СО), є порушення рівноваги між факторами 

агресії, до яких належать соляна кислота, пепсин, жовчні кислоти, 

порушення моторно-евакуаторної функції шлунка і дванадцятипалої кишки, 

та факторами захисту (рівень простагландину, бікарбонатів, належне 

кровопостачання слизової тощо) у бік посилення агресивних факторів. 

Важливу негативну роль у переважанні агресивних факторів відіграє 

персистенція бактерії НР, особливо її патогенних штамів СаgA та VacA. 

Сучасною наукою доведено вирішальну роль НР в етіології хронічного 

антрального гастриту (до 100 % випадків), ПВДК (до 95 % випадків), виразки 

шлунка (до 70–80 % випадків) [42, 122]. За даними Всесвітньої 
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гастроентерологічної організації (World Gastroenterology Organisation, WGO, 

2011), поширеність інфекції НР у дорослого населення в країнах Східної 

Європи, зокрема в Україні, висока і становить у середньому 70 % [180]. 

Ерадикація НР-інфекції відкриває перспективи для виліковування НР-

асоційованих захворювань ЕГДЗ, проте збільшується кількість випадків 

невдалої АГБТ, передусім, унаслідок зростання резистентності штамів НР. 

Дослідження ефективності ерадикації HP у 94 учасників збройного 

конфлікту на Сході країни з ерозивно-виразковими ураженнями шлунка і 

дванадцятипалої кишки засвідчили високий показник ерадикації – 87,1 % та 

90,3 % відповідно при застосуванні послідовної та вісмутовмісткої схем, а в 

групі стандартної 3-компонентної терапії – 68,8 %, що не досягає значень, 

рекомендованих міжнародними угодами і повинно враховуватися при 

лікуванні військовослужбовців, які повертаються в зону проведення 

ООС/АТО [75]. 

В одному з перших досліджень, присвячених пептичній виразці (ПВ) серед 

учасників ООС/АТО, показано високу частоту інфікування НР. Зокрема, серед 63 

молодих пацієнтів означеного контингенту, які лікувалися в клініці 

гастроентерології НВМКЦ «ГВКГ» (серпень 2014 – січень 2016 рр.), з огляду 

на ПВ гастродуоденальної зони, встановлено, що 47 (76,3 %) з них були 

інфіковані HР і лише у 16 (23,7 %) хворих контамінація HР не виявлена [89]. 

У праці С. М. Прокопчука (2016), яка стосувалася лікування ПВДК у 

військовослужбовців, було доведено, що схема послідовної АГБТ мала 

переваги над стандартною терапією амоксициліном та кларитроміцином в 

ефективності ерадикації, хоча клінічна симптоматика та частота рубцювання 

виразок у групах з різною тактикою лікування не відрізнялася [88]. 

В іншому дослідженні проведено ретроспективний аналіз історій 

хвороб 180 осіб з ПВДК, які лікувались у гастроентерологічному відділенні 

НВМКЦ «ГВКГ» у 2014–2018 рр. (90 з них – учасники збройного 

протистояння на Сході України, ще 90 – військовослужбовці постійного 

контингенту). У цієї групи хворих виявлено тенденцію до збільшення 
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частоти кровотечі до 13,3 %, порівняно з військовослужбовцями постійного 

контингенту до 10 %, збільшення частоти супутнього ерозивного езофагіту в 

учасників ООС/АТО (до 6 %), порівняно з військовослужбовцями постійного 

контингенту (до 4,4 %). В учасників ООС/АТО відмічалися також більші 

розміри виразкового дефекту (6,2±0,03 мм), порівняно з 

військовослужбовцями постійного контингенту (5,1±0,05 мм), що 

потребувало додаткового призначення психотропних препаратів і препаратів 

вісмуту [27]. 

Серед основних нозологій, що формують поширеність та 

захворюваність хвороб органів травлення в Україні, перше місце займає 

гастрит і дуоденіт (23,7 %) [104]. Проте вивчення особливостей клінічного 

перебігу та лікування ХГ у військовослужбовців в доступній літературі 

обмежені. Потребують ФЕА схеми ерадикації НР-інфекції при хронічному 

гастриті. 

У такий спосіб у ЗС України спостерігається широка розповсюдженість 

ККЗ органів травлення, асоційованих з високою інтенсивністю шлункової 

кислотопродукції та НР-інфекцією. КЗЗ домінують у структурі хвороб 

органів травлення у військовослужбовців, характерним є їх агресивніший 

клінічний перебіг в учасників ООС/АТО. Найчастішими нозологічними 

формами виступають ПВ, ХГ та ГЕРХ, що зумовило вибір ФЕД МЗВ при 

означених актуальних захворюваннях.  

 

1.2 Роль фармакоекономічного аналізу при виборі оптимальних 

лікувальних стратегій: характеристика методик, їх переваги та недоліки 

 

Фармакоекономіка в системі охорони здоров’я (ОЗ) передбачає 

мультидисциплінарний підхід, що базується на доказовій медицині, метою 

якого є забезпечення осіб, що приймають рішення, повним об’ємом необхідної 

інформації про клініко-економічні результати використання ЛЗ. 

Основоположними принципами фармакоекономіки, в рамках яких 
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відбувається синтез інформації,  виступають: зміщення фокусу в оцінці 

використання ресурсів системи ОЗ із вартості самого лікування до вартості 

результату лікування; найбільш повне врахування витрат з позиції 

аналізованого рівня системи і на думку учасника ОЗ; кількісне визначення 

фармакоекономічних показників, заснованих на доказовій медицині [9, 136]. 

Методологією та розвитком напрямів фармакоекономіки займається 

Міжнародне товариство фармакоекономічних досліджень (International 

Society for Pharmacoeconomics and Outcomes Research, ISPOR), яке 

співпрацює з  ВООЗ, професійними асоціаціями лікарів, фармацевтів, 

пацієнтів, а також з урядовими організаціями, наприклад, такими, як: 

Управління з контролю за харчовими продуктами та ЛЗ США (Food and Drug 

Administration, FDA), Європейське агентство з оцінки ЛЗ (European Medicines 

Agency, EMA), Національний інститут здоров’я та якості медичної допомоги 

Великобританії (National Institute for Health and Clinical Excellence, NICE), 

Інститут оцінки якості медичної допомоги в Німеччині (Institute for Quality 

and Efficiency in Health Care-Home, IQWIG) [25, 26]. 

При проведенні фармакоекономічних досліджень використовують 

5 видів ФЕА [49, 146, 181, 210]: «загальна вартість захворювання» (Cost Of 

Illness, COI), «мінімізації витрат» (Cost-Minimisation Analysis, CMA), «витрати 

– ефективність» (Cost-Effectiveness Analysis, CEA), «витрати – вигода 

(користь)» (Cost-Benefit Analysis, CBA), «витрати – корисність» (Cost-Utility 

Analysis, CUA). Кожен вид зазначеного вище аналізу виконується з певною 

метою, за наявності певних умов дослідження, має свою сферу застосування, 

порівняно з іншими фармакоекономічними методами, має свої недоліки та 

переваги. 

Аналіз «загальної вартості захворювання» (COI) базується на визначенні 

витрат (прямих медичних і немедичних, непрямих), які несе лікувальний 

заклад при діагностиці та лікуванні певного захворювання. Результати 

проведеного лікування при цьому не враховуються. Мета аналізу загальної 

вартості захворювання − визначити розмір витрат, які несе лікувальний 
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заклад (регіон, суспільство) у зв’язку з діагностикою та лікуванням певного 

захворювання при використанні різних методів лікування. Показник 

загальної вартості захворювання розраховується за формулою (1.1):  

COI = DC + IC,      (1.1), 

де: COI − показник загальної вартості захворювання;  

      DC − прямі витрати;  

      IC − непрямі витрати.  

Переваги аналізу загальної вартості захворювання полягають у тому, що 

використання цього методу дає змогу визначити повну вартість лікування 

визначеного захворювання. Недоліки методу COI: одержані результати не 

можуть бути повноцінним підґрунтям при прийнятті рішень щодо управління 

якістю медичної допомоги, оскільки метод не враховує результатів 

лікування.  

Застосовують аналіз загальної вартості захворювання для визначення 

повної вартості хвороби на різних етапах лікування (амбулаторному, 

стаціонарному, в період реабілітації); для визначення середньої вартості 

захворювання в окремому лікувально-профілактичному закладі, регіоні або 

країні загалом; для визначення захворювань, які завдають найбільших 

економічних збитків країні; для обґрунтування прийняття управлінських 

рішень у галузі ОЗ для визначення напрямів фінансування, шляхів зниження 

витрат тощо; для оптимізації розрахунків тарифів на медичну допомогу у 

межах окремих медичних закладів; для визначення витрат при застосуванні 

інших методів ФЕА. 

Аналіз «мінімізації витрат» (СМА) – це вид ФЕА, призначений для 

вибору препарату або методу лікування з мінімальними витратами. 

Передбачає порівняння вартості методів лікування за умови їх однакової 

клінічної (терапевтичної) ефективності та певною мірою є різновидом методу 

«загальна вартість захворювання» (COI). 

Розрахунки за методом «мінімізації витрат» проводяться за формулою 

(1.2): 
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CMA = (DC1+IC1) − (DC2+IC2),    (1.2) 

де: CMA − показник різниці у витратах між двома методами лікування;  

      DC1 − прямі витрати при застосуванні першого методу лікування;  

      IC1 − непрямі витрати при застосуванні першого методу лікування;  

      DC2 і IC2 − відповідно прямі й непрямі витрати при застосуванні 

другого методу лікування. 

Метою СМА-аналізу є підтвердження переваг менш вартісної схеми 

лікування або ЛЗ за умови однакової ефективності, що дає змогу заощадити 

кошти. Переваги аналізу «мінімізації витрат» – простота розрахунків і 

відсутність необхідності оцінювати результати проведеного лікування у 

грошовому вираженні. Недоліками аналізу виступають труднощі підбору 

схем лікування або ЛЗ, які мають однакову ефективність та відрізняються 

лише вартістю. Сферами використання методу виступає порівняння витрат 

при застосуванні різних схем лікування або ЛЗ, якщо доведена їх однакова 

терапевтична ефективність та фармакоекономічне оцінювання генеричних 

препаратів [142, 146]. 

Аналіз «витрати – ефективність» чи «вартість – ефективність» (CEA) − 

найбільш поширений метод проведення ФЕД. Передбачає розрахунок витрат і 

коефіцієнта ефективності ЛЗ за кожною з альтернативних схем лікування. 

Переваги означеного методу: можливість оцінювати доцільність тієї або 

іншої лікувальної стратегії з позиції її вартості та ефективності; можливість 

комплексного обґрунтування прийняття рішення щодо раціонального 

використання фінансових ресурсів системи ОЗ; можливість оцінювати 

додаткові фінансові витрати на одиницю приросту ефективності лікування 

при заміні менш витратного та менш ефективного методу лікування на більш 

ефективний та більш витратний; відсутність необхідності порівнювати 

результати втручання в грошовому еквіваленті.  

Недоліками СЕА-аналізу вважають можливість порівняння тільки тих 

схем лікування, ефективність яких визначена в однакових одиницях; 

відсутність оцінки результатів схем лікування з позиції ЯЖ або бажання 
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пацієнта; необхідність визначення максимальної суми, яку може витратити 

заклад для одержання певного результату при прийнятті рішення щодо 

оптимальної схеми лікування за критерієм «витрати– ефективність». 

Сферами застосування методу виступають порівняння альтернативних схем 

лікування для вибору серед них найбільш раціональної; визначення 

економічних витрат, що потрібні для досягнення більшої ефективності при 

заміні схем лікування. 

Виконуючи аналіз «витрати – ефективність», необхідно розрахувати 

відповідний коефіцієнт (Cost-Effectiveness Ratio, CER) для кожного методу 

лікування, тобто витрати на одну одиницю ефективності за формулою (1.3):  

CER = (DC+ IC)/ Ef,    (1.3) 

де: CER – коефіцієнт «витрати – ефективність»;  

      DC – прямі витрати;  

      IC – непрямі витрати;  

      Ef – показник ефективності лікування. 

З фармакоекономічного погляду найбільш прийнятною є та схема 

лікування, яка на одиницю ефективності потребує менше витрат, має менше 

значення коефіцієнта CER. Однак у кожному конкретному разі (на думку 

різних користувачів результатів ФЕА: керівників системи ОЗ, лікувально-

профілактичних закладів, виробників ЛЗ, лікарів, пацієнтів) прийняття 

рішення щодо вибору схеми лікування або ЛЗ залежить ще й від інших 

чинників. Такими чинниками виступають наявність та розміри фінансових 

ресурсів, етичність використання менш ефективної та менш витратної схеми 

лікування, комплаєнс пацієнта і, у підсумку, колегіальність експертів 

(наприклад, членів формулярного комітету), які приймають рішення. Тільки 

у разі визначення домінантної альтернативи – схеми лікування, що гарантує 

вищу ефективність, порівняно з іншими, за умов більш низької або однакової 

вартості лікування, рішення щодо його прийнятності всіма користувачами є 

однозначним. 
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За умови, коли жодна зі схем лікування не є чітко домінантною, 

проводиться визначення  коефіцієнта приросту ефективності витрат 

(Incremental Cost-Effectiveness Ratio, ICER), тобто додаткової суми, яку 

необхідно витратити для одержання додаткової одиниці ефективності при 

використанні більш ефективної і більш витратної схеми лікування замість 

іншої (формула 1.4).  

ICER = ((DC1 + IC1) – (DC2 − IC2 )) / (Ef1 − Ef2),   (1.4) 

де: DC1 та DC2 − прямі витрати при використанні 1-ї та 2-ї схеми 

лікування;  

      IC1та IC2 − непрямі витрати при використанні 1-ї та 2-ї схеми 

лікування;  

      Ef1 та Ef2 − показники ефективності при використанні відповідно 1-ї 

та 2- ї схеми. 

При цьому виникає необхідність визначитися, у який спосіб 

виявляється ефективність оцінюваних схем або ЛЗ в методах ФЕА. Коректне 

рішення поставленого завдання зумовлює адекватність проведеного ФЕД. У 

ФЕА будь-яке вираження ефективності схеми або ЛЗ прийнято називати 

критерієм ефективності або точкою (за аналогією з оцінкою ефективності в 

клінічних дослідженнях). Критерій ефективності − це показник, який дає 

змогу кількісно виразити ступінь можливої користі чи шкоди від 

використання медичної технології [139]. 

Метод аналізу «витрати – вигода (користь)» розглядається 

дослідниками як різновид аналізу «витрати – ефективність». Відмінність 

полягає в оцінці клінічної ефективності: в аналізі «витрати – вигода» вона 

передбачає об’єктивну (обстеження лікарем, результати лабораторних 

аналізів, інструментально-діагностичних методів дослідження) і суб’єктивну 

(анкетування пацієнтів) оцінки. При цьому застосовують показники ЯЖ, а 

результати виражають у кількості років збереженого якісного життя (QALY), 

чи в прирості ЯЖ. Порівняно з іншими методами, аналіз «витрати – вигода» є 

найбільш складним та вартісним.  
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У Великій Британії організація National Institute for Health and Clinical 

Excellence (NICE) використовує стандартний підхід до розрахунку витрат і 

вигод у формі QALY. Однак важливо, щоб підхід використовувався як 

інструмент, а не як правило. Рекомендації повинні базуватися на науковому 

вирішенні питання щодо клінічної та економічної ефективності, а також 

враховувати суспільні уподобання, виражені через уявлення про соціальну 

цінність [209]. 

При проведенні аналізу «витрати – вигода», враховується не так 

досягнення тих або інших позитивних клінічних ефектів, як надання 

переваги тим або іншим результатам медичного втручання з боку пацієнта. 

Аналіз «витрати – вигода» (СВА) дає змогу порівнювати різні медичні 

технології, адже оцінює і витрати, і результати лікування у грошовому 

еквіваленті (вартість схем лікування визначається на момент оцінювання 

результатів). Мета цього аналізу − розрахунок чистої вигоди (вигода мінус 

витрати) від застосування певної схеми  лікування з подальшим приведенням 

її до рівня поточних цін. Коефіцієнт відношення вигоди до витрат − benefit-

to-cost ratio (Кв/с) розраховують згідно з формулами (1.5 або 1.6): 

Кв/с = Вигода/Витрати,     (1.5) 

Кв/с = ƩR
t=1 Bt /(1+ r)t / ƩR

t=1 Сt /(1+ r)t ,  (1.6) 

де: К − коефіцієнт «вигода – витрати»;  

     Bt − загальна вигода за період часу t;  

     Ct − загальні витрати за період часу t;  

     r − рівень дисконтування;  

     n − кількість часових періодів.  

Може бути декілька варіантів результатів: Кв/с > 1 − вигода переважає 

витрати: схема лікування є вигідною; Кв/с = 1 − вигода еквівалентна витратам; 

Кв/с < 1 − вигода менша за витрати: схема лікування є невигідною. При 

порівнянні двох або кількох схем лікування оптимальною вважається та, для 

якої значення K буде вищим, тобто та, яка дає більшу вигоду. 
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При проведенні СВА-аналізу враховуються як прямі, так і непрямі 

витрати. Загальну економічну вигоду від схеми лікування розділяють на 

пряму, непряму та необчислювальну. Пряма вигода − це економія коштів за 

рахунок запобігання витратам завдяки використанню певної схеми 

лікування. Пряма вигода утворюється унаслідок економії витрат на 

профілактику, діагностику, лікування, реабілітацію, а також на 

фармацевтичні послуги, зокрема ЛЗ. Непряма вигода − це потенційно 

збільшений заробіток людини, підвищення продуктивності її праці, що було 

б неможливим без використання певної схеми профілактики, діагностики, 

лікування чи реабілітації. Непряма вигода розраховується, з огляду на 

можливості завдяки лікуванню запобігти зниженню продуктивності праці та 

втрати заробітку пацієнтом. Необчислювальна вигода − вигода, що має 

нематеріальний, психологічний характер (задоволеність життям і здоров’ям 

після лікування). Головні труднощі при проведенні СВА-аналізу пов’язані з 

вираженням результатів терапії у грошових одиницях. Для цього у 

міжнародній практиці використовуються 2 підходи: методика розрахунку 

«вартості людського капіталу» та методика «умовної оцінки». За методикою 

оцінювання «вартості людського капіталу» (human capital approach, HCA) 

розрахунок базується на обчисленні валового дисконтованого доходу, що 

надходить від працюючої людини. Одним із можливих варіантів розрахунку 

«вартості людського капіталу» є рівняння Mishana (1.7): 

L1=Σ Yt Pt
τ (1+r)- (t-τ),    (1.7) 

де: L1 − вартість життя;  

      τ − час відрахунку поточного року;  

      Y − очікуваний щорічний заробіток;  

       t − термін часу в майбутньому;  

       Р − ймовірність того, що людина житиме протягом часу t;  

       r − коефіцієнт дисконтування.  

Виходячи з цієї формули, вартість життя − це сума (від моменту 

поточного року τ до нескінченності) очікуваного щорічного заробітку Y 
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протягом майбутнього періоду t, помноженого на ймовірність Р. Ця сума 

перераховується на певний момент, зважаючи на вибраний коефіцієнт 

дисконта r.  

Цей метод оцінює вартість життя людини на основі її економічної 

продуктивності. Тому в людей з вищою заробітною платою показник L1 буде 

вищим, а метод лікування, що сприяє подовженню життя (збільшує Р), буде 

більш вигідним при застосуванні у заможних людей. Складність такої 

методики полягає у переведенні результатів лікування в грошове вираження. 

При використанні методики «умовної оцінки» (сontingent evaluation, 

CE), вигоди від результатів лікування оцінюються на основі опитування 

пацієнтів щодо визначення тієї суми, яку вони можуть або згідні заплатити 

для того, щоб запобігти певному ризику, що виникає через хворобу.  

Ця методика теж недосконала, оскільки «готовність заплатити» 

(willingness to pay, WP) за певну схему лікування може залежати від достатку 

пацієнта. Крім того, зазвичай хвора людина готова заплатити за можливість 

вилікуватися більше, ніж здорова людина, яку опитують про невідоме 

захворювання. З огляду на складність вираження клінічних результатів 

лікування у грошовому еквіваленті, CBA-аналіз використовується 

рідко. Його переваги: можливість використання для оцінювання різних схем 

лікування, зокрема з подібними або з різними показниками ефективності; 

використання лікування при обмежених бюджетних ресурсах, коли тільки 

одна зі схем лікування може бути реалізована.  

Недоліками аналізу вважають: складність вираження результатів 

лікування в грошовому еквіваленті (особливо складним є переведення в 

грошовий еквівалент наслідків лікування, про які свідчать пацієнти, 

наприклад, ЯЖ); наявність певного елементу дискримінації, оскільки метод 

показує більші переваги від лікування людей, які працюють або мають 

високу заробітну плату. За останні роки наявні концепції розвитку 

методології аналізу «витрати – ефективність» з переходом на новий метод 

фармакоекономічної оцінки − аналіз «відносної цінності» [97, 137, 139]. 
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Сфера використання аналізу «витрати – вигода»: аналіз як одиничних, 

так і різних програм або схем лікування у системі ОЗ. Аналіз «витрати – 

вигода» використовується зазвичай тоді, коли результати лікувально-

профілактичних технологій визначаються не за окремим критерієм, а 

комплексним: запобігають виникненню захворювання, його подальшому 

розвитку, появі ускладнень, смерті [14, 19, 49, 57, 81, 120, 144]. 

Деякі напрями ФЕА ґрунтуються на врахуванні показників ЯЖ пацієнтів 

упродовж лікування [46]. Вивчення цих показників, пов’язаних зі здоров’ям, 

суттєво доповнює традиційну методологію обстеження хворого і є чутливим 

інструментом, що розкриває суб’єктивне сприйняття хворим стану свого 

здоров’я [167]. Дослідження ЯЖ дає змогу вивчати вплив хронічних 

захворювань на особистість, забезпечує послідовність ведення пацієнта, 

спрощує експертизу нових підходів до лікування та підвищує ефективність 

амбулаторного спостереження [138, 159, 165, 176, 208, 211, 229]. 

Нині існує низка опитувальників, які можуть використовуватись у 

гастроентерологічній практиці для оцінювання ЯЖ. До найбільш популярних 

відносяться MOS 36-Item Short-Form Health Survey (SF-36), Sickness Impact 

Ргоfil (SIP), Nottingham Health Profil (NHP), візуально-аналогова шкала болю 

(VASP), Gastrointestinal Simptom Rating Scale (GSRS), Опитувальник «7х7» та 

інші [31, 125]. 

У літературі представлені дослідження ЯЖ у хворих на ГЕРХ, 

функціональну диспепсію, ПВ, хронічний панкреатит [4, 35, 55]. Однак 

досліджень щодо вивчення ЯЖ у військовослужбовців із КЗЗ при застосуванні 

вітчизняних ЛЗ та розрахунку економічної вигоди для ЗСУ майже не 

проводилося.   

Показник ЯЖ хворих при ГЕРХ погіршується пропорційно частоті й 

вираженості печії, незалежно від раси й континенту [228]. У роботах J. Wu та 

співавт. (2007) не виявляли відмінностей вираженості печії при НЕРХ і ЕРХ, 

але відмічали, що НЕРХ частіше асоціюється із диспепсичними симптомами, 
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синдромом подразненого кишечника та призводить до більш вираженого 

зниження ЯЖ, ніж ЕРХ [231].  

Мета аналізу «витрати-корисність» − визначити найбільш прийнятну 

для пацієнта схему лікування з позиції витрат та корисності, порівнюючи 

співвідношення «витрати-корисність» («cost-utility ratio», CUR), тобто 

витрати на одну одиницю корисності кожної схеми лікування за формулою 

(1.8): 

CUR = (DC+ IC) / Ut,           (1.8) 

де: CUR − коефіцієнт «витрати-корисність»;  

      DC − прямі витрати; 

      IC − непрямі витрати;  

      Ut − корисність (утилітарність). 

З погляду фармакоекономіки схема лікування з меншим значенням 

CUR є більш прийнятною для пацієнта. 

При вирішенні питання заміни однієї схеми лікування на іншу, 

необхідно розраховувати інкрементальний показник корисності (ICUR), 

тобто вартість додаткової одиниці корисності, наприклад, вартості одного 

додаткового року ЯЖ. 

ІCUR = ((DC1+ IC1) − (DC2+ IC2)) / (Ut1− Ut2),   (1.9) 

де: ІCUR − інкрементальний показник корисності;  

     DC1 та DC2 − прямі витрати при використанні 1-ї та 2-ї схеми;  

     IC1 та IC2 − непрямі витрати при використанні 1-ї та 2-ї схем;  

     Ut1 та Ut2 − утилітарність при використанні 1-ї та 2-ї схем. 

Перевагами аналізу «витрати-корисність» вважаються: можливість 

враховувати бажання пацієнта щодо вибору альтернативних схем лікування; 

можливість враховувати кількість та якість набутих пацієнтом років життя 

при оцінюванні корисності схем лікування в показниках QALY [51]. 

Недоліками аналізу «витрати-корисність» виступають: складність та 

наявність суб’єктивних факторів при вимірюванні показника корисності. Цей 

вид ФЕА є найбільш складним та високовартісним. Він доречний, коли ЯЖ є 



47 
 
найважливішим показником ефективності терапії, зазвичай при лікуванні 

хронічних захворювань; коли схема лікування впливає як на показник 

смертності, так і на показник захворюваності, та бажано мати інтегральний 

показник результатів лікування; коли порівнювані схеми лікування мають 

широкий спектр клінічних результатів і необхідно знайти однакові одиниці 

виміру показника ефективності при різних захворюваннях; коли метою є 

порівняння однієї схеми лікування з іншою, результати якої вже були 

виражені в показниках корисності [142, 146]. 

При аналізі корисності витрат (cost-utility analysis) проводять порівняння 

співвідношення витрат з показниками, що характеризують покращення стану 

здоров’я хворого для різних варіантів терапії [18]. При розрахунку корисності 

витрат, поряд з регресією клінічних та ендоскопічних проявів 

кислотозалежних захворювань, необхідно враховувати приріст ЯЖ у процесі 

лікування.  

При розрахунку інтегрального показника ефективності 

медикаментозного супроводу КЗЗ, що комплексно враховує динаміку 

клінічних проявів і приріст ЯЖ у процесі лікування, у низці досліджень 

визначається за формулою А. П. Градова та В. Б. Гриневича (2000) [17]:  

E=∑Кi х Xei ,                                                                                     (1.10) 

де: ei i=2 – показник ефективності з балом від 1 до 7;  

      Кi i=2 – коефіцієнт значущості (К1+ К2 =1).  

У попередніх дослідженнях [18] обчислення інтегрального показника 

ефективності лікування проводили за формулою (1.11):  

,    (1.11) 

де:  – показник ефективності (від 1 до 7 балів), обернений до 

терміну регресії основного клінічного симптому КЗЗ; 

 – показник ефективності (від 1 до 7 балів), 

прямопропорційний до частоти епітелізації ерозивно-виразкових ушкоджень 

(при ерозивній формі ГЕРХ і ПВДК), чи до частоти усунення гіперемії 
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слизової оболонки дистального відділу стравоходу (при неерозивній формі 

ГЕРХ), або до частоти ерадикації НР-інфекції при хронічному гастриті. 

Метод аналізу «впливу на бюджет» надає широкі можливості для 

проведеної фармакоекономічної оцінки, визначаючи при базовому сценарії 

сумарні економічні ефекти розглянутої медичної технології. Водночас аналіз 

«впливу на бюджет» дає змогу співвіднести між собою значення сумарних 

економічних ефектів для декількох порівнюваних технологій, у такий спосіб 

виявляючи найменш витратні альтернативи. За необхідності, за допомогою 

аналізу «впливу на бюджет», можна створювати точні моделі, які описують 

бюджети тієї чи іншої програми ОЗ, або ж лікування конкретних нозологій, 

з функцією їх прогнозування та оптимізації. Якщо результат аналізу 

«витрати – ефективність» − розраховане значення відповідного коефіцієнта 

представляє вартість одиниці ефективності досліджуваної медичної 

технології, є відносною величиною (рівень витрат до ефективності), що не 

залежить від чисельності пацієнтів, то результат аналізу «впливу на 

бюджет» безпосередньо визначається чисельністю пацієнтів, включених в 

аналіз [140].  

У ФЕД – прогнозуванні, плануванні та аналізі, слід враховувати 

специфічні чинники для кожної країни [205]. Специфіка досліджень не 

пов’язана з різними підходами до їх планування, проведення та аналізу 

одержаних результатів. Вона обумовлена різницею між країнами в 

епідеміології захворювань, цінах на препарати та медичних й 

фармацевтичних послугах, в організації систем ОЗ та джерелах їх 

фінансування [39, 92, 237]. При цьому використання фармакоекономічної 

теорії та моделювання має бути реалістичним відповідно до стану й 

потенціалу системи ОЗ та фармації. У багатьох випадках соціально-

економічні показники та показники стану здоров’я країни відповідають 

результатам у фармацевтичному секторі, що забезпечує підтримку інтеграції 

соціально-економічних компонентів у моделі ФЕА [236]. 
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У ЗС України фармакоекономічні дослідження щодо вибору 

оптимальних лікувальних стратегій для лікування КЗЗ у військовослужбовців 

проводилися обмежено, у довоєнний період [64, 82] із застосуванням 

переважно іноземних ЛЗ, коли були відсутні на фармацевтичному ринку 

сучасні ІПП та препарати ВСК вітчизняного виробника. Ці результати та 

іноземні дані з ефективності лікувальних технологій не можуть наразі 

автоматично використовуватись, з огляду на зміну протоколів лікування, 

різне співвідношення цін на препарати й медичні послуги в Україні та за 

кордоном [84, 128]. 

Результати іноземних досліджень щодо фармакоекономічних переваг 

ІПП при лікуванні КЗЗ неоднозначні [181], і свідчать як на користь 

езомепразолу [162, 185], так і на користь рабепразолу [163, 178]. 

У рандомізованому контрольованому дослідженні, проведеному на 

госпітальному рівні в Індії, вивчали фармакоекономічні показники 

застосування різних ІПП (омепразолу, пантопразолу, лансопразолу, 

рабепразолу, езомепразолу) та Н2-гістаміноблокаторів (ранітидину). Аналіз 

за методом «мінімізації витрат» довів, що омепразол є найбільш 

економічним засобом лікування кислотозалежної патології серед ІПП, які 

досліджувалися. При цьому встановлено, що пантопразол є більш 

економічно ефективним препаратом для цієї країни [149]. 

Однак застосування оригінального езомепразолу та рабепразолу для 

медичного забезпечення військовослужбовців ЗС України може виявитися 

доволі затратним, з огляду на що були заплановані ФЕД з використанням 

генеричних форм препаратів вітчизняного виробника. 

 

1.3 Сучасні тенденції та основні напрями удосконалення 

медикаментозного забезпечення при кислотозалежних захворюваннях  

 

Зважаючи на зміни в лікуванні КЗЗ та НР-асоційованої патології, 

зростання стресових навантажень, екологічно-несприятливі чинники та високу 
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частоту застосування НПЗП, епідеміологічні показники захворюваності, 

поширеності, непрацездатності та смертності від КЗЗ упродовж останнього 

десятиліття змінилися. Лідерами серед кислотозалежної патології нині 

виступають ГЕРХ і ХГ, рівень захворюваності й поширеності ПВШ і ПВДК у 

розвинених країнах знижується, а в Україні мають місце неоднозначні 

тенденції [3, 32, 104]. 

Пріоритетними напрямами медикаментозного супроводу КЗЗ органів 

травлення є застосування кислотосупресантів, передусім ІПП, що мають 

клінічні та фармакоекономічні переваги порівняно з Н2-гістаміноблокаторами, 

антацидами й альгінатами [78, 94, 145]. Розширюються покази до проведення 

АГБТ при захворюваннях ЕГДЗ та негастроентерологічній патології.  

До найпоширеніших КЗЗ у розвинених країнах відноситься ГЕРХ, що 

охоплює 30–40 % їх дорослої популяції, характеризується чіткою тенденцією 

до підвищення захворюваності в 4–5 разів, складністю лікування, високим 

рівнем рецидивування, позастравохідних проявів і негативним впливом на ЯЖ 

пацієнтів. Найважчими ускладненнями ГЕРХ визнано стравохід Барретта (СБ) 

і аденокарциному стравоходу [44, 78]. Систематичний огляд результатів 

15 епідеміологічних досліджень [199], проведених за єдиною методикою з 

використанням опитувальника клініки Мейо, показав, що розповсюдженість 

ГЕРХ у країнах Західної Європи і Північної Америки складає 10–29 %, а в 

країнах Азії – близько 5 %.   

Розповсюдженість ГЕРХ серед дорослого населення України, за даними 

проведених анкетувань [58, 79, 116], становить 30 % (у чоловіків – 25,1 %, у 

жінок – 39,1 %), однак значне поширення безсимптомного перебігу ГЕРХ 

може спотворювати результати епідеміологічних досліджень, серед 

військовослужбовців досягає 42,4 % [77] із суттєвим збільшенням частки 

ерозивної форми під час проведення збройного протистояння на Сході країни 

[75]. 

Дані світової статистики свідчать, що ПВ є одним із найчастіших 

захворювань внутрішніх органів (6,0–10,0 %), але в розвинутих країнах 
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відзначається суттєве зниження захворюваності, зумовлене покращенням 

діагностики та підвищенням ефективності консервативного лікування [174], 

передусім завдяки проведенню АГБТ при НР-асоційованій ПВ.  

В Україні захворюваність на ПВ залишається високою. За 2005–2010 рр. 

у деяких регіонах спостерігалося зменшення захворюваності на ПВ на 23,6 %: 

у 2007 р. кількість уперше виявлених хворих знизилася на 18,3 %, у 2008 р. – 

на 17,7 %, у 2009 р. – на 16,7 %. Однак у м. Києві у 2010 р. рівень 

захворюваності збільшився на 8,6 %, порівняно з 2009 р., на відміну від його 

зниження протягом 5-ти попередніх років [123]. 

У ЗС України під час проведення ООС/АТО кількість пацієнтів з 

ерозивно-виразковими ушкодженнями ЕГДЗ збільшилася [75]. 

Серед військовослужбовців ПВ займає одне з провідних місць. 

Зокрема, у 266 гастроентерологічних хворих-учасників збройного конфлікту, 

КЗЗ зустрічалися у 194 випадках, що складає 72,9 %, а в структурі означених 

захворювань перше місце належало ПВДК – 34 %, друге місце – ГЕРХ з 

езофагітом 27,8 %, третє місце – гастриту і дуоденіту (21,1 %). 

Особливостями перебігу ПВ в учасників ООС/АТО на початковому етапі 

виступили: торпідність регресії клінічної симптоматики та рецидивний 

характер скарг; тривалий період загоєння виразок (порівняно з мирним 

часом); ускладнений (кровотечі, перфорації) та прихований («німі» виразки) 

перебіг; часта асоціація з психоформними розладами; виникнення патології 

на фоні трофологічної недостатності; підвищення рівнів гемоглобіну та 

еритроцитів (синдром еритроцитозу) [73]. 

Дані контрольованих досліджень свідчать про важливість ерадикації НР-

інфекції при ПВ щодо зниження кількості рецидивів з 70–80 % до 1–5 %, 

зменшення числа кровотеч з 25–30 % до 1–2 %. Проте збільшення випадків 

невдалої АГБТ і зростання резистентності НР-інфекції в усьому світі до 

антибактеріальних середників підвищують витрати на лікування [194].   

Використання неадекватних схем ерадикації НР-інфекції, відсутність 

належного контролю за її проведенням, низька чутливість «швидких» 
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метаболізаторів до ІПП перших поколінь унаслідок генетичного поліморфізму 

ізоензимів CYP2C19, високий рівень реінфекції у країнах з низьким рівнем 

життя та у закритих колективах зумовлюють високу захворюваність на ПВ в 

окремих регіонах [117].  

Зважаючи на пріоритет держави у підтриманні високої 

обороноздатності, важливим є аналіз поширеності КЗЗ серед особового складу 

ЗС України, з метою своєчасної діагностики, лікування, профілактики 

ускладнень та раціонального планування медичного забезпечення. Для 

вивчення розповсюдженості ГЕРХ на госпітальному рівні надання медичної 

допомоги проводять аналіз відповідних форм звітності та медичних карт 

стаціонарних хворих, а на догоспітальному етапі за допомогою спеціальних 

анкетувань [63].   

Потребують дослідження фармакоекономічні показники 

медикаментозного супроводу актуальних КЗЗ (ПВ, ХГ, ГЕРХ) на сучасному 

етапі, особливо серед офіцерського складу, оскільки ПВ та СБ, що ускладнює 

ГЕРХ, виступають причинами зниження ступеня придатності 

військовослужбовців до військової служби чи їх професійної дискваліфікації, 

що завдає матеріальних збитків державі, враховуючи необхідність заміни 

підготовлених фахівців та матеріальної компенсації, передбаченої вітчизняним 

законодавством. 

 

1.3.1 Удосконалення медикаментозного забезпечення при 

гастроезофагеальній рефлюксній хворобі 

 

Гастроезофагеальна рефлюксна хвороба потребує активного 

терапевтичного втручання. Лікуванню підлягають усі пацієнти, незалежно від 

форми проявів захворювання [94, 141], для попередження важких ускладнень 

у вигляді CБ та аденокарциноми стравоходу. Основними документами, що 

регламентують курацію пацієнтів із ГЕРХ, у більшості країн залишаються 
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Генвальські рекомендації (1997), Монреальський консенсус (2005) [225], 

Гштадська угода (2009) [223] та Ліонський консенсус (2019) [175].    

ІПП займають провідні позиції у лікуванні кислотозалежної патології, 

зокрема й ГЕРХ. Завдяки унікальному механізмові дії, інгібітори Н+К+ АТФ-

ази, блокуючи фінальну фазу секреції протонів водню, незалежно від виду 

стимуляції парієтальної клітини, є найбільш ефективними та безпечними 

кислотоінгібувальними препаратами. Їх ефективність доведена в 

контрольованих дослідженнях, а молекулярний механізм дії зумовлює низьку 

частоту побічних ефектів та безпечність при тривалому застосуванні. Проте 

ІПП відрізняються за своїми фармакокінетичними, фармакодинамічними 

властивостями та за клінічним ефектом, що залежить від їх хімічної структури 

[207, 212, 213]. 

Метааналіз 57 наукових праць, у яких проводили добовий 

інтрагастральний рН-моніторинг у здорових волонтерів або у хворих на ГЕРХ, 

для з’ясування потенціалу наявних на фармацевтичному ринку ІПП, визнав 

переваги рабепразолу й езомепразолу. Фармакодинамічне моделювання 

NONMEM виявило, що за відносною антисекреторною потужністю відомі 

ІПП пантопразол, лансопразол, омепразол, езомепразол і рабепразол можна 

розташувати у такий спосіб: 0,23; 0,90; 1,00; 1,60 і 1,82 відповідно [189].  

У багатоцентровому, рандомізованому, подвійному контрольованому 

дослідженні, проведеному у 163 центрах США за участі 2 425 пацієнтів з 

ерозивним езофагітом, порівнювали ефективність добових терапевтичних доз 

езомепразолу 40 мг та омепразолу 20 мг. У дослідженні доведено очевидні 

переваги езомепразолу у лікуванні ерозивної форми ГЕРХ. Установлено 

вищий показник загоєння ерозій у стравоході при застосуванні езомепразолу 

порівняно з омепразолом через 8 тижнів (93,7 % проти 84,2 %, р < 0,001). 

Швидкість загоєння за 4 тижні становила 81,7 % та 68,7 % відповідно. Також 

езомепразол перевершував омепразол за всіма вторинними показниками 

(швидкість усунення та частота печії тощо) і мав подібний профіль безпеки 

[212]. 
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У відкритому перехресному дослідженні 130 пацієнтів із симптомами 

ГЕРХ, які отримували езомепразол 40 мг або омепразол 40 мг один раз на 

день, проводили 24-годинний внутрішньошлунковий рН-моніторинг у 1 та 

5 дні лікування. Середній відсоток 24-годинного періоду з 

внутрішньошлунковим рН > 4 був значно більшим (Р < 0,001) при застосуванні 

езомепразолу 40 мг, ніж при застосуванні омепразолу 40 мг у 1-й день (48,6 % 

проти 40,6 %) та на 5-й день прийому (68,4 % проти 62,0 %). Варіабельність 

між пацієнтами була значно меншою при застосуванні езомепразолу, 

порівняно з омепразолом. Констатовано, що 40 мг езомепразолу забезпечує 

ефективніший контроль кислоти, ніж подвоєна стандартна доза омепразолу 

[213]. У метааналізі 2018 р. оцінювали безпеку та клінічні профілі 

езомепразолу проти омепразолу у фармакологічно еквівалентних дозах при 

загоєнні СО стравоходу у хворих при ГЕРХ, виразковій хворобі шлунка та 

ерадикації НР-інфекції. Проведено аналіз 11 рандомізованих контрольованих 

досліджень (РКД), опублікованих у PubMed та Cochrane Library, що 

порівнювали езомепразол та омепразол у всіх дозах до липня 2017 р.  

При ГЕРХ езомепразол у дозі 40 мг (відносний ризик (RR) = 1,11; 95 % 

довірчий інтервал (ДІ) 1,14–1,23) та 20 мг (RR = 1, 08; 95 % ДІ 1,02–1,12) 

значно покращив загоєння езофагіту порівняно з омепразолу 20 мг на 8-му 

тижні. При ерадикації HP не спостерігалося різниці у лікувальних ефектах 

між езомепразолом 20 мг та омепразолом 20 мг (RR = 1,05; 95 % ДІ 1,01–

1,11). Констатовано про переваги езомепразолу порівняно з омепразолом у 

лікуванні езофагіту у пацієнтів з ГЕРХ через 8 тижнів лікування. Хоча ця 

клінічна перевага зменшувалася, коли обидва препарати були дані в 

однакових дозах через 4 тижні. Не встановлено переваг езомепразолу в 

ерадикації HР. Жодне з РКД не порівнювало езомепразол з омепразолом при 

виразковій хворобі [148]. Наявність генетичного поліморфізму CYP 2C19 у 

популяції зумовлює існування «швидких», «проміжних» і «повільних» 

метаболізаторів. Вважають, що 2/3 представників білої раси належать до 

швидких метаболізаторів і в таких пацієнтів ефективність ерадикації НР 
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знижуватиметься на 20 %. Тому для них доцільно використовувати ІПП, 

елімінація яких меншою мірою залежить від ізоферментів системи CYP 2C19. 

Стандартні рекомендовані дози омепразолу і ланзопразолу не можуть 

забезпечити необхідний рівень пригнічення секреції кислоти у «швидких» 

метаболізаторів. Тому цій групі пацієнтів необхідно підвищувати дози 

препаратів, або приймати ІПП з іншим типом метаболізму, який меншою 

мірою залежить від генетичного поліморфізму CYP2C19, наприклад, 

стереоізомери ІПП, до яких належить езомепразол [109]. 

Проведено метааналіз 9 РКД щодо порівняння езомепразолу з іншими 

ІПП при лікуванні ерозивного езофагіту, НЕРХ та підтримуючої терапії 

ГЕРХ. Установлено, що при лікуванні ерозивного езофагіту, езомепразол був 

значно ефективнішим, аніж інші ІПП, як для 4-, так і для 8-тижневої терапії 

щодо співвідношення витрат та ефективності. Відмінності в ефективності 

терапії НЕРХ були незначними. Заміна пантопразолу у дозі 20 мг більш 

ефективним езомепразолом у дозі 20 мг у 6-місячній підтримуючій терапії 

була обумовлена суттєво вищим коефіцієнтом приросту ефективності [206]. 

Протягом року динамічного диспансерного спостереження у 44 

пацієнтів з ГЕРХ без СБ, які приймали омепразол, рецидиви захворювання 

зустрічалися достовірно частіше порівняно з особами, які приймали 

езомепразол (74,1 % і 41,2 %, р < 0,05). У групі 36 хворих на ГЕРХ зі СБ, які 

отримували омепразол, також зазначалося більше рецидивів захворювання 

(83,3 % і 33,3 %, р < 0,05). Показник «витрати/корисність» при використанні 

езомепразолу, в порівнянні з омепразолом, виявився нижчим на 23,6 % у 

групі ГЕРХ без СБ і на 27,4 % за наявності СБ. Показник «витрати-

ефективність» був нижчим у групі ГЕРХ без СБ на 23,2 % і в групі з СБ – на 

22,8 % при використанні як підтримуючої терапії езомепразол [126]. 

У такий спосіб низкою наукових досліджень доведено високу 

антисекреторну активність езомепразолу і рабепразолу, що полягає у 

максимальній швидкості настання антисекреторного ефекту та його тривалості 

після застосування стандартної дози препаратів. Важливою є здатність цих ЛЗ 
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зумовлювати максимальний кислотоінгібувальний ефект і, як наслідок, 

зменшення клінічних проявів КЗЗ у перші дні застосування. Застосування 

езомепразолу є клінічно та фармакоекономічно вигіднішим, порівняно з 

омепразолом, при лікуванні  хворих з ерозивною ГЕРХ та для тривалої 

підтримувальної терапії захворювання. У такому разі доцільним є проведення 

комплексного ФЕА схем лікування військовослужбовців, хворих з різними 

формами ГЕРХ, із застосуванням вітчизняних препаратів езомепразолу і 

омепразолу. 

 

1.3.2 Удосконалення медикаментозного забезпечення при 

пептичній виразці дванадцятипалої кишки 

 

З’ясування етіологічної ролі HР у розвитку ПВ та впровадження в 

практику ІПП виступили основними факторами якісного поліпшення терапії 

ПВ шлункової та дуоденальної локалізації [30, 36, 186]. Участь НР-інфекції у 

патогенезі ПВ поширюється як на посилення «агресії», так і на ослаблення 

«захисту», а генетично обумовлена гіперсекреція кислоти, посилена 

порушеннями регуляторних механізмів секреції бактерією, підсилює чинники 

«агресії» [29]. 

Ефективне лікування ПВДК є однією з найбільш актуальних проблем 

сучасної гастроентерології. Передусім важливою стратегією виступає вдала 

ерадикація HР-інфекції, що сприяє швидкому зникненню виразкового дефекту 

і досягненню стійкої ремісії, зменшенню частоти ускладнень та розвитку 

тяжких форм захворювання [220]. Сучасні підходи до лікування HР-

асоційованої ПВШ і ПВДК передбачають обов’язкове застосування АГБТ. 

Зростання резистентності НР-інфекції [195, 196, 215, 240], застосування 

неадекватних схем ерадикації [23, 117] та відсутність контролю за її 

проведенням, низька чутливість до ІПП унаслідок генетичного поліморфізму 

ізоензиму CYP2C19, високий рівень реінфекції в країнах з низьким рівнем 
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життя [182], ожиріння і тютюнопаління негативно відображаються на 

ефективності антигелікобактерних комплексів.  

Високий рівень резистентності HР-інфекції до антибіотиків є одним із 

ключових факторів, що впливають на ефективність АГБТ. Питанням 

антибіотикорезистентності НР в Україні присвячені дослідження, проведені в 

північному [117], східному та західному регіонах [23]. З огляду на близьке 

географічне розміщення, на заході значний інтерес представляє 

III Європейське багатоцентрове дослідження резистентності НР [173, 196], 

що охопило 32 центри з 18-ти країн ЄС із включенням 2 204 штамів HР. 

Рівень його стійкості до амоксициліну, тетрацикліну і рифабутину був 

низьким – близько 1 %; високим виявився рівень резистентності до 

метронідазолу – 34,9 %, до кларитроміцину – 17,5 % і левофлоксацину – 

14,1 % [196]. 

На східних кордонах нашої країни, у Російській Федерації 

резистентність HР до кларитроміцину за останні роки зросла до 25–35 %, що 

негативно позначилося на ерадикаційній здатності АГБТ. При цьому 

кореляційного зв’язку між використанням макролідів із коротким 

(еритроміцин) і середнім (кларитроміцин) періодами напіввиведення та 

зростанням стійкості НР не виявлено. Однак установлена достовірна 

кореляція між збільшенням частоти макролідорезистентних штамів і 

вживанням макролідів з тривалим періодом напіввиведення (азітроміцин), що 

обумовлено «негастроентерологічними» причинами їх призначення [114].  

РКД 2018 р. за участі 228 пацієнтів підтверджує ефективність 

вісмутовмістких схем у середньому до 90 % ерадикації НР [214]. Під час 

монотерапії антигелікобактерний ефект ВСК становить до  

40 %. Він відрізняється від схожого ефекту при прийомі антибіотиків 

і подібний до дії антисептиків. Бактерицидна дія розвивається швидко, 

шляхом безпосереднього контакту з бактеріями. Квадротерапія із  

включенням препаратів ВСК вважається найкращою заміною стандартної 

потрійної терапії та сприяє достовірному зниженню 
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антибіотикорезистентності НР. Додавання препаратів вісмуту підвищує 

ефективність ерадикації на 20 %, підтверджуючи актуальність такого 

способу оптимізації АГБТ. Для ВТД також характерний синергізм дії з β-

лактамами. Штами НР, резистентні до кларитроміцину, стають уразливими 

при його комбінації з ВТД in vitro [234, 238]. У низці досліджень доведено, 

що квадротерапія із включенням ВТД у пацієнтів, які не проходили раніше 

лікування, сприяла успішній ерадикації у 95,2–97,1 % за умови тривалості 

АГБТ упродовж 14 днів [233, 234].  

У дослідженнях Г. Д. Фадєєнко та співавт. (2015, 2018) доведено 

високу активність препаратів ВСК, зокрема вітчизняного препарату Гастро-

норм, щодо ерадикації HР і їх здатність попереджати розвиток 

резистентності мікроорганізму до дії антибіотиків, а також ефективно 

захищати клітини СО шлунка і дванадцятипалої кишки від пошкоджуючої дії 

продуктів запалення [115, 117]. Включення Гастро-норму до лікувальних 

комплексів у хворих на ХГ визнано фармакоекономічно доцільним у 

педіатричній практиці [56]. 

Серед учасників збройного протистояння на Сході України з ерозивно-

виразковими захворюваннями ЕГДЗ у групах 4-компонентної АГБТ 

відмічено вищий показник ерадикації – 90,3 % при застосуванні 

вісмутовмісткої схеми, на відміну від стандартної 3-компонентної терапії – 

68,8 % [75, 88].  

Важливою властивістю препаратів ВСК при лікуванні виразкових 

ушкоджень СО гастродуоденальної зони є їх репараційний і 

цитопротективний ефекти. Дослідження M. G. Moshal і співавт. (1979) 

продемонструвало позитивний вплив застосування ВСК у хворих на ПВДК 

щодо епітелізації дефекту з формуванням нормального епітелію без зміни 

структури мікроворсинок. Препарати вісмуту володіють вираженим 

антиоксидантним ефектом, захищаючи стовбурові клітини від мутацій. Їхня 

здатність зупиняти процеси перекисного окислення і вільно-радикальні 

пошкодження, сприяє захисту молекули ДНК від впливу реактивних форм 
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кисню [43, 103]. Суттєве значення для досягнення ерадикації HР має вибір 

ІПП, які виступають незамінним компонентом усіх стандартних 

антигелікобактерних схем. ІПП забезпечують стійке й рівномірне підвищення 

рівня рН шлунка, збільшують концентрацію антитіл до бактерій, 

пригнічують активність уреази НР й одну з її АТФ-аз, підвищують 

ефективність антибіотиків (більшість із них впливає на клітини, які діляться), 

знижують протеолітичну активність шлункового соку, підвищують частоту 

ерадикації НР у складі резервної терапії (за наявності резистентності бактерій 

до нітроімідазолів) [2, 45, 54, 197], відзначаються синергізмом до 

антибактеріальних препаратів. Такі механізми дії ІПП забезпечили цьому 

класу лікарських препаратів (ЛП) провідне місце в лікуванні КЗЗ. 

Препарати рабепразолу, пантопразолу й езомепразолу добре 

переносяться хворими та мають мінімальну кількість побічних ефектів. 

Швидкість дії, відсутність «кислотного прориву», покращення ЯЖ хворих 

вже з першої доби прийому  –  безсумнівні переваги [232, 235]. 

Згідно з Маастрихтським консенсусом ІІ, ІІІ, ІV, V (2000, 2005, 2010, 

2016) ерадикація НР є обов’язковою для хворих на ПВ, асоційовану з 

гелікобактеріозом. Зокрема, лікування НР-інфекції необхідно проводити не 

лише у фазу загострення ПВ, але й у фазу ремісії, а також при ускладненому 

перебігові захворювання. За умови маніфестації або ускладнення ПВ 

кровотечею, проводять заходи щодо її усунення з подальшим призначенням 

АГБТ.  

Показаннями до проведення ерадикації НР, окрім ПВ, є MALT-лімфома 

шлунка, атрофічний гастрит, стан після резекції шлунка з приводу раку; 

родинність першого ступеня з хворими раком шлунка, бажання пацієнтів 

(після всебічних консультацій з лікарями); функціональна диспепсія; ерозивні 

форми ГЕРХ; НПЗП-гастропатії; екстрагастральні прояви у вигляді 

непоясненої залізодефіцитної анемії, імунної тромбоцитопенії, дефіциту 

вітаміну В12 [192]. 
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Дослідження, проведені у 2006 р. на основі наявної документації щодо 

ефективності та вартості омепразолу і пантопразолу, засвідчили більш 

сприятливий фармакоекономічний профіль пантопразолу, порівняно з 

омепразолом для лікування виразкової хвороби та ГЕРХ. Констатовано, що 

ерадикація HР має вищу економічну ефективність, аніж підтримуюча терапія 

шлунково-кишковими препаратами різних груп [190]. 

Дослідження, проведене в Індонезії щодо профілактики стресової 

виразки у критично хворих пацієнтів, свідчить, що ІПП найчастіше 

призначаються для запобігання кровотечам. Результати дослідження 

показали нижчу середню вартість пантопразолу для внутрішньовенного 

застосування, порівняно з омепразолом (458.142 IDR та 575.573 IDR для 

кожного пацієнта відповідно). Це свідчить про вищу клініко-економічну 

ефективність пантопразолу порівняно з омепразолом для профілактики 

кровотечі у критично хворих пацієнтів [218]. 

Щодо ефективності АГБТ в Європі при застосуванні різних ІПП, то 

згідно з даними метааналізу 2004 р. [154] не виявлено переваг того чи іншого 

препарату в антигелікобактерних схемах і у цій ситуації ефективність різних 

ІПП визнана однаковою. До аналогічного висновку про порівняну 

ефективність омепразолу, лансопразолу, рабепразолу і езомепразолу дійшли й 

автори ще одного метааналізу, що містив 40 досліджень ерадикації НР-

інфекції [227]. Однак дозування езомепразолу в схемах АГБТ становило 20 мг, 

що вдвічі менше за терапевтичну дозу препарату, водночас схеми АГБТ на 

основі омепразолу передбачали цей препарат у стандартному дозуванні.  

Нині наявні спроби підвищення ефективності лікування пацієнтів з НР-

асоційованою ПВ, шляхом підвищення дози ІПП у схемах АГБТ, додаванням 

ВТД, ребаміпіду, включенням до схем лікування фторхінолонів, корекції 

патогенетичної терапії пре- і пробіотичними препаратами. Майбутнє ПВ 

більшість учених різних країн пов’язують з постійним удосконаленням 

ерадикації НР-інфекції [172, 183, 200, 201, 239]. 
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У дослідженні, проведеному в Греції у 2020 р., показано, що схеми, 

засновані на дженериках, були більш доступними, ніж прототипи, а ті, що 

включали пантопразол, дали найнижчі ціни в регіоні. 10-денні супутні та 14-

денні гібридні режими наразі забезпечують добрі (90–94 %) показники 

ерадикації першої лінії в Греції, коштують однаково (в середньому 

34,76 євро) [191]. 
Для клінічного перебігу ПВДК у військовослужбовців характерним є 

розвиток захворювання у молодому віці, коротші терміни від появи шлункової 

диспепсії до констатації ПВ на фоні вищої HP-інфікованості слизової 

оболонки шлунку (СОШ). При цьому наявна підвищена частота синдрому 

«повернення клініки» після ерадикаційної терапії та реінфікування HP. 

Показано, що стан  загальноадаптивних реакцій організму має значний вплив 

на HP-інфікованість СОШ, кислотоутворюючу функцію, імунний статус і стан 

вищої нервової системи [28, 108]. 

Установлено фармакоекономічні переваги у хворих на ПВДК 

військовослужбовців застосування комплексного антигелікобактерного 

препарату іноземного виробника з передбаченням рабепразолу, 

кларитроміцину й тинідазолу, порівняно з потрійною АГБТ, що містить 

омепразол, кларитроміцин і амоксіцилін. Ступінь ерадикації НР-інфекції із 

застосуванням лікувального комплексу (рабепразол, кларитроміцин і 

орнідазол) складає 85 % у хворих на ПВДК, порівняно з омепразолом, 

кларитроміцином і амоксициліном (65 %) з вищою корисністю витрат у 

1,2 рази [5, 100]. 

У дослідженні Л. В. Яковлєвої та співавт. (2015) проведено оцінку 

фармакотерапії хворих на ПВ шлунка. Запропоновано підходи до подальшої 

оптимізації фармакотерапії та вартісних показників на її проведення, шляхом 

усунення зі схем лікування ЛП, відсутніх у Державному формулярі ЛЗ та 

клінічних протоколах лікування виразкової хвороби шлунка. Також 

розглянуті альтернативні варіанти заміни високовартісних ліків на 
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препарати-аналоги з меншими витратами на курс лікування, які наявні в 

Державному формулярі ЛЗ [143].  

Проведення ФЕА 11 схем антигелікобактерної терапії (2015) показало 

найнижче значення показника «витрати – ефективність» (CER) для 

вісмутовмісткої схеми другої лінії (ланзопразол у комбінації з тетрацикліном, 

метронідазолом та вісмуту субцитратом – 217,72 грн/од. ефект.) [38]. 

Отже, ПВДК є одним із домінантних захворювань серед КЗЗ у 

військовослужбовців. ПВДК може призводити до появи ускладнень та 

обмежувати не тільки ЯЖ, але й придатність військовослужбовців до 

військової служби. Епідеміологічні й клініко-діагностичні особливості ПВДК 

у військовослужбовців у науковій літературі висвітлені недостатньо, а ФЕА 

вісмутовмістких схем АГБТ з препаратами вітчизняного виробника не 

проводився. 

 

1.3.3 Удосконалення медикаментозного забезпечення при 

хронічному гастриті 

 

Хронічний гастрит – це група хронічних захворювань, які 

характеризуються запальними та дистрофічними процесами в СОШ, 

прогресуванням її атрофії, функціональною і структурною перебудовою. При 

ХГ виникають порушення секреторної (кислото- і пепсинотворної), моторної 

та інкреторної (синтез гастроінтестинальних гормонів) функцій шлунка [99]. 

Виникнення та прогресування ХГ зумовлено поєднаною дією на СОШ 

двох груп етіологічних чинників – екзогенних та ендогенних. До екзогенних 

чинників належать: інфікування HР; тривалий прийом препаратів, які 

подразнюють СОШ; аліментарний фактор; зловживання алкоголем, паління; 

дія хімічних агентів; вплив радіації; інші бактерії (крім HР); грибки; 

паразити. До ендогенних чинників відносяться: генетичні фактори; 

дуоденогастральний рефлюкс; аутоімунні чинники; ендогенна інтоксикація; 

гіпоксемія; хронічні інфекції; порушення обміну речовин; ендокринні 
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дисфункції; гіповітамінози; рефлекторна дія на шлунок з інших уражених 

органів тощо [91]. 

Суттєва соціальна значущість ХГ визначається його високою питомою 

вагою у 23,3 % у структурі гастроентерологічної патології цивільного 

населення України [102], а серед військовослужбовців досягає 33,9 % [65]. 

Зростання захворюваності на ХГ є прогнозованим, оскільки залежить від 

розповсюдженості НР-інфекції, соціальних умов проживання, особливостей 

харчування тощо. 

Нині безсумнівною є визначальна етіопатогенетична роль HР у 

розвитку ХГ, а НР-асоційований гастрит складає 85–90 % усіх ХГ [91]. HР 

може персистувати в СОШ багато років, спричиняючи специфічний 

запальний процес, на тлі якого знижується резистентність СО до агресивних 

чинників. Основними мішенями для HР у СОШ є епітеліоцити, 

нейроендокринні клітини, лейкоцити, лімфоцити. У більшості пацієнтів з 

часом інфекція з антрального відділу поширюється в тіло шлунка, 

зумовлюючи розвиток хронічного пангастриту, який при прогресуванні 

може призвести до атрофії, кишкової метаплазії та раку шлунка. 

Вибір підходів до медикаментозного лікування ХГ, передусім, 

залежить від раціонального вибору схем АГБТ, які унаслідок зростання 

резистентності НР-інфекції, удосконалюються, що відображено в матеріалах 

Кіотського (2015) та Маастрихтського консенсусів (2016). Обґрунтований 

вибір моделей лікування у межах затверджених стандартів, з урахуванням 

клінічних та економічних показників на підставі ФЕА, дасть змогу створити 

формулярні переліки ЛЗ як для окремих лікувальних закладів, так і для 

медичної служби ЗС України. 

Проблема лікування ХГ у військовослужбовців, як одного з 

найчастіших захворювань шлунково-кишкового тракту (ШКТ), набуває 

особливої актуальності у контексті отриманих доказових даних щодо 

визначальної ролі HР-інфекції у прогресуванні захворювання і розвитку 
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його ускладнень та у зв’язку з відсутністю фармакоекономічно 

обґрунтованих варіантів медикаментозної терапії. 

Глобальний Кіотський консенсус установив основні орієнтири 

стосовно низки питань, що стосуються ХГ і місця НР-інфекції в його 

розвитку [219]. HР-асоційований гастрит нині визначають як інфекційне 

захворювання, незалежно від наявності/відсутності симптомів і ускладнень, 

таких, як виразка шлунка та дванадцятипалої кишки і рак шлунка (рівень 

рекомендації – сильний, рівень доведеності – високий, рівень узгодженості – 

100 %). Причому, оскільки відомий збудник захворювання, його вважають 

таким, що можна вилікувати (саме завдяки проведенню АГБТ) із подальшим 

запобіганням тяжким ускладненням. Вважають, що ерадикація НР-інфекції 

може сприяти повному відновленню СОШ, зменшенню вираженості/ 

усуненню диспепсичних симптомів і зазвичай виліковуванню виразки. Це 

положення підтверджено і в Маастрихтському консенсусі V [193]. 

За даними Глобального Кіотського та Маастрихтського консенсусів, 

ерадикація HР є терапією першої лінії НР-асоційованого ХГ (рівень 

рекомендації – сильний, рівень доведеності – високий, рівень узгодженості – 

94,7 %) [193]. У численних метааналізах отримано переконливі дані про 

значне поліпшення стану СОШ після проведення ерадикаційної терапії на 

стадії атрофії [197, 219, 235]. 

Результати досліджень учених різних країн доводять, що знищення 

збудника за допомогою ЛЗ приводить не тільки до зникнення клінічних 

симптомів, але й супроводжується відновленням ультраструктури клітин 

СОШ. Інфільтрація лімфоцитами й плазматичними клітинами власної 

пластинки СО, редукція лімфоїдних фолікулів знижується приблизно на 40 

% через місяць після ерадикації НР і досягає нормативних показників через 

рік. Ці зміни сприяють тривалій та стійкій ремісії ХГ [2, 54, 192, 235]. 

Особливий інтерес для науковців становить змога досягнення регресу 

атрофії різного ступеня градації у результаті успішної ерадикації НР. 

Протягом тривалого часу атрофію вважали незворотним етапом розвитку 
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ХГ, а найбільші сподівання покладалися на гальмування прогресування 

процесу. Утім за останні роки з’явилися повідомлення про те, що ерадикація 

HР при атрофічному гастриті сприяє відновленню морфологічного та 

функціонального стану СОШ [33]. Однак не завжди усунення інфекційного 

фактора може загальмувати прогресування структурних змін, особливо на 

рівні вираженої метаплазії та дисплазії, та запобігти розвитку 

аденокарциноми. Зокрема, L. Vannella із співавт. (2009) наголошують, що у 

разі поєднання атрофії та кишкової метаплазії, можливість їх зворотного 

розвитку обмежена [226]. 

Згідно з дослідженнями, проведеними в Інституті гастроентерології 

Національної академії медичних наук України, усунення НР-інфекції як 

основного етіологічного чинника ХГ, сприяло позитивній динаміці запальних 

та перебудовних змін у СОШ. Динамічне спостереження протягом 3-х років 

довело, що з часом кількість пацієнтів з позитивною динамікою структурних 

змін у СО поступово збільшується: при атрофічних змінах – до 22,5 % 

пацієнтів, при неповній кишковій метаплазії – до 15,0 %. Проте повністю 

загальмувати прогресування патологічного процесу не вдалося. Близько 10 % 

хворих мали негативну динаміку перебудовних змін СОШ, що потребує 

ретельного спостереження та спонукає до пошуку нових ефективних ЛЗ 

[43, 103]. 

Попередні дослідження ефективності ерадикації HР серед учасників 

ООС/АТО засвідчили високий показник ерадикації – 87,1 % при застосуванні 

послідовної АГБТ, порівняно зі стандартною 3-компонентною терапією – 

68,8 % [75]. Переваги послідовної АГБТ підтверджують результати двох 

метааналізів [170, 222] порівняльної ефективності різних схем АГБТ за 

даними вивчення 46 рандомізованих контрольованих досліджень, включених 

до баз Medline, Embase, Cochrane Library та Chinese Biomedical Database, 

проведених за участю 13 532 учасників (5 666 для послідовних і 7 866 для 

інших видів терапії). У метааналізах установлено вищу ефективність 

послідовної АГБТ (93,5 %; 95 % довірчий інтервал (ДІ) – 93,4–93,6 %) 
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порівняно із 7-денною (76,1 %; 95 % ДІ 75,8–76,4 %) та 10-денною (79,2 %; 

95 % ДІ 76,7–81,7 %) стандартною 3-компонентною терапією [170]. 

У чотирьох дослідженнях порівняння ефективності послідовної та 

стандартної АГБТ у хворих, інфікованих штамами HР, резистентними до 

кларитроміцину, показано удвічі вищий ступінь ерадикації (70,7 %; 95 % ДІ 

60,4–81,0 %) у групі хворих, які отримували послідовну терапію, порівняно з 

групою стандартної терапії (33,8 %; 95 % ДІ 22,6–45,0 %) [184, 224]. У РКД, 

які містили групи пацієнтів зі встановленою метронідазолорезистентністю, 

застосування послідовної АГБТ також було ефективнішим (у 96 %) 

порівняно з групами стандартної терапії (у 67,6 %) [184, 241]. 

Механізми високої ефективності послідовної терапії досі невідомі. 

Припускають, що прийом амоксициліну знижує ступінь бактеріального 

обсіменіння СО шлунка на 50 %, збільшуючи ефективність комбінації 

кларитроміцину й тинідазолу [222]. Можливо, амоксицилін, порушуючи 

синтез клітинної стінки HР, запобігає появі в ній мембранних каналів, крізь 

які може відбуватися активне виведення кларитроміцину з мікробної клітини. 

Однією з причин вищої ефективності послідовної АГБТ може бути 

застосування нітроімідазолового препарату [114], особливо тинідазолу, який 

має триваліший термін дії, порівняно з метронідазолом [222].  

Нині зберігається достатній рівень ерадикації НР-інфекції, за 

допомогою послідовної схеми АГБТ в Кореї (понад 80 %), Таїланді (понад 

80 %) та в Австралії (понад 85 %) [151, 152, 188]. Дослідження, проведені в 

Туреччині, свідчать про зниження ерадикаційної здатності послідовної схеми 

АГБТ до 70 % [163]. На американському континенті рекомендують 

збільшити тривалість послідовної АГБТ до 14-ти днів [158, 164, 171].  

Важливе значення для досягнення ерадикації HР має вибір ІПП, який є 

незамінним компонентом усіх стандартних антигелікобактерних схем. 

Езомепразол вирізняється швидким пригніченням кислотопродукції 

внаслідок стереоселективності S-ізомеру щодо системи Р450 гепатоцитів з 

нижчим метаболізмом системою CYP2C19 (73 %), порівняно з R-ізомером 
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(98 %) [147]. Це дає змогу долати наслідки поліморфізму гена цитохрому 

2C19 і досягати необхідного рівня рН у перші дні застосування препарату, 

сприяючи ефективній дії антибіотиків та підвищенню частоти ерадикації, 

порівняно з омепразолом [34, 115]. Результати проведених РКД 

продемонстрували вищу частоту ерадикації у разі застосування езомепразолу 

у схемах послідовної АГБТ (95,4–97,1 %) [166, 168, 184, 216]. 

Результати лікарського забезпечення і ФЕА схем лікування хворих на 

ХГ і дуоденіт відображені в окремих дослідженнях вітчизняних учених 

[15, 56]. Однак комплексних організаційно-економічних та ФЕД, 

присвячених оптимізації МЗВ хворих на ХГ, в Україні не проводилося. 

Отже, ХГ є одним із основних захворювань серед КЗЗ органів 

травлення, які домінують у структурі захворюваності у військовослужбовців. 

ХГ може призводити до виникнення й прогресування незворотних змін СОШ 

у вигляді атрофії, метаплазії та дисплазії аж до виникнення раку шлунка. 

Епідеміологічні й клініко-діагностичні особливості ХГ у 

військовослужбовців у науковій літературі висвітлені недостатньо, а ФЕА 

схем АГБТ не проводився. 
 

Висновки до Розділу 1 

 

1. Кислотозалежні захворювання лідирують за поширеністю серед 

ХОТ у військовослужбовців. Антисекреторна терапія у вигляді ІПП займає 

провідне місце у лікуванні цієї патології. З огляду на це, актуалізуються 

питання не тільки її ефективності, але й фармакоекономічної доцільності при 

лікуванні найрозповсюдженіших КЗЗ.  

2. Проблема дослідження поширеності, частоти і структури КЗЗ у 

військовослужбовців та їх лікування є актуальною під час проведення 

ООС/АТО на Сході України, а ФЕА традиційних і нових вітчизняних ІПП 

сприятиме оптимізації усіх ресурсів при лікуванні кислотозалежної патології.  
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3. МЗВ повинно враховувати доведені ланки складного 

патогенетичного механізму розвитку і рецидивування ерозивно-виразкових 

пошкоджень ЕГДЗ у військовослужбовців, завдяки чому можна досягти 

оптимального результату, який забезпечить тривалу ремісію та сприятиме 

покращенню ЯЖ військовослужбовців. 

4. Установлено, що актуальним є дослідження показників 

фармакоекономічної доцільності застосування вітчизняних ІПП омепразолу і 

езомепразолу при різних формах ГЕРХ, ПВДК і НР-асоційованого гастриту у 

військовослужбовців, та сучасні схеми АГБТ при цих захворюваннях.  

Результати досліджень цього розділу висвітлено у таких публікаціях:  
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захворюваннях в учасників АТО : мат. ІІІ наук.-практ. конф. з міжнар. 

участю «Академічні читання імені Володимира Паська» в рамках 

Міжнародної медичної виставки «PUBLIC HEALTH 2020». Український 

журнал військової медицини. 2020. Т 1, № 3. С. 105. 

62. Осьодло В. В. Фармакоекономічний аналіз схем 

антигелікобактерної терапії. Актуальні інфекційні захворювання. Сучасні 

аспекти клініки, діагностики, лікування та профілактики : мат. міжнар. 

наук.-практ. конф., м. Київ, 26-27 листоп. 2020, Київ, Актуальна 

інфектологія. 2020. Т. 8, № 6, 2020. С. 55-56. 
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76. Осьодло Г. В., Шматенко О. П., Прокопчук С. М., Осьодло В. В., 

Котик Ю. Я. Організаційні та фармакоекономічні аспекти медикаментозного 

супроводу військовослужбовців із Helicobacter pylori-асоційованою 

пептичною виразкою. Український журнал військової медицини. 2020. Т. 1,  

№ 4. С. 44-55. 
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РОЗДІЛ 2 

 

НАУКОВЕ ОБҐРУНТУВАННЯ НАПРЯМІВ, ЗАГАЛЬНОЇ МЕТОДИКИ 

ТА ОСНОВНИХ МЕТОДІВ ДОСЛІДЖЕННЯ 

 

2.1 Обґрунтування напрямів і об’єктів дослідження 

 

Одним із актуальних завдань як Командування Медичних Сил  

ЗС України, так і МОЗ України є обґрунтування обсягів фінансування на ОЗ. 

Без обґрунтованого підходу щодо розподілу фінансових ресурсів, заснованого 

на результатах доказової медицини та економічної доцільності 

фармакотерапії, підвищення витрат може виявитися неефективним. З огляду 

на це, за останні роки спостерігається зростання інтересу до 

фармакоекономічної оцінки ефективності діагностики, лікування і 

профілактики актуальних захворювань.  

Доступні медичні ресурси, зокрема ЛЗ, обмежені у всьому світі. 

Економічні оцінки дають змогу полегшити вибір обмежених ресурсів, 

покращуючи розподілювальну ефективність фінансування ОЗ. 

Відшкодування та формулювання переліку нових препаратів залежать від їх 

клініко-економічної ефективності та доступності. Потреба у 

фармакоекономічних доказах докорінно змінила стратегічні імперативи 

фармацевтичних досліджень та розробок. Професіонали ОЗ у 

фармацевтичних дослідженнях та розробках повинні керуватися принципами 

фармакоекономіки, передбачаючи вибір лікувальних стратегій, що 

відповідають національній лікарській політиці [153]. 

Фармакоекономіка, як наукова дисципліна у системі ОЗ, дає змогу 

оцінити результати та вартість схем терапії для прийняття рішення про 

подальше їх практичне використання [1, 48]. Мета фармакоекономіки − не 

просто вибір найменш вартісної схеми лікування, а визначення найбільш 

ефективних альтернатив при найменших витратах [39, 84].  
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Фармакоекономічну оцінку використовують для прийняття рішень про 

конкретні стандарти лікування, зокрема при відпрацюванні протоколів 

діагностики і лікування хворих, реєстрації та закупках ліків, при формуванні 

цін на ЛП, розробці формулярів ЛЗ, національних керівництв для лікарів із 

застосування препаратів [83]. 

При комплексному ФЕА враховувалися всі витрати, пов’язані з 

проведенням лікування [142], а в показнику вартості захворювання 

передбачено три основних компоненти – прямі, непрямі та нематеріальні 

витрати. Прямі витрати передбачають урахування витрат, пов’язаних із 

наданням медичної допомоги. Непрямі – не залежать від надання медичної 

допомоги і містять витрати, що пов’язані з тимчасовою або постійною 

втратою працездатності. Нематеріальні витрати пов’язані зі зниженням ЯЖ 

пацієнта, яку важко виразити в грошовому еквіваленті, однак вона може мати 

визначальний вплив у деяких медичних програмах [40, 105].  

Наразі зростає актуальність практичного використання методів ФЕА як 

в Україні, так і в країнах Європейського Союзу (European Union, EU), причому 

означилася стійка тенденція до збільшення їх фінансування владою і 

страховими компаніями, тоді як раніше ці дослідження фінансувалися 

переважно фармацевтичними компаніями [160].  

Низький рівень доходів населення України та обмеження фінансових 

ресурсів у період довготривалого збройного конфлікту на Сході нашої 

держави, а також складна економічна ситуація в країні зумовлюють потребу 

раціонального використання ресурсів та проведення ФЕД.  

Указ Президента України від 29.03.2013 р. № 539/2013 про стан 

виконання рішення Ради національної безпеки і оборони України 

«Про забезпечення населення якісними та доступними лікарськими 

засобами» передбачає визначення терапевтичної ефективності та 

фармакоекономічних характеристик ЛП. Тому проведення ФЕА схем 

лікування соціально значущих захворювань та, безсумнівно, захворювань у 

військовослужбовців під час проведення ООС/АТОє актуальним.  
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Для оцінки фармакоекономічної ефективності кислотосупресивної 

терапії КЗЗ та потенційної економічної вигоди для ЗС України, була 

визначена низка актуальних напрямів досліджень: системно-оглядовий, 

порівняльний аналіз – були здійснені для з’ясування рівня дослідження 

проблеми КЗЗ у вітчизняній та іноземній літературі; бібліосемантичний – для 

вивчення сучасного стану поширеності КЗЗ та аналізу світового і 

вітчизняного досвіду ефективності схем лікування ГЕРХ, пептичної виразки 

дванадцятипалої кишки та ХГ; маркетинговий – для визначення 

номенклатури наявних на фармацевтичному ринку України ЛЗ для 

фармакотерапії КЗЗ; експертних оцінок – для оцінки ефективності, 

безпечності основних схем лікування КЗЗ, їх ранжування та застосування; 

ретроспективний клініко-економічний аналіз інтегрального показника 

«якість життя» – для дослідження фінансового навантаження при оцінці 

«загальної вартості захворювання», «мінімізації витрат», «витрати – 

ефективність», «витрати – корисність», дослідження впливу на бюджет та 

ABC/VEN-аналізу; ATC/DDD-методологія − для вивчення споживання ЛЗ за 

анатомо-терапевтичною хімічною класифікацією та встановленими добовими 

дозами; фармакоекономічний аналіз – для визначення ефективності схем 

лікування ГЕРХ, пептичної виразки дванадцятипалої кишки і ХГ та 

розрахунку показників економічної вигоди для бюджету ЗС України; 

фармакоепідеміологічний аналіз – для визначення контролю якості лікарської 

терапії КЗЗ серед військовослужбовців на етапі надання 

високоспеціалізованої медичної допомоги; математико-статистичний – 

для збору, обробки та аналізу інформації, а також визначення достовірності 

одержаних результатів. 

У дослідженні було застосовано методологію моделювання для 

визначення загальних витрат на забезпечення лікування актуальних КЗЗ в 

умовах військово-медичної служби, а також для обґрунтування потенційної 

економічної вигоди для ЗС України. 
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2.2 Загальна методика дисертаційного дослідження та методи 

вирішення завдань 

 
Фармакоекономічний аналіз слугує провідною методологією оцінки 

використання ЛЗ на різних етапах медикаментозного забезпечення. Особливої 

актуальності ФЕА набуває у процесі надання медичної та фармацевтичної 

допомоги військовослужбовцям під час проведення збройного конфлікту на 

Сході країни. На рис. 2.1 показано загальну методику проведення 

дисертаційного дослідження.  

Для аналізу структури споживання ІПП, її вартісних характеристик, 

вісмутовмістких препаратів та антимікробних засобів, що використовуються 

у схемах АГБТ, представлених на фармацевтичному ринку України, було 

використано дані аналітичної системи «Фарм Експлорер» компанії 

«Проксима Ресерч Україна» [119], з аналізом «мінімальної вартості» ЛЗ 

(CMA), що мають доказову базу в лікуванні КЗЗ – актуальних для ЗСУ ІПП 

(омепразолу і езомепразолу), препаратів ВСК та антимікробних ЛЗ, 

рекомендованих для проведення АГБТ першої лінії (амоксициліну, 

кларитроміцину і метронідазолу).  

При цьому було враховано наявність препаратів у Державному реєстрі 

ЛЗ України та в реєстрі оптово-відпускних цін на ЛЗ, які дозволені до 

закупівель для військово-медичних закладів.  

З метою оцінки економічної доступності вказаних ЛЗ, було 

розраховано коефіцієнти адекватності платоспроможності, а також 

показники доступності за методикою, розробленою науковцями кафедри 

організації та економіки фармації Національного фармацевтичного 

університету (м. Харків). Формули, за якими розраховувалися показники, 

наведені у табл. 2.1. 
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Фармакоекономічне дослідження медикаментозного забезпечення 
військовослужбовців при кислотозалежних захворюваннях 

                                Етапи та основні завдання дослідження 

І Етап  
Огляд літератури щодо 
наукових основ 
фармакоекономічної оцінки 
лікарського забезпечення  
військовослужбовців при КЗЗ 
органів травлення 

 Особливості проведення фармакоекономічних 
досліджень при КЗЗ у військовослужбовців; 
 Наукові основи ФЕА при виборі оптимальних 
лікувальних стратегій при КЗЗ; 
 Оцінка сучасних тенденцій, проблем та напрямів 
удосконалення медикаментозного забезпечення при КЗЗ  

ІІ Етап 
Проведення маркетингового 
дослідження ринку ЛЗ для 
лікування КЗЗ  
 

 Аналіз структури споживання ЛЗ, зокрема 
інгібіторів протонної помпи для лікування КЗЗ;  

 Маркетинговий аналіз ринку омепразолу та 
езомепразолу для лікування КЗЗ; 

 Маркетинговий аналіз ринку препаратів вісмуту 
субцитрату колоїдного та антибактеріальних засобів 
для проведення АГБТ 

ІІІ Етап  
Епідеміологічні дослідження на 
КЗЗ в учасників АТО/ООС та 
військовослужбовців 
постійного контингенту 

 Частота та структура кислотозалежних 
захворювань в учасників АТО/ООС та 
військовослужбовців постійного контингенту; 

 Фармакоепідеміологічний аналіз лікарської 
терапії КЗЗ та інтегрального показника якості життя 
військовослужбовців 

ІV Етап  
Клініко-економічний аналіз  
лікарського забезпечення 
учасників АТО/ООС та 
військовослужбовців 
постійного контингенту з КЗЗ 
 

 Аналіз лікарських призначень учасникам 
АТО/ООС та військовослужбовців постійного 
контингенту із кислотозалежними захворюваннями;  

 Проведення клініко-економічної оцінки терапії 
КЗЗ, зокрема інтегрального показника якості життя, 
застосування традиційних та ізомерних ІПП та інших 
груп ЛЗ для лікування КЗЗ у військовослужбовців 

V Етап  
Фармакоекономічний аналіз 
терапії при КЗЗ у 
військовослужбовців 
та економічної вигоди для ЗСУ 

 Фармакоекономічний  аналіз схем терапії різних 
форм ГЕРХ, антигелікобактерної та 
кислотосупресивної терапії при НР-асоційованій 
ПВДК та хронічного гастриту  у 
військовослужбовців 

 Визначення потенційної економічної вигоди при 
фармакоекономічно доцільній терапії ГЕРХ, ПВДК 
та хронічного гастриту  у військовослужбовців 

Рисунок 2.1 ‒ Загальна методика проведення дисертаційного 

дослідження 

 

Для дослідження захворюваності військовослужбовців ЗС України 

упродовж 10-річного статистичного ряду 2009–2018 рр., які поступали в 
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лікувальні заклади МОУ із КЗЗ органів травлення за 1-, 5-, та 10-річний 

терміни, проводили аналіз статистичної звітності (форма 3/мед).   

Таблиця 2.1 ‒ Показники, що використовувалися у маркетингових 

дослідженнях ринку лікарських засобів 

Коефіцієнт 
адекватності 

платоспроможності 
(Ca.s.) 

%100
..

.. 
wa

sa W
PC , 

де: ..saC – коефіцієнт адекватності платоспроможності; 
P – середня роздрібна ціна препарату за певний період 
часу;  

..waW – середня заробітна плата за відповідний період часу  
Доступність ЛЗ  (D) D = 

Vks
Zx


 min ,  

де: xI  – індекс зміни середньої заробітної плати за 
визначений період; 

sI  – зведений індекс цін на ЛЗ за той самий період; 
minZ  – мінімальна заробітна плата у країні; 

kV  – вартість споживчого кошика за період, що 
досліджувався 

 

Для визначення актуальної кислотозалежної патології, особливостей 

клінічного перебігу та МЗВ, проведено аналіз медичних карт 673 хворих із 

кислотозалежною патологією езофагогастродуоденальної ділянки, які 

перебували на стаціонарному лікуванні в клініці гастроентерології НВМКЦ 

«ГВКГ» у 2014–2017 рр.  

Для встановлення особливостей клінічного перебігу актуальних КЗЗ та 

пілотного ФЕА, з 673 медичних карт для дослідження відібрано карти 

117 військовослужбовців різних категорій, учасників ООС/АТО та 

постійного контингенту, порівняних за статтю (всі чоловіки) і віком 

(середній вік 37,1±8,5 роки).  

При проведенні пілотного ФЕА для порівняння затрат на лікування 

різних категорій військовослужбовців, включаючи учасників збройного 

конфлікту (мобілізованих та контрактників), аналізували схеми лікування і 
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терміни перебування 117 хворих у стаціонарі з визначенням середнього 

ліжко-дня.  

Для комплексного ФЕА за методами «загальна вартість захворювання», 

«витрати – ефективність», «витрати – користь», були використані медичні 

картки 160 хворих на різні форми ГЕРХ (40 хворих з ерозивним і 40 хворих із 

неерозивним рефлюкс-езофагітом), 40 хворих на НР-асоційовану ПВДК і 40 

хворих на ХГ.  

У дослідженні враховували дотримання вимог уніфікованих клінічних 

протоколів (УКП) та адаптованих клінічних настанов щодо 

медикаментозного супроводу ГЕРХ: первинної, вторинної (спеціалізованої) 

медичної допомоги ‒ гастроезофагеальна рефлюксна хвороба. Наказ МОЗУ 

від 31 жовтня 2013 р. №  943.  

Також УКП первинної, вторинної (спеціалізованої) медичної допомоги 

‒ пептична виразка шлунка та дванадцятипалої кишки у дорослих. Наказ 

МОЗУ від 03.09.2014 р. № 613.  

УКП щодо діагностики, лікування і профілактики ХГ наразі в Україні 

відсутній. 

Для експертної оцінки фармакоекономічної ефективності 

кислотосупресивної терапії КЗЗ препаратами вітчизняного виробника 

проводилося вивчення показників ЯЖ, з використанням опитувальника «SF-36 

Health Status Survey» (J. E. Ware et al., 1993), що відображено в Додатку А.  

36 пунктів опитувальника SF-36 згруповані у 8 шкал: фізичного 

функціонування (Physical Functioning, PF), рольового фізичного 

функціонування (Role Physical, RP), «шкала болю» (Brief Pain Inventory, BP), 

загального здоров’я (GH), життєздатності (Vitality, VT), соціального 

функціонування (Social Functioning, SF), рольового емоційного 

функціонування (Role Emotional, RE) та психічного здоров’я (Mental Health, 

MH). Показники кожної шкали можуть змінюватися від 0 до 100, де 100 

представляє повне здоров’я. Усі шкали формують два показники: душевне і 

фізичне благополуччя. Результати представляються у вигляді оцінок у балах за 
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8-ми шкалами, складеними у такий спосіб, що більш висока оцінка вказує на 

більш високий рівень ЯЖ [40]. 

Аналіз клінічних проявів містив динаміку описаних у медичних картах 

скарг хворих за основними стравохідно-шлунковими симптомами (печії за 

грудниною, відрижки кислим, епігастрального болю, нудоти, болю при 

ковтанні, важкості в епігастрії, здуття живота, відчуття переповнення і 

швидкого насичення в епігастрії, дискомфортних відчуттів за грудниною, 

зригування, блювання, відчуття клубка в горлі, кашлю, болю у прекардіальній 

ділянці, пов’язаних з прийомом їжі, порушень частоти й характеру стулу), 

аналіз анамнезу хвороби, визначення факторів ризику, уточнення хронології 

попередньої терапії та результати фізикального обстеження хворих.  

З дослідження виключалися хворі з ПВ шлункової та позацибулинної 

локалізації або ПВ з ускладненим перебігом у вигляді кровотечі, пенетрації, 

декомпенсованого пілоростенозу та постгастрорезекційного синдрому. Не 

включалися в дослідження хворі з дивертикулом стравоходу, СБ, ПВ і 

стриктурою стравоходу, ахалазією кардії й аденокарциномою стравоходу. Із 

дослідження виключалися хворі з ерозивно-виразковими ураженнями, 

спричиненими хімічними, термічними й променевими факторами агресії.  

Протипоказаннями до проведення дослідження були: злоякісні пухлини 

та стани після видалення злоякісних пухлин (незалежно від їх локалізації), 

порушення всмоктування, печінкова та ниркова недостатність, серцево-

судинні захворювання в стадії декомпенсації, аневризми крупних судин, 

захворювання центральної нервової системи, анемічний синдром неуточненої 

етіології, хворі, молодші 18-ти років, хворі, які страждають на алкоголізм та 

наркоманію.  

Інтегральний показник ефективності лікування, що комплексно 

враховує динаміку клінічних проявів і ЯЖ, обчислювали за формулою  

А. П. Градова, В. Б. Гриневича (2000) (2.1): 
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,     (2.1) 

де  – приріст якості життя обстежених у процесі лікування 
(бали). 

Клінічну ефективність вираховували за формулою (2.2): 

,    (2.2) 
де:  – показник ефективності (від 1 до 7 балів), обернений до 

терміну регресії основного клінічного симптому КЗЗ; 

 – показник ефективності (від 1 до 7 балів), прямопропорційний до 

частоти епітелізації ерозивно-виразкових ушкоджень (при ерозивній формі 

ГЕРХ і ПВДК), чи до частоти усунення гіперемії слизової оболонки 

дистального відділу стравоходу (при неерозивній формі ГЕРХ), або до 

частоти ерадикації НР-інфекції при хронічному гастриті;  

 та  – відповідні коефіцієнти значущості. 

Для ГЕРХ відповідні коефіцієнти значущості склали відповідно: 

=0,4, =0,6.  

Для ПВДК відповідні коефіцієнти значущості становили: =0,2, 

=0,8. 

Для НР-асоційованого ХГ відповідні коефіцієнти значущості склали: 

=0,3, =0,7. 

Вартість додаткової одиниці корисності витрат на 1 пацієнта 

обчислювали за формулою (2.3):  

,      (2.3) 
де:  – корисність витрат на першу групу пацієнтів; 

 – корисність витрат на другу групу пацієнтів; 
 – кількість пацієнтів.  

Потенційну економічну вигоду для медичної служби ЗСУ від 

застосування фармакоекономічно обґрунтованої терапії кожного 

досліджуваного хворого на КЗЗ обчислювали за формулою (2.4): 

ЕВ = КВ (у %) х Витрати (у грн)  х n,                                           (2.4) 

де: ЕВ ‒ економічні вигоди;  
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      КВ ‒ корисність витрат;  

      n – кількість пацієнтів із досліджуваними КЗЗ у лікувальних 

закладах МОУ відповідно за 1 та 5 років.  

При ФЕА схем лікування хворих з різними формами ГЕРХ 

традиційними та ізомерними формами ІПП вітчизняного виробництва 

проведено порівняльне дослідження ефективності монотерапії езомепразолу 

й омепразолу у хворих із неерозивною та ерозивною формою ГЕРХ з 

обчисленням показників загальної вартості, ефективності та корисності 

витрат у двох групах хворих.  

І група – 40 хворих із ерозивною формою ГЕРХ ступеня А за Лос-

Анджелеською класифікацією, із них: І-А група (20 хворих) отримували 

езомепразол 40 мг/добу упродовж 4–8 тижнів; ІІ-Б група (20 хворих) 

отримували омепразол 40 мг/добу упродовж 4–8 тижнів. 

ІІ група – 40 хворих із неерозивною формою ГЕРХ, із них:  ІІ-А група 

(20 хворих) отримували езомепразол 40 мг/добу упродовж 4–8 тижнів; ІІ-Б 

група (20 хворих) отримували омепразол 20 мг/добу упродовж 4-х тижнів. За 

відсутності ефекту терапевтичної дози омепразолу упродовж 4 тижнів, його 

дозу збільшували до 40 мг/добу.   

Основним критерієм ефективності лікування ерозивної форми ГЕРХ 

слугувала частота епітелізації ерозій у дистальному відділі стравоходу, для 

неерозивної ГЕРХ – частота зникнення гіперемії СО стравоходу.  

При ФЕА терапії КЗЗ проаналізовано результати лікування 40 хворих з 

НР-асоційованою ПВДК традиційними та ізомерними формами ІПП 

вітчизняного виробництва та препаратами ВСК, що використовувалися у 

різних схемах АГБТ з обчисленням показників загальної вартості, витрат, 

ефективності та корисності витрат у двох групах хворих. 

Для проведення ФЕА терапії КЗЗ порівнювалися показники клінічної 

ефективності та вартості лікування в групах порівняння: 
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ІІІ група – 20 хворих отримували езомепразол по 40 мг двічі за добу 

14 днів, амоксицилін по 1000 мг двічі за добу 10 днів, кларитроміцин по  

500 мг двічі за добу 10 днів і ВСК по 120 мг 4 рази за добу 14 днів. 

ІV група – 20 хворих отримували омепразол по 20 мг двічі за добу 

упродовж 14 днів, кларитроміцин по 500 мг двічі за добу, амоксицилін по 

1000 мг двічі за добу 10 днів.  

Потрійна схема АГБТ першої лінії, згідно з Маастрихтським 

консенсусом ІV і V (2012 та 2016 рр.) (ІV група і VІ групи пацієнтів), вибрана 

для порівняльного аналізу, з огляду на найчастіше її застосування у 

військово-медичних закладах МОУ на початку проведення дослідження. 

Основними критеріями ефективності терапії у хворих ІІІ і ІV груп було 

загоєння виразкового дефекту та ерадикація НР-інфекції.  

При ФЕА терапії КЗЗ проаналізовано результати лікування 40 хворих 

на хронічний НР-асоційований гастрит традиційними та ізомерними 

формами ІПП вітчизняного виробництва, що застосовувалися у схемах 

послідовної та потрійної схем АГБТ, з обчисленням показників загальної 

вартості, витрат, ефективності та корисності витрат у двох групах хворих. 

Обстежено 40 хворих на НР-асоційований ХГ, діагноз підтверджено 

клінічним, ендоскопічним та, частково, гістоморфологічним дослідженнями. 

Для проведення ФЕА терапії КЗЗ порівнювалися показники клінічної 

ефективності та вартості лікування, з обчисленням показників вартості, 

витрат, ефективності та корисності витрат у двох групах хворих.  

V група – 20 хворих отримували езомепразол по 40 мг двічі за добу 

упродовж 10 днів, амоксицилін по 1000 мг двічі за добу 5 днів з переходом на 

кларитроміцин по 500 мг двічі за добу, 5 днів і метронідазол по 500 мг двічі 

за добу 5 днів.  

VІ група – 20 хворих отримували омепразол по 20 мг двічі за добу 

упродовж 10 днів, кларитроміцин по 500 мг двічі за добу, амоксицилін по 

1000 мг двічі за добу 10 днів.  
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Основними критеріями ефективності терапії було зменшення 

больового синдрому в епігастрії та ерадикація НР-інфекції.  

Після вибору фармакоекономічно обґрунтованої терапії для лікування 

кожного досліджуваного пацієнта обчислювали економічні вигоди для 

медичної служби ЗСУ, з урахуванням корисності витрат, отриманих для 

кожної нозологічної форми, та середньої кількості пацієнтів з визначеними 

КЗЗ у лікувальних закладах МОУ відповідно за 1 та 5 років.  

Діагностика ерозивної форми ГЕРХ проводилася згідно з ендоскопічною 

Лос-Анджелеською класифікації рефлюкс-езофагіту. 

Ступінь А – одне (чи більше) ураження СО, лімітоване межами однієї 

складки, довжина його <5 мм; 

Ступінь В – одне (чи більше) ураження СО > 5 мм, лімітоване межами 

однієї складки СО; 

Ступінь С – одне (чи більше) ураження СО розповсюджується на дві і 

більше складки, але займає менше 75 % округлості стравоходу; 

Ступінь D – одне (чи більше) ураження СО, розповсюджується на 75 %        

і більше округлості стравоходу. 

Багатогодинний езофаго-рН-моніторинг проводився з метою 

діагностики та лікування ГЕРХ, вивчення антирефлюксної дії езомепразолу і 

омепразолу на 3-тю добу лікування за допомогою ацидогастрографа АГ 1Д-02.  

Для лікування ерозивної та неерозивної форм ГЕРХ блокаторами 

секреції хлоридної кислоти слугували езомепразол і омепразол вітчизняного 

виробника (ПАТ «Фармак», Корпорація «Артеріум», Україна). 

При лікуванні ерозивної форми ГЕРХ езомепразол призначали в дозі 

0,04 г х 1 раз на день та омепразол призначали в дозі 0,02 г х 2 рази на день, 

тривалістю 4–8 тижнів. Тривалість прийому ІПП упродовж 4–8 тижнів є 

оптимальним терміном для лікування ГЕРХ.  

При лікуванні неерозивної форми ГЕРХ езомепразол призначали в дозі 

0,04 г х 1 раз на день та омепразол призначали в дозі 0,02 г х 1 раз на день, 

тривалістю 4 тижні. 
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При лікуванні хворих на НР-асоційовану ПВДК та ХГ використовували 

езомепразол і омепразол (ПАТ «Фармак», Корпорація «Артеріум», Україна); 

ВСК (Гастро-норм, Корпорація «Артеріум», Україна), Віс-нол  

(ПАТ «Фармак», Україна); кларитроміцин (фармацевтична компанія  

ПАТ «Дарниця»); амоксіцилін (Амоксіл, Корпорація «Артеріум», Україна) та 

метронідазол (ПАТ Лубнифарм, Україна).  

Езомепразол призначали по 0,04 г х 2 рази на день, омепразол – по 0,02 г 

х 2 рази на день, кларитроміцин – по 0,5 г х 2 рази на день, амоксицилін – по 

1,0 г х 2 рази на день 10-14 днів. У подальшому хворі, яким у схемах АГБТ 

використовували езомепразол, його відміняли (у зв’язку з відсутністю 

больового синдрому і загоєнням виразки), а хворі, які отримували омепразол, 

продовжили прийом у дозі 0,02 г х 2 рази на день до 4-х тижнів. Вісмуту 

субцитрат Гастро-норм призначали по 120 мг 4 рази за добу впродовж 

14 днів. 

Обробку даних проведено з використанням методів структурно-

логічного, системного, експертного, клініко-економічного аналізів. Обробку 

статистичної та економічної інформації, а також одержаних результатів 

аналізу звітних матеріалів проведено з використанням пакета ліцензованих 

прикладних програм: Microsoft Office Word 2013 (15.0), Microsoft Office 

Excel-2016, STATISTICA 6.1 (StatSoftInc., серійний № AGAR909E415822FA) 

та програми Access. При перевірці статистичних гіпотез, нульову гіпотезу 

відхиляли при рівні значущості менше 0,05. Для порівняння кількісних 

перемінних в умовах нормального розподілення даних, розраховували 

вибіркове середнє та стандартне відхилення, використовуючи критерій 

t Ст’юдента.  
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Висновки до Розділу 2 

 

1. Обґрунтовано актуальні напрями, загальну методику та дизайн 

дослідження, висвітлено основні методи, які використовувалися на п’яти 

етапах виконання дисертаційної роботи. 

2. Складено програмно-цільову структуру дисертаційного 

дослідження, яка визначає 5 етапів організації ФЕД щодо медикаментозного 

забезпечення військовослужбовців при КЗЗ. 

3. Обрано методи комплексного ФЕД з аналізом показників 

«загальна вартість захворювання», «мінімізація витрат», «витрати –

ефективність», «витрати – корисність». 

4. Запропоновано дослідження впливу на бюджет у вигляді 

обчислення потенційної економічної вигоди для медичної служби ЗС України 

при застосуванні фармакоекономічно обґрунтованої терапії актуальних КЗЗ. 

 

Результати досліджень цього розділу висвітлено у таких публікаціях: 

70. Осьодло Г. В., Прокопчук С. М., Войцеховський О. М., Осьодло 

В. В. Про складові ефективності антигелікобактерної терапії при НР-

асоційованих захворюваннях органів травлення. Сучасна гастроентерологія. 

2014. № 3 (77). С. 73-79.  

71. Осьодло Г. В., Осьодло В. В. Пептичні виразки шлунка і 

дванадцятипалої кишки. Практичні аспекти сучасної гастроентерології : 

навч. посіб. : серія військового лікаря. 2-е вид. перероб. і доп. / за ред. Г. В. 

Осьодло. Київ, 2016. С. 58-74.  
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РОЗДІЛ 3 

 

МАРКЕТИНГОВИЙ АНАЛІЗ РИНКУ ПРЕПАРАТІВ ДЛЯ ЛІКУВАННЯ 

КИСЛОТОЗАЛЕЖНИХ ЗАХВОРЮВАНЬ 

 

3.1 Огляд структури споживання лікарських засобів для лікування 

кислотозалежних захворювань в Україні 

 

Нині особливого соціально-економічного значення набувають 

результати маркетингових досліджень, які дають змогу визначити основні 

тенденції розвитку фармацевтичного ринку. Найбільш ефективними 

антисекреторними препаратами для лікування хворих із КЗЗ визнані ІПП. 

Блокуючи фінальну фазу секреції протонів водню, означені інгібітори є 

найбільш ефективними кислотоінгібувальними засобами. Їх ефективність 

доведена в контрольованих багатоцентрових дослідженнях, а молекулярний 

механізм дії зумовлює низьку частоту побічних ефектів. Проте різні класи 

ІПП відрізняються за своїми фармакокінетичними, фармакодинамічними 

властивостями, за клінічним ефектом та фармакоекономічними показниками 

[207].  

Мета цього розділу полягає у дослідженні структури споживання ІПП, 

представлених на фармацевтичному ринку України. Матеріалами 

дослідження виступили дані аналітичної системи «Фарм Експлорер» 

компанії «Проксима Ресерч Україна» за 1 квартал 2020 р. [119]. 

Згідно з даними аналітичної системи «Фарм Експлорер» компанії 

«Проксима Ресерч Україна», загалом за 1 квартал 2020 р. українцями було 

спожито понад 329 млн упаковок ЛЗ. Відносний приріст по відношенню до 1 

кварталу 2019 р. склав 14,88 %. Лідером за споживанням стала категорія ЛЗ, 

що впливають на травну систему та обмін речовин з приростом у 10,78 %. 

При детальному аналізі структури споживання групи засобів, що впливають 

на травну систему, слід відмітити (табл. 3.1), що препарати для лікування 
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захворювань, пов’язаних з порушенням кислотності, не лише входять у 

трійку найбільш затребуваних за часткою у структурі споживання у 13,46 %, 

але й демонструють 9,05 % приросту по відношенню до попереднього року.  

Таблиця 3.1 ‒ Структура споживання лікарських засобів, що впливають 

на травну систему та обмін речовин в упаковках в Україні у 2019-2020 рр.  

Код та назва 
фармакотерапевтичної групи за 

ATC-класифікацією  
(ІІ-й рівень) 

Споживання, 
уп. 

Приріст до 
аналогічного 

періоду минулого 
року (%) 

Частка у 
структурі 

споживання 
(%) 

Загалом 59,985 73 10,78 100,00 
1.11 (A11) Вітаміни 11,464 58 26,98 19,11 
1.7 (A07) Протидіарейні, кишкові 
протизапальні та протиінфекційні 
препарати 

8,221 67 -3,16 13,71 

1.2 (A02) Препарати для лікування 
захворювань, пов’язаних з 
порушенням кислотності 

8,074 56 9,05 13,46 

1.3 (A03) Препарати для лікування 
функціональних розладів ШКТ 7,522 22 14,47 12,54 

1.10 (A10) Препарати для 
лікування цукрового діабету 4,731 03 37,31 7,89 

1.9 (A09) Препарати, що сприяють 
травленню, включаючи ферменти 3,978 14 3,93 6,63 

1.5 (A05) Препарати для лікування 
захворювань печінки та 
жовчовивідних шляхів 

3,737 63 -2,96 6,23 

1.6 (A06) Проносні препарати 3,684 53 2,07 6,14 
1.1 (A01) Стоматологічні 
препарати 2,779 63 32,00 4,63 

1.16 (A16) Інші препарати для 
лікування захворювань ШКТ та 
порушень обміну речовин 

2,551 40 -0,67 4,25 

1.12 (A12) Мінеральні добавки 2,039 50 -3,96 3,40 
1.4 (A04) Протиблювотні засоби 
та препарати, що усувають нудоту 44272 15,19 0,74 

1.13 (A13) Загальнотонізуючі 
препарати 38265 -0,53 0,64 

1.15 (A15) Стимулятори апетиту 18579 5,68 0,31 
1.14 (A14) Анаболічні засоби для 
системного застосування 18382 6,70 0,31 

1.8 (A08) Препарати для лікування 
ожиріння, за винятком дієтичних 
продуктів 

5,87 -5,91 0,01 
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З урахуванням того, що до групи вітамінів та протидіарейних засобів, 

котрі очолили рейтинг, входить чимала кількість безрецептурних ЛЗ 

широкого самостійного вжитку споживачами, є підстави стверджувати, що 

на КЗЗ страждає значна частка населення, а пошук фармакоекономічно 

вигідних схем їх лікування – проблема актуальна.  

Препарати для лікування ПВ та ГЕРХ упевнено домінують у групі 

засобів для лікування КЗЗ. Їх частка склала 83,98 %, а темпи зростання –  

10,69 % по відношенню до аналогічного періоду попереднього року  

(табл. 3.2). 

Таблиця 3.2 ‒ Структура споживання лікарських засобів для лікування 

захворювань, пов’язаних з порушенням кислотності в упаковках в Україні у 

2019-2020 рр. 

Назва фармакотерапевтичної групи за 
ATC-класифікацією (ІІІ-й рівень) 

Споживання 
(І кв. 2020 р.), 

уп. 

Приріст до 
аналогічного 
періоду 2019 

р. (%) 

Частка у 
структурі 

споживання 
(%) 

Загалом 8,074 56 9,05 100,00 
Препарати для лікування ПВ і ГЕРХ 6,781 30 10,69 83,98 
Антациди 761,54 2,67 9,43 
Інші препарати для лікування КЗЗ 531,72 -0,87 6,59 
 

Аналіз групи препаратів для лікування ПВ шлунка і дванадцятипалої 

кишки та ГЕРХ дав змогу відзначити низку характерних особливостей 

(табл. 3.3).  

Таблиця 3.3 ‒ Структура споживання лікарських засобів для лікування 

пептичної виразки та гастроезофагеальної рефлюксної хвороби в упаковках в 

Україні у 2019-2020 рр.  

Назва фармакотерапевтичної групи за 
ATC-класифікацією (ІV-й рівень) 

Споживання 
(І кв. 2020 р.),  
уп. 

Приріст до 
аналогічного 
періоду 2019 

р. (%) 

Частка у 
структурі 

споживання 
(%) 

Загалом 6,781 30 10,69 100,00 
Інгібітори протонного насосу 3,725 27 20,34 54,93 
Антагоністи Н2-гістамінорецепторів 2,607 17 -1,30 38,45 
Інші засоби для лікування КЗЗ 421,20 15,15 6,21 
Комбінації для ерадикації HР 27,65 16,36 0,41 
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Суттєвим є домінування ІПП у структурі споживання, що може 

свідчити про зростаючий попит на цю групу як серед споживачів, так і серед 

фахівців. На відміну від блокаторів Н2-гістамінорецепторів, вони 

демонструють позитивний приріст у розмірі понад 20 % відносно до 

аналогічного періоду попереднього року. 

Саме група ІПП упевнено переважає у структурі споживання (названа 

група також лідирує у структурі призначень серед сімейних лікарів та 

гастроентерологів). 

На українському фармацевтичному ринку доступні всі сучасні 

молекули ІПП (омепразол, лансопразол, пантопразол, рабепразол), зокрема, 

ізомерні сполуки (езомепразол, декслансопразол) та комбінації ІПП з 

прокінетиками. Згідно з даними аналітичної системи «Фарм Експлорер» 

компанії «Проксима Ресерч Україна» у структурі споживання ІПП в 

упаковках, відповідно до міжнародних непатентованих назв у першому 

кварталі 2020 р. лідирують омепразол, пантопразол і езомепразол (табл. 3.4).   

Таблиця 3.4 ‒ Структура споживання інгібітора протонної помпи за 

міжнародними непатентованими назвами в упаковках в Україні у  

2019-2020 рр. 

№ 
з/п Міжнародна непатентована 

назва 
Споживання 
(І кв. 2020 р.), 

уп. 

Приріст до 
аналогічного 

періоду 2019 р. 
(%) 

Частка у 
структурі 

споживання 
(%) 

 Загалом 3,725 27 20,34 100,00 
1 OMEPRAZOLUM 2,070 35 14,22 55,58 
2 PANTOPRAZOLUM 1,199 22 28,04 32,19 
3 ESOMEPRAZOLUM 225 01 55,93 6,04 
4 RABEPRAZOLUM 146 19 24,32 3,92 
5 DOMPERIDONUM+ 

OMEPRAZOLUM 42,40 -11,13 1,14 

6 LANSOPRAZOLUM 21,06 -4,11 0,57 
7 DEXLANSOPRAZOLUM 21,03 42,42 0,56 

 

Серед 10 найбільш успішних у цьому сегменті фармацевтичних 

компаній присутні одразу 5 вітчизняних виробників. Відповідно до даних 



87 
 
аналітичної системи «Фарм Експлорер» компанії «Проксима Ресерч Україна» 

5 українських фармкомпаній лідирують у структурі споживання ІПП в 

упаковках, за міжнародними непатентованими назвами: ПАТ «Фармак», 

Корпорація «Артеріум», ТОВ «Кусум Фарм», ПрАТ «Дарниця» та 

Універсальне агентство «Про-Фарма» (табл. 3.5). 

Серед широкого розмаїття сполук ІПП найбільший відносний приріст 

демонструє молекула езомепразолу – одразу 56 % по відношенню до 

аналогічного періоду попереднього року (табл. 3.5). Такі темпи зростання 

однозначно свідчать про те, що професійний інтерес до цієї молекули 

зростає. Також це доводить і те, що терапевтичні вигоди застосування 

езомепразолу заохочують до його застосування дедалі більшу кількість 

лікарів та їх пацієнтів. 

Таблиця 3.5 ‒ Структура споживання інгібітора протонної помпи за 

компаніями-виробниками в упаковках в Україні у 2019-2020 рр. 

№ 
з/п Компанія-виробник 

Споживання 
(І кв. 

2020 р.), уп. 

Приріст до 
аналогічного 

періоду 
2019 р., % 

Частка у 
структурі 

споживання, % 

 Загалом 3,725 27 20,34 100,00 
1 Dr. Reddy`s Laboratories Ltd 

(India) 732 07 19,12 19,65 

2 Farmak OJSC (Ukraine, Kiev) 487 26 68,15 13,08 
3 KRKA (Slovenia) 462 03 34,79 12,40 
4 Arterium Corporation OJSC 

(Ukraine, Kiev) 303 19 -18,53 8,14 

5 Teva (Israel) 263 89 21,33 7,08 
6 Kusum Pharm LLC 

(Ukraine, Kiev) 229 34 18,93 6,16 

7 Darnitsa PrJSC (Ukraine, Kiev) 228 15 16,41 6,12 
8 Universal Agency PRO-

PHARMA LLC (Ukraine, Kiev) 143 97 18,59 3,86 

9 Takeda (Japan) 122 06 9,52 3,28 
10 World Medicine (Great Britain) 118 99 57,89 3,19 
 

У структурі споживання езомепразолу в розрізі конкретних форм 

різних торгових марок, доступних на вітчизняному ринку, доречно 

відзначити низку характерних особливостей, а саме: беззаперечним лідером 
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за споживанням є пероральна форма у дозі 40 мг; кількість таблеток в 

упаковці зазвичай складає 14 шт. (табл. 3.6).  

Серед вітчизняних препаратів цього сегменту найбільшим попитом 

користується ЛЗ під торговою назвою Езонекса ПАТ «Фармак», усі 3 форми 

якого демонструють позитивну динаміку. Найбільшу частку у структурі 

споживання займає розчин для інфузій – 22,42 %, а найвищі темпи росту – 

таблетована форма у дозі 40 мг, одразу 259 % по відношенню до 

аналогічного періоду попереднього року (табл. 3.6). 

Таблиця 3.6 ‒ Структура споживання препаратів езомепразолу в 

упаковках в Україні у 2019-2020 рр. 

 
 

№ 
з/п 

Назва та лікарська форма ЛП 
Споживання 
(І кв. 2020 р.), 

уп. 

Приріст до 
аналогічного 

періоду 
2019 р., % 

Частка у 
структурі 

споживання, 
% 

1 2 3 4 5 
 Загалом 225,01 55,93 100,00 

1 EZOLONG-40, Organosyn Life 
Sciences (India), tabs coated w/film 
40 mg blister in box, № 14 

80,84 19,79 35,93 

2 ESONEXA, Farmak OJSC 
(Ukraine, Kiev), lyoph. f/sol. f/inf. 
and in. 40 mg flask, № 1 

50,44 11,50 22,42 

3 EZOLONG-20, Organosyn Life 
Sciences (India), tabs coated w/film 
20 mg blister in box, № 14 

33,50 363,53 14,89 

4 ESONEXA, Farmak OJSC 
(Ukraine, Kiev), tabs intest. solub. 
40 mg blister, №14 

14,80 258,76 6,58 

5 NEXIUM®, Astra Zeneca (Great 
Britain), tabs coated w/film 40 mg 
blister, № 14 

14,69 137,54 6,53 

6 NEXIUM®, Astra Zeneca (Great 
Britain), tabs coated w/film 20 mg 
blister, № 14 

8,23 104,88 3,66 

7 ESONEXA, Farmak OJSC 
(Ukraine, Kiev), tabs intest. solub. 
20 mg blister, № 14 

6,55 52,71 2,91 

8 PEMOZAR, SUN (India), powd.fr-
dr., f/sol. f/in. 40 mg flask, № 1 5,12 218,02 2,28 
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Продовження таблиці 3.6 
1 2 3 4 5 
9 NEXIUM®, Astra Zeneca (Great 

Britain), tabs coated w/film 20 mg 
blister, № 7 

4,56 195,12 2,03 

10 ESOMER, Perrery Farmaceutici 
(Italy), tablets gastroresistant 40 mg 
blister, № 28 

1,43 192,31 0,63 

11 EZOLONG, Organosyn Life 
Sciences (India), powder for 
solution for inject 40 mg flask, № 
10 

1,37   0,61 

12 NEXIUM, Astra Zeneca (Great 
Britain), powd.f/pr. sol. f/inj. & inf. 
40 mg flask, № 10 

1,26 18,32 0,56 

13 PEMOZAR, SUN (India), tablets 
gastroresistant 40 mg blister, № 14 1,13 231,15 0,50 

14 PEMOZAR, SUN (India), tablets 
gastroresistant 20 mg blister, № 14 0,56 236,33 0,25 

15 EMANERA, KRKA  (Slovenia), 
caps. intest.-soluble 20 mg blister, 
№ 28 

0,21 -25,93 0,09 

16  EMANERA, KRKA (Slovenia), 
caps. intest.-soluble 40 mg blister, 
№ 28 

0,19 57,77 0,08 

17 EMANERA, KRKA (Slovenia), 
caps. intest.-soluble 40 mg blister, 
№ 14 

0,05 53,18 0,02 

18 EMANERA, KRKA (Slovenia), 
caps. intest.-soluble 20 mg blister, 
№ 14 

0,05 214,64 0,02 

19 ESOMEPRAZOLE-PHARMEX, 
Zdoroviye LLC (Ukraine, 
Kharkiv), lyophil. f/inject or 
infusions 40 mg flask, № 1 

0,01 -66,07 0,01 

20 ESOMEALOX, Sanofi (France), 
caps. solid, intest.-soluble 40 mg 
blister, № 14 

0,00 -87,03 0,00 

 

З огляду на суттєву представленість у структурі споживання як 

пероральної, так і інфузійної форм препаратів езомепразолу, є підстави 

стверджувати про успішне застосування молекули і в амбулаторній практиці, 

і в умовах стаціонару. 
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Оцінювання динаміки попиту на молекулу езомепразолу впродовж 

2016–2020 рр. свідчить про зростання інтересу до сполуки в останні 2 роки  

(рис. 3.1). Безумовно, це відображає кумулятивний позитивний досвід, 

здобутий вітчизняними фахівцями, з одного боку, та швидко зростаючу 

позитивну доказову базу за цією молекулою в Україні та світі.  

 
Рис. 3.1  ̶ Динаміка споживання езомепразолу в Україні, уп.  

(1 кв. 2016 – 1 кв. 2020 рр.) 
*Примітка: pcs – упаковки; INN – міжнародна непатентована назва; Qrt – квартал 

 

Цілком ймовірно, що драйвером високих темпів зростання попиту на 

групу езомепразолу стало суттєве зниження вартості лікування.  
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Рис. 3.2   ̶ Динаміка середньої вартості 1 доби лікування препаратами 

езомепразолу різних торгових марок (Україна, 1 кв. 2016 – 1 кв 2020 рр.) 
*Примітка: UAH – гривня; DDD – рекомендована середня добова доза; Brand – торгова 
назва; Qrt – квартал 

 

Згідно з рис. 3.2 протягом 2018–2019 рр. середня вартість 1 доби 

лікування препаратом Езонекса знизилася майже втричі – з 98 грн за DDD 

(рекомендована середня добова доза препарату) до 30 грн за DDD. 

 

3.2 Маркетинговий аналіз препаратів омепразолу та езомепразолу 

для лікування кислотозалежних захворювань в Україні 

 

Удосконалення МЗВ із кислотозалежною патологією відповідно до 

реальних потреб лікувально-діагностичного процесу та з урахуванням 

сучасного рівня розвитку медичної та фармацевтичної науки, передбачає 

маркетинговий та ФЕА ринку кислотоінгібувальних, антипептичних і 

антигелікобактерних ЛЗ. Фармакоекономічно обґрунтоване МЗВ при КЗЗ 

сприятиме підвищенню ефективності та якості лікування і уникненню 

невиправданих бюджетних витрат. Дослідження ефективності різних ІПП у 

лікуванні КЗЗ дали підстави зробити висновки, що в умовах сучасного 
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фармацевтичного ринку лікувати оригінальним езомепразолом не тільки 

ефективно, але й економічно вигідно [7, 179]. У клінічній практиці військові 

лікарі найчастіше використовують омепразол, а практика МЗВ передбачає 

передусім застосування ЛЗ вітчизняного виробника [129]. Тому структура 

споживання та маркетинговий аналіз ринку ІПП, насамперед омепразолу й 

езомепразолу, з оцінкою спроможностей вітчизняного виробника та 

«мінімальної вартості» при лікуванні КЗЗ у військовослужбовців, є особливо 

актуальним. 

Водночас першочерговою стратегією медикаментозного супроводу ПВ і 

ХГ, асоційованих з HP, виступає вдала ерадикація HР-інфекції [193, 220]. 

Згідно з опублікованими дослідженнями у ЗСУ відбувається поступове 

зниження ефективності потрійної схеми АГБТ першої  лінії до 69 %, що 

потребує проведення ФЕА вісмутовмістких схем, які зберігають достатній 

рівень ерадикації НР [75, 88] та рекомендовані міжнародними угодами.  

Мета цього розділу полягає у проведенні аналізу вітчизняного ринку 

ІПП (а саме омепразолу й езомепразолу), ВСК і антибактеріальних засобів 

(амоксицилін, кларитроміцин, метронідазол), аналіз пероральних форм 

препаратів, призначених для МЗВ при ГЕРХ, ПВДК та ХГ, які були присутні у 

реєстру оптово-відпускних цін на ЛЗ, що виступає важливим компонентом 

МЗВ, а також у ході роботи було розраховано та визначено коефіцієнти 

адекватності платоспроможності (Ca.s.) та доступності для ЛЗ, що 

досліджуються. Матеріалами дослідження виступили дані аналітичної 

системи «Фарм Експлорер» компанії «Проксима Ресерч Україна» з 

проведенням маркетингового аналізу фармацевтичного ринку ІПП 

(омепразолу й езомепразолу), ВСК і антибактеріальних засобів (амоксицилін, 

кларитроміцин, метронідазол).  

Наступним етапом проведених досліджень був аналіз показників 

економічної доступності ЛЗ за 2019–2020 рр. та початку 2021 р. Для 

визначення цього показника було використано формулу, яка розроблена 

науковцями кафедри організації та економіки фармації Національного 
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фармацевтичного університету (м. Харків) під керівництвом 

проф. А. С. Немченко та апробована на багатьох наукових дослідженнях. 

Згідно з даними літературних джерел для гарантованої державою медичної та 

фармацевтичної допомоги показник доступності повинен дорівнювати 

одиниці або бути більшим за одиницю. Під час дослідження було 

використано дані для розрахунку доступності, встановлені Державною 

службою статистики України за відповідний період: мінімальна заробітна 

плата – 6 000 грн, прожитковий мінімум – 2 189 грн. Установлено, що на 

вітчизняному роздрібному фармацевтичному ринку у 2019–2020 рр. були 

присутні 36 лікарських форм (ЛФ) ІПП (20 форм омепразолу та 16 – 

езомепразолу), 7 ЛФ ВСК і 42 ЛФ антибактеріальних засобів (11 – 

амоксициліну, 22 – кларитроміцину, 10 – метронідазолу). Узагальнені 

результати аналізу середньої роздрібної вартості упаковки, одиниці 

дозування та DDD препаратів езомепразолу представлено у табл. 3.7. 

Таблиця 3.7 ‒ Середня роздрібна вартість езомепразолу згідно 

аналітичної системи «Фарм Експлорер» компанії «Проксима Ресерч Україна» 

у 2019-2020 рр. 

 
№ 
з/п 

 
 

Назва ЛЗ, виробник, лікарська форма 

Розд. 
ціна за 
упак., 

грн 

Розд. 
ціна за 
табл., 
грн 

Розд. 
ціна 

DDD, 
грн 

1 2 3 4 5 
1 PEMOZAR, SUN (India), tablets gastroresistant  

20 mg blister, № 14 
69,06 4,93 7,40 

2 ESONEXA, Farmak OJSC (Ukraine, Kiev), tabs 
intest. solub. 20 mg blister, № 14 

71,80 5,13 7,69 

3 ESOMEALOX, Sanofi (France), caps. solid, intest.-
soluble 20 mg blister, № 14 

99,29 7,09 10,64 

4 EZOLONG-20, Organosyn Life Sciences (India), 
tabs coated w/film 20 mg blister in box, № 14 

100,70 7,19 10,79 

5 PEMOZAR, SUN  (India), tablets gastroresistant  
40 mg blister, № 14 

107,16 7,65 5,74 

6 ESONEXA, Farmak OJSC (Ukraine, Kiev), tabs 
intest. solub. 40 mg blister, № 14 

113,41 8,10 6,08 

7 ESOMEALOX, Sanofi (France), caps. solid, intest.-
soluble 40 mg blister, № 14 

150,63 10,76 8,07 
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Продовження таблиці 3.7 
1 2 3 4 5 
8 EMANERA, KRKA (Slovenia), caps. intest.-soluble 

20 mg blister, № 28 
314,61 11,24 16,85 

9 EZOLONG-40, Organosyn Life Sciences (India), 
tabs coated w/film 40 mg blister in box, № 14 

159,60 11,40 8,55 

10 EMANERA, KRKA (Slovenia), caps. intest.-soluble 
20 mg blister, № 14 

161,52 11,54 17,30 

11 EMANERA, KRKA (Slovenia), caps. intest.-soluble 
40 mg blister, № 28 

436,72 15,60 11,70 

12 ESOMER, Perrery Farmaceutici (Italy), tablets 
gastroresistant 40 mg blister, № 28 

457,00 16,32 12,24 

13 EMANERA, KRKA (Slovenia), caps. intest.-soluble 
40 mg blister, № 14 

248,67 17,76 13,32 

14  NEXIUM, Astra Zeneca (Great Britain), tabs coated 
w/film 20 mg blister, № 7 

173,25 24,75 37,12 

15 NEXIUM, Astra Zeneca (Great Britain), tabs coated 
w/film 20 mg blister, № 14 

360,79 25,77 38,66 

16 NEXIUM, Astra Zeneca (Great Britain), tabs coated 
w/film 40 mg blister, № 14 

428,72 30,62 22,97 

 
Найменшою роздрібною ціною серед препаратів езомепразол 

характеризувався ЛЗ «Пемозар», виробництва компанії SUN (Індія), таблетки 

40 мг, № 14 із середньою вартістю упаковки, таблетки та DDD упродовж 

досліджуваного періоду відповідно – 107,16 грн, 7,65 грн та 5,74 грн. 

Серед вітчизняних ЛЗ езомепразолу найнижча середня роздрібна ціна 

упаковки відповідала препарату «Езонекса», виробництва ПАТ «Фармак», 

таблетки 40 мг, № 14 із середньою вартістю упаковки, таблетки та DDD 

упродовж досліджуваного періоду відповідно ‒ 113,41 грн, 8,10 грн та  

6,08 грн. 

Для вказаних препаратів установлена цінова стабільність упродовж 

2019–2020 рр. (рис. 3.3), їх вартість у 3,8 рази нижча вартості оригінального 

препарату «Нексіум», виробництва компанії «Astra Zeneca» 

(Великобританія), таблетки 40 мг, №14, із середньою вартістю упаковки, 

таблетки та DDD впродовж досліджуваного періоду відповідно – 428,72 грн, 

30,62 грн та 22,97 грн.  
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Рисунок 3.3 ‒ *Динаміка вартості деяких ЛЗ езомепразолу (капс.40 мг, 

№14) у 2019-2020 рр.,  грн/упак. 
*Примітка: згідно аналітичної системи «Фарм Експлорер компанії Проксима Ресерч 

Україна»  
 
Одним із відносних показників економічної доступності ЛЗ є 

коефіцієнт адекватності платоспроможності (Ca.s.). Чим меншими є значення 

цього показника, тим доступнішими для населення вважаються ЛЗ. 

Відповідно до офіційних даних Державної служби статистики України, 

середня заробітна плата за досліджуваний період у країні складала 

10 802,12 грн. 

Результати аналізу  коефіцієнту адекватності платоспроможності за 

препаратами езомепразолу дав змогу встановити, що найнижче значення 

цього показника серед ЛП вітчизняного виробництва відповідало ЛП 

препарату «Езонекса», виробництва ПАТ «Фармак», таблетки 20 мг, № 14 – 

0,66. Серед загальної кількості ЛЗ у групі найбільшим значенням показника 

характеризувався ЛП «Еманера», виробництва «KRKA» (Slovenia), капсули  

40 мг, № 28 – 4,04 (Додаток Б). 
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Розраховано коефіцієнт доступності за ЛЗ у межах досліджуваних груп. 

Установлено, що середній показник доступності ЛП у групі езомепразолу 

склав 3,5, що є найвищим середнім показником порівняно з іншими 

досліджуваними групами. У межах групи найвищим показником 

доступності, а отже, найвищою доступністю характеризувався ЛП 

«Езонекса»,  виробництва ПАТ «Фармак», таблетки 20 мг, № 14, можливо це 

обумовлено відсутністю на момент дослідження у роздрібній мережі 

дозування цього ЛЗ 40 мг.  

При аналізі середньої вартості стандартної упаковки, капсули та DDD 

представлених ЛП омепразолу, встановлено, що економічно вигідними для 

МЗВ виступає Омепразол, ПАТ Фармак (Україна), капсули 20 мг, № 30 із 

середньою вартістю упаковки впродовж досліджуваного періоду у 43,17 грн, 

таблетки та DDD – у 1,44 грн та Омепразол, корпорації «Артеріум» 

(Україна), капсули 20 мг, № 30 із середньою вартістю упаковки впродовж 

досліджуваного періоду у 47,51 грн, таблетки та DDD – у 1,58 грн (табл. 3.8).  

Таблиця 3.8 ‒ Середня роздрібна вартість омепразолу згідно 

аналітичної системи «Фарм Експлорер компанії Проксима Ресерч Україна» у 

2019-2020 рр. 

 

№  
з/п 

 
Назва ЛЗ, виробник, лікарська форма 

Розд. 
ціна за 
упак., 

грн 

Розд. ціна 
за табл., 

грн 

Розд. 
ціна 

DDD, 
грн 

1 2 3 4 5 
1 OMEZ, Dr. Reddy`s Laboratories Ltd (India), 

caps. 20 mg strip, № 30 
83,79 2,79 2,79 

2 OMEZ, Dr. Reddy`s Laboratories Ltd (India), 
caps. 40 mg blister, № 28 

113,22 4,04 2,02 

3 OMEZ, Dr. Reddy`s Laboratories Ltd (India), 
caps. 10 mg blister, № 30 

54,68 1,82 3,64 

4 OMEZ INSTA, Dr. Reddy`s Laboratories Ltd 
(India), powder f/susp. orale 20 mg sachet, №30 

219,53 7,32 7,32 

5 OMEZ INSTA, Dr. Reddy`s Laboratories Ltd 
(India), powder f/susp. orale 20 mg sachet, № 10 

74,25 7,43 7,43 

6 OMEZ, Dr. Reddy`s Laboratories Ltd (India), 
caps. 20 mg blister, № 30 

88,02 2,93 2,93 
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Продовження таблиці 3.8 

 

Для цих препаратів характерна цінова стабільність упродовж 2019–

2020   рр. (рис. 3.4), а їхня вартість у 1,9 рази нижча вартості препарату 

«Омез», компанії «Reddy`s Laboratories Ltd» (Iндія), капсули 20 мг, № 30 із 

середньою вартістю упаковки впродовж досліджуваного періоду у 83,79 грн, 

таблетки та DDD – у 2,79 грн. Бренд Омепразолу компанії «Astra Zeneca» 

(Великобританія) в Україні не зареєстровано. Омепразол компанії 

«Borisovsky» (Білорусь), капсули 20 мг, № 30, з вартістю упаковки у  

1 2 3 4 5 
7 OMEPRAZOLE-TEVA, Teva (Israel), capsules 

gastroresistant 20 mg blister, № 30 
62,87 2,10 2,10 

8 OMEPRAZOLE-TEVA, Teva (Israel), capsules 
gastroresistant 40 mg blister, № 30 

90,17 3,00 1,50 

9 OMEPRAZOLE, Arterium Corporation 
(Ukraine, Kiev), caps. 20 mg blister in pack, 
№ 30 

47,51 1,58 1,58 

10  OMEPRAZOLE, Arterium Corporation 
(Ukraine, Kiev), caps. 20 mg blister in pack,  
№  10 

13,26 1,33 1,33 

11  OMEPRAZOLE, Farmak (Ukraine, Kiev), 
caps. 0,02 g blister, in a pack, № 30 

43,17 1,44 1,44 

12 OMEPRAZOLE, Farmak (Ukraine, Kiev), 
caps. 0,02 g blister, in a pack, № 10 

13,77 1,38 1,38 

13 OMEPRAZOLUM-DARNITSA, Darnitsa 
PrJSC (Ukraine), caps. 20 mg cont. cell pack, 
№ 10 

15,43 1,54 1,54 

14 OMEPRAZOLЕ ANANTA, Ananta Medicare 
(India), caps.w/modif.release 20 mg blister,  
№ 100 

177,96 1,78 1,78 

15 OMEPRAZOLE 20 ANANTA, Ananta 
Medicare (India), caps. 20 mg blister, № 100 

157,05 1,57 1,57 

16 LOSID 20, Flamingo  (India), caps. 20 mg,  
№ 100 

204,90 2,05 2,05 

17 OMEPRAZOLE-ASTRAPHARM, Astrapharm 
LLC (Ukraine), caps. 20 mg blister, № 30 

49,21 1,64 1,64 

18 OMEPRAZOLE-ASTRAPHARM, Astrapharm 
LLC (Ukraine), caps. 20 mg blister, № 10 

15,09 1,51 1,51 

19 OMEPRAZOLUM 20, MaxPharma Limited  
(Cyprus), caps. 20 mg, № 30 

59,87 1,99 1,99 

20 OMEPRAZOLUM, Borisovsky MPP OJSC 
(Belarus, Borisov), caps. 20 mg blister, № 30 

35,07 1,17 1,17 



98 
 
35,07 грн, був присутнім на українському фармацевтичному ринку тільки в 

січні 2019 р. 

 
Рисунок 3.4 – Динаміка вартості омепразолу грн/уп (капсули 20 мг,  

№ 30) згідно аналітичної системи «Фарм Експлорер компанії Проксима 

Ресерч Україна», 2019-2020 рр. 

  

Аналіз показників адекватності платоспроможності у межах цієї групи 

препаратів показав, що найнижчим значенням показника характеризувався 

вітчизняний омепразол – Омепразол, корпорації «Артеріум» (Україна) 20 мг  

№ 10 – 0,12, що є низьким абсолютним значенням показника, що свідчить 

про високу платоспроможність щодо одиниці упаковки за цим препаратом, та 

є позитивним явищем з погляду забезпечення економічної доступності для 

населення. Найменш адекватним щодо платоспроможності ЛП, тобто таким, 

який мав найбільше значення показника Ca.s., був Омез, «Reddy`s 

Laboratories Ltd» (Iндія), капсули 10 мг, № 30 – 2,03.  

Узагальнені результати аналізу доступності ЛП омепразолу свідчать, 

що середнє значення доступності ЛП омепразолу було найнижчим серед 
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інших груп, що вивчалися, та склало 2,8, що на 0,7 нижче порівняно із 

групою езомепразолу. Однак показник за групою загалом вважається 

достатнім для забезпечення економічної доступності ЛЗ. Також необхідно 

врахувати лише часткову присутність ЛЗ одночасно на початку та наприкінці 

досліджуваного періоду. 

 

3.3 Маркетинговий аналіз ринку препаратів вісмуту субцитрату 

колоїдного та антибактеріальних засобів для проведення 

антигелікобактерної терапії 

 

Аналіз середньої роздрібної вартості упаковки, одиниці дозування та 

DDD представлених 7 форм препаратів ВСК, дав змогу встановити, що 

Гастро-норм ПАТ корпорації «Артеріум» (Україна), таблетки 120 мг, № 100, 

із середньою вартістю упаковки, таблетки та DDD упродовж досліджуваного 

періоду відповідно у 245,52 грн, у 2,46 грн, у 9,82 грн, є найбільш економічно 

доступним серед препаратів колоїдного вісмуту для МЗВ. Альтернативним 

препаратом може вважатися ВСК Улькавіс, компанії «КРКА» (Словенія), 

таблетки 120 мг, № 112 із середньою вартістю упаковки, таблетки та DDD 

упродовж досліджуваного періоду відповідно у 273,91 грн, у 2,45 грн, у 

9,78  грн (табл. 3.9).  

Таблиця 3.9 ‒ Середня роздрібна вартість препаратів вісмуту 

субцитрату колоїдного згідно аналітичної системи «Фарм Експлорер 

компанії Проксима Ресерч Україна» у 2019-2020 рр. 

 
 
№  
з/п 

 
 

Назва ЛЗ, виробник, лікарська форма 

Розд. 
ціна за 
упак., 

грн 

Розд. 
ціна за 
табл., 
грн 

Розд. 
ціна 

DDD, 
грн 

1 2 3 4 5 
1 DE-NOL, Astellas Pharma Europe (Netherlands), tabs 

coated w/film 120 mg blister, № 112 
437,03 3,90 15,61 
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Продовження таблиці 3.9 
1 2 3 4 5 
2 DE-NOL, Astellas Pharma Europe (Netherlands), tabs 

coated w/film 120 mg blister, № 56 
248,82 4,44 17,77 

3 VIS-NOL, Farmak OJSC (Ukraine, Kiev), caps.  
120 mg blister in pack, № 100 

314,61 3,07 12,30 

4 VIS-NOL, Farmak OJSC (Ukraine, Kiev), caps.  
120 mg blister in pack, № 30 

92,25 3,15 12,58 

5 ULCAVIS, KRKA (Slovenia), tabs coated w/film  
120 mg blister, № 112 

273,91 2,45 9,78 

6 ULCAVIS, KRKA (Slovenia), tabs coated w/film  
120 mg blister, № 28 

86,20 3,08 12,31 

7 GASTRO-NORM, Arterium Corporation (Ukraine, 
Kiev), tabs coated w/film 120 mg blister, in a pack,  
№ 100 

245,52 2,46 9,82 

 

Для препарату Гастро-норм характерна цінова стабільність упродовж 

2019–2020 рр. (рис. 3.5), а його вартість у 1,6 разів нижча вартості 

оригінального препарату «Де-нол», компанії «Astellas Pharma Europe» 

(Нідерланди), таблетки 120 мг, № 112, із середньою вартістю упаковки, 

таблеток та DDD впродовж досліджуваного періоду відповідно у 437,03 грн, 

3,90 грн, 15,61 грн.  

 
Рис. 3.5   ̶*Динаміка вартості препаратів вісмуту субцитрату колоїдного 

грн/уп, згідно з аналітичною системою «Фарм Експлорер» компанії 

«Проксима Ресерч Україна», 2019–2020 рр. 
*Примітка: Де-нол, Улькавіс, капсули 120 мг №112; Гастро-норм капсули 120 мг, № 100  



101 
 

За результатами аналізу адекватності платоспроможності у групі ЛП 

ВСК встановлено, що найнижче значення Ca.s. серед вітчизняних ЛЗ 

відповідало препарату «Віс-нол», «Фармак» (Україна), капсули 120 мг, № 30. 

Найвище значення коефіцієнту адекватності платоспроможності у групі 

загалом було розраховано для ЛП «Де-нол», «Astellas Pharma Europe» 

(Нідерланди), таблетки  в оболонці 120 мг, № 112 – 4,05. 

Вивчення доступності цієї групи дало змогу встановити незмінність 

асортименту впродовж досліджуваного періоду, що є позитивним явищем і 

визначає фізичну доступність ЛП групи. Розрахований середній показник 

цінової доступності препаратів ВСК склав 3,16. Найвищим показником 

доступності характеризувався вітчизняний препарат «Віс-нол», «Фармак» ‒ 

3,48, найнижчим – Улькавіс, «КРКА» (Словенія) – 2,98. 

Наступним етапом дослідження став маркетинговий аналіз 

антибактеріальних засобів, що застосовуються для проведення АГБТ, 

зокрема препаратів амоксициліну, кларитроміцину та метронідазолу. 

При аналізі середньої роздрібної вартості упаковки, таблетки та DDD 

11 представлених препаратів амоксициліну, з’ясовано, що Амоксіл  

ПАТ корпорації «Артеріум» (Україна), таблетки 500 мг, № 20, із середньою 

вартістю упаковки, одиниці дозування та DDD упродовж досліджуваного 

періоду відповідно – 81,97 грн, 4,1 грн та 12,29 грн, є найбільш економічно 

вигідним серед препаратів амоксициліну для МЗВ. Альтернативним 

препаратом може вважатися амоксицилін Оспамокс, компанії «Sandoz» 

(Швейцарія), таблетки 1000 мг, № 20 із середньою вартістю упаковки, 

таблетки та DDD упродовж досліджуваного періоду відповідно – 193,38 грн, 

9,67 грн і 14,50 грн (табл. 3.10).  

Для цих препаратів амоксициліну характерна цінова стабільність 

упродовж 2019–2020 рр. (рис. 3.6), а вартість еквіпотентної дози Амоксілу у 

1,6 рази нижча вартості оригінального препарату «Флемоксин солютаб» 

компанії «Astellas Pharma Europe» (Нідерланди), таблетки 500 мг, № 20, із 
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середньою вартістю упаковки, таблетки та DDD упродовж досліджуваного 

періоду відповідно у 134,61 грн, 6,73 грн, 20,19 грн.  

Таблиця 3.10 – Середня роздрібна вартість препаратів амоксициліну 

згідно аналітичної системи «Фарм Експлорер компанії Проксима Ресерч 

Україна» у 2019-2020 рр. 

 
№ 
з/п 

 
 

Назва ЛЗ, виробник, лікарська форма 

Розд. 
ціна за 
упак., 

грн 

Розд. 
ціна за 
табл., 
грн 

Розд. 
ціна 

DDD, 
грн 

1 AMOXIL, Arterium Corporation (Ukraine, Kiev), 
tabs 500 mg, № 20 

81,97 4,1 12,29 

2 FLEMOXIN SOLUTAB, Astellas Pharma Europe 
(Netherlands), tablets dispersed 1000 mg blister, 
№ 20 

197,54 9,88 14,82 

3 FLEMOXIN SOLUTAB®, Astellas Pharma 
Europe (Netherlands), tablets dispersed 500 mg 
blister, № 20 

134,61 6,73 20,19 

4 OSPAMOX, Sandoz (Switzerland), tabs coated 
w/film 1000 mg, № 12 

183,69 15,31 22,96 

5 FLEMOXIN SOLUTAB, Astellas Pharma Europe 
(Netherlands), tablets dispersed 250 mg blister, № 
20 

108,70 5,44 32,61 

6 AMOXIL®, Arterium Corporation (Ukraine, 
Kiev), tabs 250 mg, № 20 

62,0 3,1 18,60 

7 OSPAMOX, Sandoz (Switzerland), tabs coated 
w/film 500 mg, № 12 

109,07 9,09 27,27 

8 OSPAMOX DT, Sandoz (Switzerland), tablets 
dispersed 1000 mg, № 20 

193,38 9,67 14,50 

9 OSPAMOX DT, Sandoz (Switzerland), tablets 
dispersed 500 mg, № 20 

120,56 6,03 18,08 

10 OSPAMOX DT, Sandoz (Switzerland), tablets 
dispersed 1000 mg, № 12 

204,93 17,08 25,62 

11 OSPAMOX DT, Sandoz (Switzerland), tablets 
dispersed 500 mg, № 12 

99,99 8,34 25,0 
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Рис. 3.6  ̶ Динаміка вартості амоксициліну грн/уп (таблетки 500 мг, 

№ 20), згідно з даними аналітичної системи «Фарм Експлорер» компанії 

«Проксима Ресерч Україна», 2019–2020 рр. 

 

Серед препаратів амоксициліну найвищою адекватністю 

платоспроможності, тобто найнижчим значенням показника, 

характеризувався ЛП «Амоксіл» ПАТ корпорації «Артеріум (Україна), 

таблетки 250 мг, № 20 – 0,57, найвищим – «Оспамокс», «Sandoz» 

(Швейцарія), таблетки 1000 мг, № 12 – 1,89. 

Показник доступності за групою амоксициліну склав 3,28, що є 

найвищим серед інших груп АГБТ. Найдоступнішим препаратом визначено 

«Амоксіл», «Артеріум» (Україна) – 3,49, найменш доступним – «Оспамокс», 

«Sandos» (Швейцарія) – 500 мг, № 12. 

При аналізі середньої вартості стандартної упаковки, одиниці 

дозування та DDD представлених 22 препаратів кларитроміцину, 

встановлено, що Кларитроміцин ПАТ «Астрафарм» (Україна), таблетки  

500 мг, № 14, із середньою вартістю упаковки, таблетки та DDD упродовж 

досліджуваного періоду відповідно ‒ 103,91 грн, 7,42 грн і 7,42 грн є 

найбільш економічно вигідним серед препаратів кларитроміцину для МЗВ. 



104 
 
Альтернативним препаратом може вважатися «Кларитроміцин»,  

ТОВ «Фармацевтична компанія «Здоров’я» (Україна), таблетки 500 мг, № 14 

із середньою вартістю упаковки, таблетки та DDD упродовж досліджуваного 

періоду відповідно у 113,60 грн, 8,11 грн та 8,11 грн та (табл. 3.11).  

Для вітчизняних препаратів кларитроміцину характерна цінова 

стабільність упродовж 2019–2020 рр. (рис. 3.7), а вартість еквівалентної дози 

«Кларитроміцину» ТОВ «Фармацевтичної компанії «Здоров’я» (Україна) 

удвічі нижча вартості препарату «Фромілід», компанії «КРКА» (Словенія), 

таблетки 500 мг, № 14, із середньою вартістю упаковки, таблетки та DDD 

упродовж досліджуваного періоду відповідно 226,85 грн, 16,20 грн та 

16,20 грн. ЛП кларитроміцину (Клацид, Італія) у формі для проведення АГБТ 

в Україні наразі відсутній. 

Таблиця 3.11 ‒ Середня роздрібна вартість препаратів кларитроміцину 

згідно аналітичної системи «Фарм Експлорер компанії Проксима Ресерч 

Україна» у 2019-2020 рр. 

№  
з/п 

 
Назва ЛЗ, виробник, лікарська форма 

Розд. ціна 
за упак., 

грн 

Розд. ціна 
за табл., 

грн 

Розд. 
 ціна 

DDD, грн 
1 2 3 4 5 

1 FROMILID UNO, KRKA (Slovenia), tabs 
w/modified release 500 mg blister, № 5 

118,78 23,76 23,76 

2 FROMILID UNO, KRKA (Slovenia), tabs 
w/modified release 500 mg blister, № 7 

137,69 19,67 19,67 

3 FROMILID, KRKA (Slovenia), tabs coated 
w/film 500 mg blister, № 14 

226,85 16,20 16,20 

4 CLARITHROMYCIN, Arterium Corporation 
(Ukraine, Kiev), tabs coated w/film 500 mg 
blister, № 10 

85,48 8,55 8,55 

5 AZICLAR 500, Ananta Medicare (India), 
tabs coated w/film 500 mg, № 10 

190,31 19,03 19,03 

7 CLARITHROMYCIN-ASTRAPHARM, 
Astrapharm LLC (Ukraine, Vishneve), tablets 
coated 500 mg blister, № 14 

103,91 7,42 7,42 

8 CLARITHROMYCIN-DARNITSA, Darnitsa 
PrJSC (Ukraine, Kiev), tablets coated 500 mg 
cont. cell pack, № 14 

147,36 10,53 10,53 
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Продовження таблиці 3.11 
1 2 3 4 5 

9 FROMILID, KRKA (Slovenia), tabs coated 
w/film 250 mg blister, № 14 

147,36 9,64 19,23 

10 CLARITHROMYCIN-ASTRAPHARM, 
Astrapharm LLC (Ukraine, Vishneve), tablets 
coated 500 mg blister, № 7 

134,93 9,15 9,15 

12 CLABEL 500, Nobel (Turkey), tablets coated 
500 mg blister, № 14 

64,08 18,52 18,52 

13 CLARITHROMYCIN-ZDOROVYE, 
Zdoroviye LLC (Ukraine, Kharkiv), tabs 
coated w/film 250 mg blister, № 10 

55,88 5,59 11,18 

14 KLABAX OD, SUN (India), coat. tabs, 
prolong. action 500 mg blister, № 5 

85,08 17,02 17,02 

15 CLARITHROMYCIN, Arterium Corporation 
(Ukraine, Kiev), tabs coated w/film 250 mg 
blister, № 10 

55,57 5,56 11,12 

16 CLARITHROMYCIN-ZDOROVYE, 
Zdoroviye LLC (Ukraine, Kharkiv), tabs 
coated w/film 500 mg blister, № 10 

87,12 8,71 8,71 

17 ORADRO, World Medicine (Great Britain), 
tabs coated w/film 500 mg blister, № 14 

195,03 13,93 13,93 

18 CLARITHROMYCIN-ZDOROVYE, 
Zdoroviye LLC (Ukraine, Kharkiv), tabs 
coated w/film 500 mg blister, № 14 

113,60 8,11 8,11 

19 KLERIMED 500, Medochemie (Cyprus), 
tabs coated w/film 500 mg blister, № 14 

187,48 13,39 13,39 

20 CLARITHROMYCIN-ZDOROVYE, 
Zdoroviye LLC (Ukraine, Kharkiv), tabs 
coated w/film 500 mg blister, № 7 

57,29 8,18 8,18 

21 CLARITHROMYCIN GRINDEKS, 
Grindeks (Latvia), tabs coated w/film 500 mg 
blister, № 14 

208,02 14,86 14,86 

22 AZICLAR 250, Ananta Medicare (India), 
tabs coated w/film 250 mg, № 10 

179,75 14,15 28,31 

 

Розрахунки коефіцієнту адекватності платоспроможності у найбільш 

широко представленій групі АГБТ дав змогу встановити, що найменше 

значення Ca.s. (0,51) відповідає вітчизняному ЛП – «Кларитроміцин», 

«Артеріум», 250 мг, № 10; найвище (2,1) – «Фромілід», «КРКА», 500 мг, 

№ 14. 
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Рис. 3.7  ̶ Динаміка вартості кларитроміцину грн/уп (таблетки 500 мг, 

№ 14), згідно з даними аналітичної системи «Фарм Експлорер» компанії 

«Проксима Ресерч Україна», 2019–2020 рр. 

 

Середній показник доступності найбільш численної групи ЛП 

кларитроміцина склав 3,12. У цій групі також повторюється позитивна 

тенденція, де ЛП вітчизняного виробництва – «Кларитроміцин-Здоров’я», 

250 мг № 10 мав найвищий показник – 3,26. Однак найнижчою доступністю 

також характеризувався «Кларитроміцин-Здоров’я», 500 мг № 7. Таке явище 

обумовлене підвищенням ціни на цю ЛФ, водночас показник доступності 

залишається у прийнятних для ЛЗ межах.  

Одним із важливих складових АГБТ є застосування препаратів 

метронідазолу. При аналізі середньої вартості стандартної упаковки, 

таблетки та DDD представлених 10 препаратів метронідазолу, встановлено, 

що «Метронідазол» ПАТ «Лубнифарм» (Україна), таблетки 250 мг, № 20, із 

середньою вартістю упаковки і таблетки впродовж досліджуваного періоду 

відповідно ‒ 33,95 грн, 1,70 грн і 7,42 грн є найбільш економічно вигідним 

серед препаратів метронідазолу для МЗВ.  
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Альтернативним препаратом може вважатися «Метронідазол»,  

ТОВ «Фармацевтичної компанії «Здоров’я» (Україна), таблетки 250 мг, № 20 

із середньою вартістю упаковки, таблетки та DDD упродовж досліджуваного 

періоду відповідно – 36, 98 грн, 1,85 грн, 7,4 грн (табл. 3.12).  

Таблиця 3.12 ‒ Середня роздрібна вартість препаратів метронідазолу 

згідно аналітичної системи «Фарм Експлорер компанії Проксима Ресерч 

Україна» у 2019-2020 рр. 

 
№ 
з/п 

 
Назва ЛЗ, виробник, лікарська форма 

Розд. ціна 
за упак., 

грн 

Розд. 
ціна за 

табл., грн 

Розд. ціна 
DDD, грн 

 
1 METRONIDAZOLUM, Lubnypharm JSCo 

(Ukraine, Lubny), tabs 250 mg blister, № 20 
33,95 1,70 6,8 

2 METRONIDAZOLE-ZDOROVYE, 
Zdoroviye LLC (Ukraine, Kharkiv), tabs 250 
mg blister, № 20 

36,98 1,85 7,4 

3 TRICHOPOL, Polpharma  (Poland), tabs 250 
mg blister, № 20 

103,62 5,18 20,72 

4 METRONIDAZOLUM, Lubnypharm 
(Ukraine, Lubny), tabs 250 mg blister, № 10 

18,86 1,89 7,56 

5 TRIKASAID, Pharmascience (Canada), caps. 
500 mg blister, № 15 

69,99 4,67 9,34 

7 METRONIDAZOLE-ZDOROVYE, 
Zdoroviye LLC (Ukraine, Kharkiv), tabs  
250 mg, (20 tablets in blister) 

37,97 1,89 7,56 

8 EFLORAN, KRKA (Slovenia), tabs 400 mg 
flask, № 10 

68,27 6,83 17,08 

9 TRIKASAID, Pharmascience (Canada), caps. 
500 mg flask, № 30 

132,37 4,41 8,82 

10 FLAGYL, Sanofi (France), tablets coated  
250 mg, № 20 

96,91 4,94 19,76 

 

Для вітчизняних препаратів метронідазолу характерна цінова 

стабільність упродовж 2019–2020 рр. (рис. 3.8), а вартість «Метронідазолу» 

ПАТ «Лубнифарм» (Україна) утричі нижча за вартість препарату «Тріхопол», 

компанії «Польфарма» (Польща), таблетки 250 мг, № 20, із середньою 

вартістю упаковки, таблетки та DDD упродовж досліджуваного періоду 

відповідно – 103,62 грн, 5,18 грн та 20,72 грн.  
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Рисунок 3.8 ‒ Динаміка вартості метронідазолу грн/уп (таблетки  

250 мг, № 20) згідно аналітичної системи «Фарм Експлорер компанії 

Проксима Ресерч Україна», 2019-2020 рр. 

  

Аналіз адекватності платоспроможності групи препаратів 

метронідазолу свідчить, що ця група загалом характеризується найменшим 

значенням вказаного показника. Одночасно найнижче значення Ca.s. (0,17) 

відповідає ЛП «Метронідазол», «Лубнифарм», 250 мг № 10, найвище (1,23) – 

ЛП «Трикасаід», «Pharmascience» (Канада), капсули 500 мг, № 30. 

Показник адекватності платоспроможності свідчить про доступність 

упаковки ЛЗ, не зважаючи на кількість доз в упаковці, що також має бути 

враховано у подальших розрахунках. 

Аналіз доступності цієї групи ЛЗ дав змогу встановити, що середній 

показник склав 3,12. Найбільш доступним визначено «Метронідазол», 

«Лубнифарм», 250 мг, № 20, вартість добової дози якого також визначена як 

найменша. Найнижча доступність серед ЛП метронідазолу, що 

аналізувалися, була визначена для «Ефлорану», «КРКА». 

Встановлені тенденції розвитку фармацевтичного ринку ЛЗ, що 

застосовуються у комплексному лікуванні КЗЗ, характеризуються з 

соціально-економічного погляду, неоднозначністю, тому потребують 

подальших досліджень за різними організаційно-економічними напрямами. 
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Висновки до Розділу 3 

 

1. На підставі маркетингових досліджень установлено, що у 2019–

2020 рр. на фармацевтичному ринку України були доступні такі препарати 

для лікування КЗЗ та проведення АГБТ у військовослужбовців: 

20 пероральних форм омепразолу, 16 форм езомепразолу, 7 форм ВСК, 

11 форм амоксициліну, 22 форми кларитроміцину та 10 форм метронідазолу, 

що внесені до Державного реєстру ЛЗ України.  

2. Аналіз середніх роздрібних цін свідчить, що економічно вигідними 

для МЗВ серед 20 препаратів омепразолу є вітчизняні ЛЗ ‒ «Омепразол»,  

ПАТ «Фармак» (Україна) та «Омепразол», корпорації «Артеріум» (Україна), 

капсули 20 мг, № 30. Їхня вартість була у 1,9 рази нижча вартості препарату 

«Омез», компанії «Dr. Reddy`s» (Iндія). 

3. Аналіз ринку 16 ЛП езомепразолу дав змогу встановити, що 

економічно вигідним для МЗВ може бути застосування езомепразолу 

«Езонекса», ПАТ «Фармак» (Україна) та «Пемозар», виробництва «SUN» 

(Iндія), таблетки 40 мг, № 14, вартість яких у 3,8 разів нижча вартості 

оригінального препарату «Нексіум», «Astra Zeneca» (Великобританія). 

4. Проведений аналізу ринку 7 препаратів ВСК, довів, що вигідним 

для МЗВ може бути застосування ЛП Гастро-норм, ПАТ корпорації 

«Артеріум» (Україна), таблетки 120 мг, № 100, та Улькавіс, компанії «КРКА» 

(Словенія), таблетки 120 мг, № 112, вартість яких у 1,6 рази нижча вартості 

оригінального препарату «Де-нол», компанії «Astellas Pharma Europe» 

(Нідерланди). 

5. При аналізі ринку 11 представлених препаратів амоксициліну 

встановлено, що вигідним для МЗВ виступає Амоксіл ПАТ корпорації 

«Артеріум» (Україна), таблетки 500 мг, № 20, вартість якого у 1,6 рази нижча 

вартості оригінального препарату «Флемоксин солютаб», компанії «Astellas 

Pharma Europe» (Нідерланди). 
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6. При аналізі ринку 22 представлених препаратів кларитроміцину 

встановлено, що вигідним для МЗВ виступає Кларитроміцин,  

ПАТ «Астрафарм» (Україна) та Кларитроміцин, ТОВ «Фармацевтичної 

компанії «Здоров’я» (Україна), таблетки 500 мг, № 14, вартість яких удвічі 

нижча вартості препарату Фромілід, компанії «КРКА» (Словенія).  

7. При аналізі ринку 10 препаратів метронідазолу встановлено, що 

вигідним для МЗВ виступає Метронідазол ПАТ «Лубнифарм» (Україна) та 

Метронідазол, ТОВ «Фармацевтичної компанії «Здоров’я» (Україна), 

таблетки 250 мг, № 20 вартість яких утричі нижча вартості препарату 

«Тріхопол», компанії «Польфарма» (Польща). 

8. Аналіз адекватності платоспроможності дав змогу визначити 

найбільш прийнятні вітчизняні ЛП за кожною групою, зокрема «Езонекса», 

виробництва ПАТ «Фармак», таблетки 20 мг, № 14 (Ca.s. ‒ 0,66), 

«Омепразол», «Артеріум» 20 мг № 10 (0,12), «Віс-нол», «Фармак», капсули 

120 мг, № 30 (0,85). Серед препаратів амоксициліну найвищою адекватністю 

платоспроможності ‒ тобто найнижчим значенням показника ‒ 

характеризується ЛП «Амоксіл» ПАТ корпорації «Артеріум», таблетки 

250 мг, № 20 (0,57), «Кларитроміцин», «Артеріум», 250 мг, № 10 (0,51), 

«Метронідазол», «Лубнифарм», 250 мг, № 10 (0,17). 

9. Узагальнення результатів розрахунків доступності ЛЗ для лікування 

КЗЗ для МЗВ свідчить, що найвищий середній показник доступності 

відповідає ЛП езомепразолу – 3,5. Водночас усі препарати вибірки мали 

значення показника доступності понад 1,0, що є позитивним явищем для 

забезпечення економічної доступності терапії КЗЗ для МЗВ. 

 

Результати досліджень цього розділу висвітлено у таких публікаціях: 

61. Осьодло В. В. Маркетинговий аналіз вітчизняного 

фармацевтичного ринку інгібіторів протонної помпи. Нові досягнення у галузі 

медичних та фармацевтичних наук : мат. міжнар. наук.-практ. конф.,  
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м. Одеса, 20-21 листоп. 2020 р. Одеса, ГО «Південна фундація медицини», 

2020. С. 6-10.  

132. Шматенко О. П., Осьодло В. В. Маркетинговий аналіз ринку 

інгібіторів протонної помпи: в фокусі омепразол та езомепразол. Соціальна 

фармація в охороні здоров’я. 2020. Т. 6, № 4. С. 72-78.  

217. Shmatenko O., Osodlo V., Osodlo H., Drozdov D., Bielozorova O. 

Overview of the structure of medicine consumption focus on proton pump 

inhibitors. Pharmacophore. 2020. № 11(2). Р. 107-113. 
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РОЗДІЛ 4 

АНАЛІЗ ЗАХВОРЮВАНОСТІ ТА МЕДИКАМЕНТОЗНОГО 

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ УЧАСНИКІВ ОПЕРАЦІЇ ОБ’ЄДНАНИХ СИЛ 

(АНТИТЕРОРИСТИЧНОЇ ОПЕРАЦІЇ) ТА ВІЙСЬКОВОСЛУЖБОВЦІВ 

ПОСТІЙНОГО КОНТИНГЕНТУ ІЗ КИСЛОТОЗАЛЕЖНИМИ 

ЗАХВОРЮВАННЯМИ 

 

4.1 Аналіз частоти та структури кислотозалежних захворювань в 

учасників операції Об’єднаних сил (антитерористичної операції) та 

військовослужбовців постійного контингенту 

 

Дослідження поширеності, частоти і структури КЗЗ у різних категорій 

військовослужбовців, їх лікування та планування медикаментозного 

забезпечення є особливо актуальними в зоні збройного конфлікту на Сході 

країни. Домінування КЗЗ у структурі хвороб органів травлення необхідно 

враховувати при плануванні медикаментозного забезпечення з акцентом на 

фармакоекономічно доцільну кислотосупресивну та АГБТ [2, 4]. 

Мета цього розділу дослідження полягає у порівнянні частоти і 

структури КЗЗ, а також вартості медикаментозної терапії КЗЗ ЕГДЗ у 

військовослужбовців – учасників ООС/АТО різних категорій та постійного 

контингенту.  

Дослідженню піддано 117 учасників збройного конфлікту з 

епігастральним больовим і диспепсичним синдромами, чоловічої статі, які 

знаходилися на стаціонарному обстеженні та лікуванні у клініці 

гастроентерології НВМКЦ «ГВКГ». Групу порівняння склали 

44 військовослужбовці постійного контингенту, порівняних за статтю і віком. 

Усі хворі були розподілені з урахуванням участі в ООС/АТО та службового 

стану: мобілізовані учасники бойових дій – 56 % (65 із 117), 

військовослужбовці за контрактом учасники бойових дій – 44 % (52 із 117), 

військовослужбовці строкової служби не учасники бойових дій – 39 % (17 із 
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44) та військовослужбовці за контрактом не учасники бойових дій – 61 %  

(27 із 44). 

У ході досліджень було проведено індикацію Нр-інфекції, 

фіброезофагогастродуоденоскопію (ФЕГДС) та ультрасонографію органів 

черевної порожнини; гістоморфологічні методи дослідження СО стравоходу і 

шлунка (за потреби). 

При вивченні частоти і структури КЗЗ серед учасників бойових дій 

установлено, що в структурі хвороб перше рангове місце належало ПВ 

дванадцятипалої кишки – 39 % (46 із 117) хворих, друге місце ГЕРХ – 30 % 

(35 із 117) хворих, третє місце  гастродуоденіту – 23 % (27 із 117) хворих. 

Рідше зустрічалися панкреатит – 5 % ( 6 із 117) і ПВ шлунка – 3 % (3 із 117) 

хворих (рис. 4.1). 

 
Рисунок 4.1 ‒ Загальна структура КЗЗ в учасників ООС/АТО, 

госпіталізованих у клініку гастроентерології Національного військово-

медичного клінічного центру «Головний військовий клінічний госпіталь» 

 

Результати дослідження свідчать про агресивніший перебіг КЗЗ у 

військовослужбовців ‒ учасників збройного конфлікту, порівняно з 

військовослужбовцями, які не перебували в зоні бойових конфліктів. 

Установлено домінування частоти ерозивно-виразкових пошкоджень у 

мобілізованих військовослужбовців, порівняно з військовослужбовцями 

контрактної служби, що потребує подальших клінічних та ФЕД. 
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При ендоскопічному обстеженні пацієнтів з’ясовано, що ерозивно-

виразкові ураження стравоходу, шлунка і дванадцятипалої кишки 

констатували у 83 % (97 із 117) учасників збройного протистояння, а у 

військовослужбовців, які не брали участі у бойових операціях, ерозивні зміни 

склали 48 % (21 із 44), (P < 0,01). 

Найчастіше спостерігали ураження цибулини дванадцятипалої кишки – 

72 % (70 із 97), проміжне місце зайняли ураження стравоходу – 30 % 

(29 із 97) та найменшу кількість змін виявляли в шлунку – 28 % (27 із 97), а 

поєднання уражень різних ділянок мало місце у 40 % (36 із 97) хворих  

(рис. 4.2). 

 
Рисунок 4.2 ‒ Розподіл ерозивно-виразкових уражень 

езофагогастродуоденальної зони у хворих на кислотозалежні захворювання 

 

При цьому ерозивно-виразкові зміни частіше спостерігались у 

мобілізованих військовослужбовців, які брали участь у зоні бойових дій – у 

60 % (58 з 97) хворих, у військовослужбовців за контрактом – у 40 % 

(39 із 97) хворих, (P < 0,01). 

Досвід бойових дій свідчить про високу поширеність ГЕРХ серед 

учасників ООС/АТО та переважання у структурі ерозивної форми [4]. У 

цьому дослідженні ерозивну ГЕРХ (ЕРХ) констатовано у 83 % (29 із 35) 

хворих, неерозивну ГЕРХ (НЕРХ) – у 17 % (6 із 35) пацієнтів, яка 
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асоційована із порушенням режиму харчування, психоемоційним, фізичним 

перевантаженням та палінням.       

Найчастіше в учасників бойових операцій виявляли ерозивну форму 

ГЕРХ ступеня В за Лос-Анджелеською класифікацією – у 55 % (16 із 29) 

хворих, рідше езофагіт ступеня А – у 41 % (12 із 29) хворих, ступеня С –  

у 4 % (1 із 29) хворих (рис. 4.3). 

 
Рисунок 4.3 ‒ Структура гастроезофагеальної рефлюксної хвороби 

серед учасників ООС/АТО  

 

Вивчення структури ГЕРХ у різних категорій військовослужбовців – 

учасників бойових операцій, свідчить про переважання її ерозивної форми у 

мобілізованих – 66 % (19 із 29), порівняно з військовослужбовцями за 

контрактом – 34 % (10 із 29), (Р < 0,01). 

У мобілізованих езофагіт ступеня А мав місце у 31 % (9 із 29) хворих, 

ступеня В – у 34 % (10 із 29) хворих. Щодо військовослужбовців за 

контрактом, езофагіт ступеня А виявляли у 10 % (3 із 29) хворих, ступеня В – 

у 21 % (6 із 29) хворих, ступеня С – у 3 % (1 із 29) хворих (рис. 4.4). 
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Рисунок 4.4 ‒ Структура ГЕРХ серед військовослужбовців, які 

перебували в зоні проведення збройного протистояння на сході України 

згідно Лос-Анджелеської класифікації 

 

Серед військовослужбовців постійного контингенту (не учасників 

збройного конфлікту) ерозивні форми езофагіту спостерігали у 43 % (9 із 21) 

хворих, що значно рідше, ніж в учасників збройного конфлікту – у 83 %  

(29 із 35) хворих, Р < 0,05. 

Окрім стравоходу, ерозивно-виразкові зміни спостерігали в шлунку: 

серед військовослужбовців, які брали участь у бойових операціях, – у 28 % 

(27 із 97) хворих, а в не учасників ООС/АТО – у 14 % (3 із 21) хворих,  

P > 0,05. 

Ерозивно-виразкові зміни шлунка зустрічалися переважно у 

мобілізованих – у 63 % (17 із 27) хворих, рідше – у військовослужбовців за 

контрактом – у 37 % (10 із 27) хворих, (Р < 0,01). 

Найчастіше ерозивно-виразкові ураження локалізувалися в цибулині 

дванадцятипалої кишки: серед учасників бойових дій – у 72 % 

(70 із 97) хворих, у військовослужбовців, що не брали участі в бойових 

операціях, – у 67 % (14 із 21) хворих, Р > 0,05. 
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При цьому серед учасників збройного конфлікту з ерозивною 

дуоденопатією cпостерігався такий розподіл: мобілізовані – 56 % (39 із 70) та 

військовослужбовці за контрактом – 44 % (31 із 70) хворих, Р < 0,05. 

Отже, військовослужбовці контрактної служби відзначаються більшою 

стійкістю щодо виникнення ерозивно-виразкових пошкоджень верхніх 

відділів ШКТ порівняно з мобілізованими, що ймовірно обумовлено 

попереднім ретельним відбором на військову службу, вищою 

стресостійкістю та меншим розповсюдженням шкідливих звичок.  

 

4.2 Аналіз лікарських призначень учасникам операції Об’єднаних 

сил (антитерористичної операції) та військовослужбовцям постійного 

контингенту із кислотозалежними захворюваннями 

 

Було проведено аналіз структури призначень препаратів для лікування 

патології ШКТ вітчизняними медиками. Зокрема, у першому кварталі 2020 р. 

група ІПП стала лідером за абсолютним показником призначень серед 

препаратів, що впливають на травну систему та обмін речовин (табл. 4.1).  

Із понад 2 млн зроблених за проаналізований період призначень, більш 

ніж 400 тис. припало на групу ІПП, що склало 17 % від усіх призначень цієї 

терапевтичної групи ЛЗ. Продовження таблиці 4.1 

Таблиця 4.1 ‒ Структура призначень препаратів, що впливають на 

травну систему та обмін речовин (Україна, 1 квартал 2020 р.) 

ATC 4 
Кількість 

призначень, 
шт. 

Частка, % Стаціонар Амбулаторія 

1 2 3 4 5 
Загалом 2,406,128 100 182,130 2,223,998 
A02B C Інгібітори 
протонного насосу 408,843 17 44,164 364,679 

A11D B Вітамін В1 у 
поєднанні з вітаміном 
В6 та/чи В12 

336,294 14 25,437 310,857 
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Продовження таблиці 4.1 

1 2 3 4 5 
A10B A Бігуаніди 320,693 13 11,568 309,125 
A01A D Інші засоби для 
місцевого застосування 
у стоматології 

288,275 12 11,967 276,308 

A16A X Різні засоби, що 
впливають на травлення 
та обмін речовин 

234,149 10 26,384 207,764 

A09A A Ферменти 197,980 8 12,691 185,289 
A07F A Протидіарейні 
засоби 172,606 7 18,325 154,282 

A02B X Інші засоби для 
лікування пептичної 
виразки та ГЕРХ 

152,545 6 15,304 137,241 

A03A A Синтетичні 
антихолінергічні засоби 147,515 6 12,665 134,850 

A10B B Препарати 
сульфонілсечовини 147,228 6 3,625 143,603 

 

Оскільки, згідно з даними дослідження, частка фахівців, які призначали 

своїм хворим ІПП, серед гастроентерологів була найвищою та склала 95 % 

(табл. 4.2) від вибірки, а також тому, що частка середньомісячних призначень 

ІПП у перерахунку на одного гастроентеролога була найбільшою за даними 

призначень першого кварталу 2020 р., прийнято рішення оцінити структуру 

виписки ІПП за молекулами та ключовими діагнозами саме на даних 

призначень гастроентерологів. 

Таблиця 4.2 ‒ Аналіз призначення ІПП лікарями різних спеціальностей 

(1 квартал 2020 р.) 

Спеціальність 

Кількість  
фахівців  

у 
вибірці 

Кількість 
призначень за 
проаналізова-

ний період 

Частка лікарів 
у вибірці, що 
заявили про 
призначення 

ІПП за 
проаналізова-
ний період (%) 

Середня 
кількість 

призначень 
ІПП на 1 лікаря 

протягом 
місяця 

Частка 
призна-
чень (%) 

1 2 3 4 5 6 
Гастро- 
ентерологи 847 121,224 95 50 56 
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Продовження таблиці 4.2 
1 2 3 4 5 6 
Кардіологи 2,660 8,520 15 7 8 
Неврологи 3,212 15,729 17 10 11 
Отоларинго- 
логи 1,732 9 0 0 0 

Педіатри 4,058 4,041 9 4 4 
Психіатри 1,288 19 2 0 0 
Терапевти/ 
Сімейні лікарі 8,660 258,93

4 69 14 16 

Ендокринологи 977 367 4 3 3 
 

Згідно з табл. 4.3 загалом вибіркою гастроентерологів протягом 

першого кварталу 2020 р. було зроблено 121 224 призначення препаратів із 

групи ІПП. 

Важливо зазначити, що вже станом на перший квартал 2020 р. кількість 

призначень препаратів езомепразолу перевищила кількість призначень таких 

широко вживаних молекул, як омепразол та рабепразол. Езомепразол зайняв 

другу позицію із часткою у 19 %, а лідером за призначеннями стала молекула 

пантопразолу. 

Таблиця 4.3 ‒ Аналіз структури призначень різних молекул ІПП 

гастроентерологами (1 квартал 2020 р.) 

INN Кількість 
призначень, шт. 

Частка, 
% Стаціонар Поліклініка 

Загалом 121,224 100 18,376 102,849 
ПАНТОПРАЗОЛ 64,568 53 8,795 55,773 
ЕЗОМЕПРАЗОЛ 22,712 19 4,047 18,665 
РАБЕПРАЗОЛ 14,536 12 1,490 13,046 
ОМЕПРАЗОЛ 9,704 8 2,366 7,338 
ДЕКСЛАНСОПРАЗОЛ 6,234 5 1,585 4,649 
ДОМПЕРИДОН+ОМЕПРАЗОЛ 2,658 2 92 2,566 
ЛАНСОПРАЗОЛ 811 1 0 811 

 

З метою розуміння, наскільки високо фахівці оцінюють 

функціональний спектр можливостей молекули езомепразолу, було 

проведено аналіз клінічних діагнозів, за якими здійснювалися призначення 

езомепразолу гастроентерологами. Загалом призначення езомепразолу були 

відзначені гастроентерологами за 27-ма діагнозами відповідно до 
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Міжнародного класифікатору хвороб 10-го перегляду (МКХ-10). Найбільш 

частими діагнозами, за яких лікарями було прийняте рішення про 

призначення пацієнту езомепразолу, стали: хронічний панкреатит (34 та  

39 %), езофагіт (8,33 %) та гастродуоденіт (8,29 %), що наведено в табл. 4.4. 

Таблиця 4.4 ‒ Перелік найбільш частих діагнозів, при яких призначався 

езомепразол (Україна, 1 квартал 2020 р.) 

Діагноз МКХ-10 
Кількість 

призначень, 
шт. 

Частка, 
% Стаціонар Поліклініка 

Загалом 22,712 100 4,047 18,665 
K86.1 Інші хронічні 
панкреатити 7,811 34,39 1,485 6,326 
K20 Езофагіт 1,892 8,33 0 1,892 
K29.9 Гастродуоденіт 
неуточнений 1,883 8,29 261 1,622 
K29.5 Хронічний гастрит 
неуточнений  1,797 7,91 0 1,797 
K21.0 Гастроезофагеальный 
рефлюкс з езофагітом 1,451 6,39 498 953 
K21.9 Гастроезофагеальный 
рефлюкс без езофагіту 1,232 5,43 323 909 
K29.1 Інші гострі гастрити 1,170 5,15 0 1,170 
K25.9 Неуточнена як гостра 
чи хронічна виразкова 
хвороба без кровотечі та 
перфорації 844 3,71 0 844 
K29.7 Гастрит неуточнений  777 3,42 0 777 
K22.0 Ахалазія кардіальної 
частини стравоходу 680 2,99 0 680 
K26.7 Хронічна виразка 12-
палої кишки без кровотечі 
чи перфорації 498 2,19 415 83 
K30 Диспепсія 479 2,11 0 479 
 

При проведенні клініко-економічного аналізу для порівняння витрат на 

лікування різних категорій військовослужбовців (мобілізованих та за 

контрактом), було проаналізовано схеми лікування і терміни перебування 

хворих у стаціонарі. Дослідивши МЗВ у реальній клінічній практиці, 

з’ясувалося, що у всіх випадках КЗЗ призначали антисекреторну терапію, 

переважно ІПП (98 %) різних груп чи Н2-гістаміноблокатори (2 %). У 
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половині випадків (57 %) до цих препаратів добавляли вісмутовмісткі засоби, 

у третині випадків – антациди (37 %).  

Використання схеми послідовної АГБТ у хворих на ХГ для ерадикації 

НР-інфекції мало переваги порівняно зі стандартною схемою АГБТ першої 

лінії щодо підвищення частоти ерадикації (до 85 %), що підтверджує дані 

попередніх досліджень [5]. Вартість лікувального комплексу для проведення 

послідовної АГБТ перевершила вартість на стандартний комплекс. Проте 

низька антигелікобактерна активність стандартної терапії (70 %), 

переважання корисності витрат при застосуванні послідовної АГБТ та краща 

її переносність дали підстави рекомендувати послідовну схему при лікуванні 

НР-асоційованого гастриту і стали предметом порівняльного клініко-

економічного аналізу цих схем. 

При лікуванні ПВ було застосовано 3-компонентну та 4-компонентну 

(вісмутовмістку) схеми АГБТ. Установлено, що при застосуванні схеми 

лікування з препаратом вісмуту субсаліцилату, ефективність лікування 

збільшується. Зокрема, прояви диспепсії при додатковому застосуванні 

препарату вісмуту зникали у хворих на 4–5-й день, а больовий синдром на 2–

4-й день, при лікуванні без препарату вісмуту біль зберігався протягом 3–4-х 

днів, а диспепсія проявлялася до 5–6-ти днів. На ФЕГДС-контролі при 

застосуванні препаратів вісмуту показники також вищі, ніж при 3-

компонентній схемі (2,36 проти 2,0 балів). 

При порівнянні ефективності препаратів вісмуту, які застосовувались у 

лікуванні ПВ, препарати ВСК виявилися ефективнішими за препарати 

вісмуту субнітрату. Зокрема, при застосуванні препарату вісмуту субнітрату 

прояви диспепсії зберігалися до 5-ти днів, а біль до 3-х днів, при ФГДС-

контролі 2,27 бали; проти 2–4-х днів больового синдрому і 4-х днів диспепсії 

та 2,46 бали при ФГДС-контролі при застосуванні вісмуту субцитрату.  

Додавання до ІПП антацидів та вісмуту субнітрату при ГЕРХ суттєво 

не впливало на стан СО стравоходу. Отримані дані стали підґрунтям для 

поглибленого ФЕА на наступних етапах.  
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При аналізі термінів перебування хворих на КЗЗ у стаціонарі, 

установлено збільшення тривалості перебування мобілізованих 

військовослужбовців. Зокрема, середній ліжко-день перебування у стаціонарі 

хворих на ПВДК склав 15,9±2,5 днів: для мобілізованих – 17,8±2,7 днів, для 

військовослужбовців за контрактом – 14,1±2,1 днів, з різницею у 23,5 %. 

Середній ліжко-день перебування у  стаціонарі хворих на ГЕРХ склав 

17,9±2,1 днів: для мобілізованих – 19,9±1,9 днів, для військовослужбовців за 

контрактом – 15,9±1,8 днів, з різницею у 22,3 %. Середній ліжко-день 

перебування у стаціонарі хворих на гастрит і дуоденіт склав 13,6±2,5 днів: 

для мобілізованих – 14,5±1,7 днів, для військовослужбовців за контрактом – 

12,7±1,6 днів, з різницею у 14,7 %.  

Порівняльний аналіз витрат на лікування мобілізованих 

військовослужбовців із актуальними КЗЗ показав перевищення у середньому 

на 20 % порівняно з військовослужбовцями за контрактом, що обумовлено 

агресивнішим перебігом у них кислотозалежної патології органів травлення.  

 

4.3 Клініко-економічна оцінка медикаментозного забезпечення 

військовослужбовців з гастроезофагеальною рефлюксною хворобою, 

пептичною виразкою дванадцятипалої кишки та хронічним гастритом  

 

Проведено дослідження наявності препаратів групи ІПП у 

міжнародних та вітчизняних регулівних переліках, що є основою формування 

Формулярного переліку ЛЗ у медичній службі МО України. За одержаними 

результатами аналізу наявності ІПП для лікування хворих на КЗЗ, 

включаючи ГЕРХ, у регулівних переліках було здійснено VEN-аналіз, який 

визначає важливість кожного з ЛЗ у терапії нозології, що досліджується 

(табл. 4.5).  

Відповідно до модифікованої методики комплексного клініко-

економічного аналізу у проведеному дослідженні індекс V присвоювався ЛП, 

що входять до Національного переліку основних ЛЗ (Постанова КМУ від 
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13.12.2017 р. № 1081), Державного формуляру ЛЗ та до Уніфікованого 

клінічного протоколу надання медичної допомоги хворим за цією патологією 

[88]. Індекс Е було присвоєно ЛП, які  відсутні у протоколах надання 

медичної допомоги, однак включені до Державного формуляру ЛЗ, 

Національного переліку. Іншим ЛП було присвоєно індекс N. 

Порівняльний аналіз наявності ІПП у регулівних переліках свідчить 

про наявність у Рекомендованому переліку основних ЛЗ ВООЗ (21 видання 

2019 р.) тільки однієї міжнародної непатентованої назви (МНН) омепразолу. 

У вітчизняних державних переліках містяться всі 5 МНН ІПП. Зокрема, у 

Державному формулярі ЛЗ (відповідно до Наказу МОЗУ від 10.05.2018 р. 

№ 868), у Національному переліку основних ЛЗ, затвердженому Постановою 

Кабінету Міністрів України від 13.12.2017 р. № 1081, та в Реєстрі оптово-

відпускних цін на ЛЗ (відповідно до Наказу МОЗУ № 1584) присутні 

омепразол, пантопразол, лансопразол, рабепразол і езомепразол. 

Формулярний перелік ЛЗ у військово-медичній службі МОУ 

(відповідно до Наказу Начальника ГВМУ від 20.09.2019 р. № 134) містить 5 

МНН ІПП, які використовуються на різних рівнях надання медичної 

допомоги хворим військовослужбовцям. Зокрема, МНН омепразол присутній 

як на госпітальному етапі (у НВМКЦ), у військово-медичних клінічних 

центрах (ВМКЦ) Північного, Південного, Західного та Східного регіонів, та у 

військових госпіталях (ВГ) зони проведення збройного конфлікту і в тилу 

країни – ІІ–IV рівні медичної допомоги), так і на догоспітальному етапі 

(медичні роти (МР) і медичні пункти (МП) військових з’єднань і частин – 

І рівень медичної допомоги). 
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Таблиця 4.5 ‒ Результати VEN-аналізу ІПП при медикаментозному забезпеченні військовослужбовців 
 
 
 
 

МНН 

УКП 
медичної 
допомоги 
хворим на 
ГЕРХ (Наказ 
МОЗУ від  
31.10.2013 р. 
№  943) 

Рекомендо-
ваний 
перелік 
основних 
ЛЗ ВООЗ 
(21 вид. 
2019 р.) 

Державний 
формуляр 
ЛЗ (Наказ 
МОЗУ від  

10.05.2018 р. 
№ 868) 

Національний 
перелік 
основних ЛЗ 
(Постанова 
КМУ від 
13.12.2017 р. 
№ 1081) 

 
 
 
 

VEN-
індекс 

 
 

Реєстр оптово-відпускних цін на ЛЗ  
(Наказ МОЗУ від 13.07.2020 р. № 1584) 

 

Формулярний перелік 
ЛЗ у медичній службі 
МОУ (Наказ 
начальника ГВМУ від 
20.09.2019 р. № 134) 

 
 

Торговельна 
назва 

 
Виробник/ 

країна 

 
Форма 
випус-
ку/доза 

Вартість 
DDD, 
грн Н

В
М

К
Ц

 

В
М

К
Ц

 

В
Г 

М
Р 

М
П

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

 О
ме

пр
аз

ол
 

+ + + + V 

ОМЕПРАЗОЛ 
 

ПАТ 
«Київмедпр
епарат», 
Україна 

капс. у 
бл./ 20 
мг 
 

1,23 
 

+ + + + + 

ОМЕПРАЗОЛ 
 

ПАТ 
«Фармак», 
Україна 
 

капс. у 
бл./ 20 
мг 
 

1,4 
 

ОМЕПРАЗОЛ-
ДАРНИЦЯ 
 

ПрАТ 
«Фармацевт
ична фірма 
«Дарниця», 
Україна 

капс. у 
бл./ 20 
мг 
 

1,34 
 

ОМЕЗ 
 

«Д-р Редді’с 
Лабораторіс 
Лтд.», Індія 

капс. у 
бл./ 20 
мг 

1,75 
 

ОМЕПРАЗОЛ 
20 АНАНТА 
 

«Фламінго 
Фармасьюти
калс Лтд.», 
Індія 

капс. у 
бл./ 20 
мг 
 

1,38 
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Продовження таблиці 4.5 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

П
ан

то
пр

аз
ол

 

+ - + + V 

ЗОЛОПЕНТ 
 

ТОВ 
«КУСУМ 
ФАРМ», 
Україна 

табл. в/о, 
к/р у 
бл./40 мг 

4,24 
 

+ + + + - 

ЗОВАНТА 
 

«Д-р Редді'с 
Лабораторіс 
Лтд.», Індія 

табл. к/р 
у бл./40 
мг 

2,92 
 

КОНТРОЛОК 
 

«Такеда 
ГмбХ.», 
Німеччина 

табл. г/р 
у бл./40 
мг 

19,7 
 

НОЛЬПАЗА 
 

«КРКА», 
Словенія 

табл. г/р 
у бл./40 
мг 

5,36 
 

ПАНОЦИД 
40 
 

«Фламінго 
Фармасьюти
калс Лтд.», 
Індія 

табл. в/о, 
к/р у бл./ 
40 мг 

4,17 
 

ПАНТОКАР 
 

«Мікро 
Лабс 
Лімітед», 
Індія 

табл. в/о, 
к/р у бл. 
/ 40 мг 

4,03 
 

ПРОКСІУМ 
 

«Лабораторіс 
Нормон», 
Іспанія 

табл. в /о, 
к/р у 
бл./40 мг 

5,37 
 

ПУЛЬЦЕТ 
 

«Нобель», 
Туреччина 

табл. в/о, 
к/р у бл. 
/40 мг 

7,81 
 

УЛСЕПАН 
 

«Біофарма», 
Туреччина 

табл. к/р 
у бл./ 40 
мг 

5,81 
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Продовження таблиці 4.5 
1 2 3 4 5  6 7 8 9 10 11 12 13 14 

   
   

Л
ан

со
пр

аз
ол

 

+ - + + V 

ЛАНЦЕРОЛ 
 

ПАТ 
«Київмедпреп
арат», 
Україна 

капс. у 
бл. 
/30 мг 

3,95 
 

+ + + - - 

ЛАНСОПР
ОЛ 
 

«Нобель», 
Туреччина 

капс. у 
бл. 
/30 мг 

4,18 
 

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
  Р

аб
еп

ра
зо

л 

+ - + + V 

РАБЕПРАЗО
Л-ЗДОРОВ`Я 
 

ТОВ 
«Фармацевти
чна компанія 
«Здоров'я», 
Україна 

табл. в 
криті п/о, 
к/р у бл. 
/ 20 мг 

6,54 
 

+ + + - - 

БАРОЛ 20 
 

«Інвентіа 
Хелскеа Пвт 
Лтд», Індія 

капс. к/р 
у стрип./ 
20 мг 

5,24 
 

ПАРІЄТ 
 

«Бушу 
Фармасьютик
алз Лтд.», 
Японія/ 
Швейцарія 

табл. к/р 
у бл./ 20 
мг 
 

33,88 
 

РАБІМАК 
 

«Маклеодс 
Фармасьютик
алс Лтд», 
Індія 

табл. в/о, 
к/р у 
стрип./ 
20 мг 

5,29 
 

   
   

   
Ез

ом
еп

ра
зо

л 

+ - + + V 

ЕЗОНЕКСА 
 

ПАТ 
«Фармак», 
Україна 

табл. к/р 
у бл./ 40 
мг 

5,89 
 

+ + + - - 

ЕМАНЕРА 
 

«КРКА», 
Словенія 

капс. к/р 
у бл./ 40 
мг 

10,61 
 

НЕКСІУМ 
 

«Астра 
Зенека», 
Англія 
 

табл., в 
криті п/о 
у бл./ 40 
мг 

19,29 
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До ІПП, що використовуються на всіх рівнях надання медичної 

допомоги, належить і пантопразол, що є на забезпеченні у НВМКЦ, ВМКЦ, 

ВГ та МР (I–IV рівні медичної допомоги).  

Інші МНН ІПП використовуються переважно на госпітальному етапі 

надання медичної допомоги: лансопразол, рабепразол і езомепразол − у 

НВМКЦ, ВМКЦ та ВГ (ІІ–IV рівні медичної допомоги).  

Отже, можна стверджувати, що з появою на фармацевтичному ринку 

езомепразолу вітчизняного виробника, який продемонстрував не тільки 

високу клінічну ефективність, а й фармакоекономічні переваги порівняно з 

омепразолом при лікуванні ерозивної форми ГЕРХ, доцільними є 

рекомендації використання езомепразолу при лікуванні хворих з важкими 

формами рефлюксної хвороби на госпітальному етапі. 

За результатами вивчення наявності досліджуваних препаратів групи 

ВСК та антибактеріальних засобів для проведення кислотосупресивної, 

антипептичної та АГБТ у регулівних переліках, що слугують основою 

формування Формулярного переліку ЛЗ у військово-медичній службі МОУ, 

здійснено VEN-аналіз. Результати проведеного аналізу наявності препаратів 

для лікування хворих на ПВДК наведено в табл. 4.6. 

Порівняльний аналіз ЛЗ свідчить про наявність у Рекомендованому 

переліку основних ЛЗ ВООЗ (21 видання 2019 р.) тільки ІПП омепразолу та 

антибактеріальних засобів, а саме амоксициліну, кларитроміцину, 

метронідазолу (табл. 4.–4.5). У вітчизняних державних переліках містяться 

всі групи препаратів для проведення вісмутовмістної АГБТ. Зокрема, у 

Державному формулярі ЛЗ (відповідно до Наказу МОЗУ від 10.05.2018 р. 

№ 868), у Національному переліку основних ЛЗ, затвердженого Постановою 

Кабінету Міністрів України від 13.12.2017 р. № 1081, та в Реєстрі оптово-

відпускних цін на ЛЗ (відповідно до Наказу МОЗУ № 1584) присутні вісмуту 

субцитрат, амоксицилін, кларитроміцин, метронідазол. 
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Таблиця 4.6 ‒ Результати VEN-аналізу ЛЗ для лікування ПВДК та проведення антигелікобактерної терапії при 

медикаментозному забезпеченні військовослужбовців 
МНН УКП 

медичної 
допомоги 
хворим на 
ПВ шлунка і 
ДПК у 
дорослих  
(Наказ 
МОЗУ  
03.09.2014 
р. № 613) 

Рекомендо
ваний 
перелік 
основних 
ЛЗ ВООЗ 
(21 
видання 
2019 р.)  

Держав-
ний 
формуляр 
ЛЗ (Наказ 
МОЗУ від 
10. 05. 
2018 р.  
№ 868) 

Національ-
ний перелік 
основних 
ЛЗ 
(Постанова 
Кабінету 
Міністрів 
України від 
13.12.2017р. 
№ 1081) 

VEN-
індекс 

Реєстр оптово-відпускних цін на ЛЗ (Наказ МОЗУ від 
13.07.2020 р. № 1584)  
 

Формулярний перелік ЛЗ 
у військово-медичній 
службі МОУ (Наказ 
начальника ГВМУ від 
20.09.2019 р. № 134)  

Торговельна 
назва 

Виробник/ 
країна 

Форма 
випуску

/доза 

Вартість 
DDD, грн 

 

Н
В

М
К

Ц
 

В
М

К
Ц

 

В
Г 

М
Р 

М
П

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

В
іс

му
ту

 с
уб

ци
тр

ат
 

+ - + + V 

ВІС-НОЛ 
 

ПАТ «Фармак», 
Україна 

капс. у 
бл./120 
мг 

10,8 + + + - - 

ГАСТРО-
НОРМ 
 

ПАТ «Галичфарм» 
/ПАТ 
«Київмедпрепарат», 
Україна 

табл., в 
криті 
п/о у 
бл./120 
мг 

7,6 

ДЕ-НОЛ 
 

«Астеллас Фарма», 
Нідерланди 

табл., в 
криті 
п/о у 
бл./120 
мг 

14,59 
 

УЛЬКАВІС 
 

«КРКА», Словенія табл., в 
криті 
п/о у 
бл./120 
мг 

7,14 
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Продовження таблиці 4.6 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

А
мо

кс
иц

ил
ін

 

+ + + + V 

АМОКСИЛ 
 

ПАТ 
«Київмедпрепарат», 
Україна 

табл. в бл./500 
мг 

9,26 
 

+ + + + + 

ОСПАМОКС 
 

«Сандоз ГмбХ», 
Австрія 

табл., вкриті 
п/о у бл./500 мг 

27,6 
 

ФЛЕМОКСИН 
СОЛЮТАБ 
 

«Астеллас». 
Нідерланди 

табл., що 
дисперг. у 
бл./1000 мг 

15,3
4 
 

ХІКОНЦИЛ 
 

«КРКА», Словенія капс. у бл./500 
мг 

14,5
7 

К
ла

ри
тр

ом
іц

ин
 

+ + + + 

V 

КЛАРИТРОМІЦИН 
 

ПАТ 
«Київмедпрепарат», 
Україна 

табл., вкриті 
п/о у бл./500 мг 

6,39 
 

+ + + - - 

КЛАРИТРОМІЦИН
-АСТРАФАРМ 

ТОВ «АСТРАФАРМ», 
Україна 

табл., вкриті 
п/о у бл./500 мг 

8,57 
 

КЛАРИТРОМІЦИН
-ДАРНИЦЯ 
 

ПрАТ 
«Фармацевтична фірма 
«Дарниця», Україна 

табл., в/о у 
конт. чар/уп. 
/500 мг 

7,87 
 

КЛАРИТРОМІЦИН
-ЗДОРОВ'Я 
 

ТОВ «Фармацевтична 
компанія«Здоров'я», 
Україна 

табл., вкриті 
п/о у бл./500 мг 

9,67 
 

 АЗИКЛАР 500 
 

«Фламінго 
Фармасьютикалс Лтд.», 
Індія 

табл., вкриті 
п/о у бл./500 мг 

17,0
2 
 

КЛАРИМАКС 
 

«Фармасайнс Інк.», 
Канада 

табл., в/о у бл. 
/500 мг 

15,4
1 

КЛАРИТРОМІЦИН 
ГРІНДЕКС 
 

«Блуфарма-Індустрія 
Фармацевтика», 
Португалія 

табл., в/о у бл. 
/500 мг 

11,8
7 
 

КЛЕРИМЕД 500 «Медокемі ЛТД», Кіпр табл., в/о у бл. 
/500 мг 

12,9
3 

ФРОМІЛІД 
 

«КРКА», Словенія табл., в/о у бл. 
/500 мг 

14,1 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
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Продовження таблиці 4.6 
 

 

М
ет

ро
ні

да
зо

л 

+ + + + V 

МЕТРОНІДА
ЗОЛ 
 

ПАТ «Лубни 
Фарм», Україна 

табл. у бл./250 
мг/№ 10 

16 
 

+ + + + - 

МЕТРОНІДА
ЗОЛ-
ЗДОРОВ'Я 
 

ТОВ 
«Фармацевтична 
компанія 
«Здоров'я», 
Україна 

табл. у бл./250 
мг/№ 20х1 
 

45,64 
 

ТРИКАСАЙД 
 

«Фармасайнс 
Інк.», Канада 
 

капс. у бл./500 
мг/№ 15х1 

48,77 
 

ТРИКАСАЙД 
 

«Фармасайнс 
Інк.», Канада 
 

капс. у бл./500 
мг/№ 30 

96,72 
 

Ти
ні

да
зо

л 

+ - + + V 

ФАЗИЖИН 
 

«Фарева 
Амбуаз», 
Франція 
 

табл., вкриті 
п/о у бл./500 
мг/№ 4х1 

77,7 
 

- - - - - 
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Позитивним явищем можна вважати присвоєння індексу V (vital, 

життєво необхідні) усім ЛЗ кислотосупресивної, антипептичної і 

антигелікобактерної терапії ПВДК, що свідчить про високу доцільність 

застосування аналізованих ЛЗ у терапії нозології, що досліджується. 

Формулярний перелік ЛЗ у медичній службі МО України (відповідно 

до Наказу начальника ГВМУ від 20.09.2019 р. № 134) містить всі вказані 

препарати (ІПП, ВСК, антибіотики) на госпітальному етапі надання медичної 

допомоги хворим військовослужбовцям із ПВДК (у НВМКЦ, ВМКЦ та ВГ – 

ІІ–IV рівні МД), а на догоспітальному етапі (МР і МП – І рівень МД) 

препарати ВСК, кларитроміцину і метронідазолу відсутні. Це зумовлено 

особливостями надання медичної допомоги військовослужбовцям із ПВ, яка 

забезпечується на госпітальному етапі. 

Отже, можна стверджувати, що в лікувальних закладах МО України 

госпітального етапу – ІІ–IV рівнів надання медичної допомоги присутні всі 

компоненти кислотосупресивної, антипептичної і АГБТ ПВДК (ІПП, ВСК, 

амоксицилін, кларитроміцин і метронідазол). 

 

Висновки до Розділу 4 

 

1. У структурі КЗЗ серед військовослужбовців на етапі надання 

високоспеціалізованої медичної допомоги перше рангове місце займає ПВДК 

– 39 % хворих, друге місце ГЕРХ – 30 % хворих, третє місце гастродуоденіт – 

23 %  хворих. Рідше зустрічалися панкреатит – 5 % і ПВ шлунка – 3 %. 

2. Результати проведеного дослідження свідчать про агресивніший 

перебіг КЗЗ у військовослужбовців – учасників збройного протистояння на 

Сході України, порівняно з іншими військовослужбовцями. Ерозивно-

виразкові зміни серед учасників бойових операцій наявні у 83 % хворих, 

порівняно з військовослужбовцями, які не перебували в зоні бойових дій – у 

48 % хворих, (P < 0,01). 
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3. Установлено, що у мобілізованих учасників збройного конфлікту на 

Сході країни ерозивно-виразкові зміни верхніх відділів ШКТ спостерігалися 

у 60 %, порівняно з військовослужбовцями за контрактом – у 40 % хворих, з 

переважанням ерозивної форми ГЕРХ у мобілізованих (у 66 %), порівняно з 

контрактниками (у 34 %), ерозивно-виразкових змін шлунка у мобілізованих 

(у 63 %), порівняно з контрактниками (у 37 %) та ерозивної дуоденопатії у 

мобілізованих (у 56 %), порівняно з контрактниками (у 44 %), Р < 0,01. 

4. Порівняльний аналіз витрат на лікування КЗЗ в учасників збройного 

конфлікту свідчить про перевищення витрат (у середньому на 20 %) на 

лікування мобілізованих військовослужбовців, порівняно з 

військовослужбовцями за контрактом, що обумовлено агресивнішим 

клінічним перебігом захворювань.  

5. Використання схеми послідовної АГБТ для ерадикації НР-інфекції 

мало переваги порівняно зі стандартною схемою означеної терапії першої 

лінії щодо підвищення частоти ерадикації (85 % та 70 % відповідно) та 

кращої клінічної переносності.  

6. За результатами VEN-аналізу відповідно до наявності ЛЗ 

кислотосупресивної, антипептичної і АГБТ ПВДК у регулівних переліках, 

установлено, що усім ЛЗ вибірки було присвоєно індекс V, що є позитивним 

явищем для забезпечення якості лікування.  

 

Результати досліджень цього розділу висвітлено у таких публікаціях:  

67. Осьодло Г. В., Осьодло В. В. Пептичні виразки шлунку і 

дванадцятипалої кишки. Практичні аспекти сучасної гастроентерології: 

навч. посіб.: серія військового лікаря. 2-е вид. перероб. і доп. / за ред.  

Г. В. Осьодло. Київ: СПД «Чалчинська Н.В.», 2016. С. 58-74.  

68. Осьодло Г. В., Осьодло В. В. Фармакоекономічні аспекти ГЕРХ 

на етапі реформування державного управління охороною здоров’я. Актуальні 

проблеми підготовки керівників нової формації в умовах відкритого 

суспільства. Науковий вісник КВНЗ «Вінницька академія неперервної 
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освіти»: зб. матеріалів до V Регіональної наук.-практ. конф. Вінниця:  

ТОВ «Віндрук», 2020. Вип. №1(27). С. 308-311. 

72. Осьодло Г. В., Прокопчук С. М., Осьодло В. В., Захарченко О. С. 

Клінічний та фармакоекономічний аналіз кислотозалежних захворювань 

органів травлення в учасників антитерористичної операції на етапі надання 

високоспеціалізованої медичної допомоги. Сучасні аспекти військової 

медицини : зб. наук. праць Національного військово-медичного клінічного 

центру «ГВКГ» МО України. 2017. Вип. 24. Київ, 2017. С. 258-267. 

133. Шматенко О. П., Осьодло В. В. Фармакоекономічні аспекти 

медикаментозного забезпечення військовослужбовців при Helicobacter pylori-

асоційованій пептичній виразці. Фітотерапія. Часопис. 2020. № 4. С. 4-11. 

135. Шматенко О. П., Осьодло В. В. Фармакоекономічні аспекти 

медикаментозного забезпечення військовослужбовців при Helicobacter pylori-

асоційованому хронічному гастриті. Здоров’я суспільства. 2020. Том 9. № 5. 

С. 213-218. 
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РОЗДІЛ 5 

ФАРМАКОЕКОНОМІЧНИЙ АНАЛІЗ СХЕМ ЛІКУВАННЯ 

КИСЛОТОЗАЛЕЖНИХ ЗАХВОРЮВАНЬ У 

ВІЙСЬКОВОСЛУЖБОВЦІВ 

 

5.1 Фармакоекономічний аналіз схем лікування 

військовослужбовців з ерозивною та неерозивною формою 

гастроезофагеальної рефлюксної хвороби 

 

У структурі ГЕРХ у військовослужбовців у мирний період переважає 

неерозивна форма захворювання (87,4 %) порівняно з цивільними (69,7 %), з 

тенденцією до підвищення частки ерозивної ГЕРХ з віком пацієнтів у періоди 

адаптації та активації військово-професійної діяльності. Під час проведення 

збройного протистояння на Сході України частка ерозивної форми хвороби на 

спеціалізованому рівні надання медичної допомоги досягла 92,4 % [75], що 

потребує фармакоекономічно обґрунтованого забезпечення госпітальної ланки 

ефективними ЛЗ. 

Згідно з даними Кокранівського огляду результати 134 досліджень, що 

охопили 35 978 пацієнтів з езофагітами, підтвердили, що ІПП більш 

ефективні, ніж Н2-гістаміноблокатори, які натомість ефективніші за плацебо 

[187]. Проте ІПП відрізняються за своїми фармакокінетичними, 

фармакодинамічними властивостями та за клінічним ефектом, що залежить від 

їх хімічної структури.  

У 2009 р. група німецьких дослідників здійснила метааналіз 57 наукових 

праць, у яких проводили добовий інтрагастральний рН-моніторинг у здорових 

волонтерів чи у хворих на ГЕРХ. Метою аналізу було з’ясування потенціалу 

наявних на фармацевтичному ринку ІПП. Фармакодинамічне моделювання, 

що містить коваріати, проводили за допомогою програмного забезпечення 

NONMEM (нелінійне моделювання змішаних ефектів). З’ясувалося, що за 

відносною антисекреторною потужністю відомі ІПП можна розташувати у 
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такий спосіб: 0,23; 0,90; 1,00; 1,60 і 1,82 для пантопразолу, лансопразолу, 

омепразолу, езомепразолу і рабепразолу відповідно [189].  

Насамперед було проаналізовано результати МЗВ із різними формами 

ГЕРХ традиційними та ізомерними формами ІПП вітчизняного виробництва. 

Для проведення ФЕА ефективності монотерапії езомепразолу й омепразолу у 

хворих із неерозивною та ерозивною формою ГЕРХ порівнювали співставні 

показники за методами загальної вартості, «витрати – ефективність» та 

«витрати – корисність» у 2-х групах хворих: І група – з ерозивною та ІІ група 

– з неерозивною формами ГЕРХ (розділ 2). 

Інтегральний показник ефективності лікування, що комплексно 

враховує динаміку клінічних проявів і ЯЖ, обчислювали за формулою 2.1, 

що наведена у розділі 2 та запропонована А. П. Градовим та 

В. Б. Гриневичем. 

Основним критерієм ефективності лікування ерозивної форми ГЕРХ 

слугувала частота епітелізації ерозій у дистальному відділі стравоходу, для 

неерозивної ГЕРХ – частота зникнення гіперемії СО стравоходу.  

Вартість препаратів в аптечній мережі в період проведення 

дослідження (2020 р.) становила: для езомепразолу (40 мг № 14) ‒ 110 грн, 

для омепразолу (20 мг № 30) ‒ 42 грн. Вартість ендоскопічного обстеження 

склала 350 грн. Вартість консультації гастроентеролога ‒ 250 грн. Дози 

препаратів для лікування пацієнтів підбиралися згідно з УКП та локального 

клінічного протоколу з діагностики й лікування ГЕРХ. Витратна частка 

місячного курсу фармакотерапії для пацієнтів з різними формами ГЕРХ, які 

отримували езомепразол, склала 220 грн, зокрема з ерозивною формою 

ГЕРХ, які отримували омепразол, склала 84 грн, з неерозивною формою 

ГЕРХ ‒ 42 грн. 

Потенційну економічну вигоду для медичної служби ЗС України від 

застосування фармакоекономічно обґрунтованих схем терапії ГЕРХ 

обчислювали за формулою 2.4, яка наведена у розділі 2. 
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Для підрахунку середньої кількості пацієнтів за відповідні періоди 

проводили аналіз документів звітності госпітальної ланки лікувальних 

закладів МОУ за 10-річний період (згідно з формою 3/мед), з урахуванням 

переважання частки ерозивної форми хвороби на госпітальному етапі 

(з коефіцієнтом 0,9). 

При аналізі витрат на різні варіанти антисекреторної терапії 

констатовано перевищення вартості лікування у І-А групі хворих, порівняно 

із І-Б групою, у 2,6 рази за рахунок вищої вартості езомепразолу, порівняно 

з омепразолом (табл. 5.1).  

Таблиця 5.1 ‒ Розрахунок вартості терапії у військовослужбовців при 

різних формах гастроезофагеальної рефлюксної хвороби 

 
Показник 

 

Ерозивна форма ГЕРХ, 
n=40 

Неерозивна форма ГЕРХ, 
n=40 

Езомепразол 
40 мг/добу 

Омепразол 
40 мг/добу 

Езомепразол 
40 мг/добу 

Омепразол 
20 мг/добу 

Вартість 4-
тижневого лікування 
(на 1 пацієнта), грн х 
Кількість пацієнтів 

220 х 20 = 
4400 

84 х 20 = 
1680 

220 х 20 = 
4400 

42 х 20 = 
840 

Додаткова вартість 
4-тижневого 
лікування х 
Кількість пацієнтів 

220 х 4 = 
880 

84 х 9 = 
756 220 х 2 = 440 42 х 6 = 252 

Додатково (ФЕГДС), 
грн  х 
Кількість пацієнтів 

350 х 4 = 
1400 

350 х 9 = 
3150 350 х 2 = 700 350 х 6 = 

2100 

Додаткова 
консультація 
гастроентеролога, 
грн х 
Кількість пацієнтів 

250 х 4 = 
1000 

250 х 9 = 
2250 250 х 2 = 500 250 х 6 = 

1500 

Усього, грн 7 680 7 836 6 040 4 692 
 

Однак при аналізі за методами «витрати – ефективність» та «витрати – 

корисність» схем терапії з езомепразолом та омепразолом, установлено 

вищий у 1,5 рази показник витратної ефективності у групі хворих з 

ерозивною формою ГЕРХ, які отримували омепразол (табл. 5.1). 
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При аналізі динаміки ЯЖ хворих із І-А та І-Б груп дослідження через 4 

тижні лікування, установлено позитивний вплив лікувальних комплексів на 

перебіг ерозивної форми ГЕРХ, у вигляді підвищення показників за 

шкалами як фізичної, так і психічної компоненти (табл. 5.2, рис. 5.1, 5.2). 

Зростання інтегрального показника ЯЖ у групі езомепразолу склало 6,1, у 

групі омепразолу – 5,6 балів.  

Зокрема, серед хворих, які приймали езомепразол (І-А), ЯЖ, відповідно 

до опитувальника MOS SF-36, за шкалою болю (BP) зросла на 11,1 бали – з 

(85,2±5,3) до лікування, до (98,5±0,4) бали після лікування, Р0,05. За іншими 

шкалами мала місце тенденція до зростання показників фізичного 

благополуччя: за шкалою фізичного функціонування (PF) ЯЖ зросла на 

0,9 бали – з (97,6±2,1) до лікування, до (98,3±1,1) бали після лікування,  

Р ˃ 0,05, за шкалою рольового фізичного функціонування (RP) ЯЖ зросла на 

6,2 бали – з (80,6±6,3) до лікування, до (86,8±7,4) бали після лікування,  

Р ˃ 0,05; за шкалою загального здоров’я (GH) ЯЖ зросла на 5,3 бали – з 

(74,8±5,9) до лікування, до (80,1±7,2) бали після лікування, Р ˃ 0,05 

(табл. 5.2, рис. 5.1).  

Покращувалися і показники психічного благополуччя у вигляді 

підвищення ЯЖ за шкалою життєздатності (VT) на 8,8 бали – з (79,4±5,4) до 

лікування, до (88,2±7,1) бали після лікування, Р  0,05. 

За іншими шкалами психічного благополуччя мала місце тенденція до 

зростання показників: соціального функціонування (SF) на 4,8 бали – з 

(80,3±4,3) до лікування, до (85,1±7,5) бали після лікування, Р ˃ 0,05; 

рольового емоційного функціонування (RE) на  6,1 бали – з (78,1±5,3) до 

лікування до (84,2±7,7) бали після лікування, Р ˃ 0,05; психічного здоров’я 

(MH) на 5,8 бали – із (76,4±5,3) до лікування до (82,2±7,6) бали після 

лікування, Р ˃ 0,05. Зростання інтегрального показника ЯЖ у групі 

езомепразолу склало 6,1 бали.  
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Таблиця 5.2 ‒ Аналіз впливу ІПП на показники якості життя 

військовослужбовців із ерозивною формою ГЕРХ згідно опитувальника 

MOS SF-36 (у балах), M± m 

№ 

з/п 

 
Показники ЯЖ 

ЕРХ 
(І-А група), n=20 

ЕРХ 
(І-Б група), n=20 

до  після до після 
1 Фізичне  

функціонування, PF 97,6±2,1 98,5±0,4 97,7±2,3 98,3±1,1 

2 Рольове фізичне  
функціонування, RP 80,6±6,3 86,8±7,4 80,9±6,6 86,5±7,9 

3 Біль, BP 85,2±5,3 96,3*±7,1 85,3±5,7 95,6*±8,9 
4 Загальне здоров’я, 

GH 74,8±5,9 80,1±7,2 74,7±5,5 79,8±8,6 

5 Життєздатність, VT 79,4±5,4 88,2*±7,1 80,3±5,3 88,1±6,8 
6 Соціальне  

функціонування, SF 80,3±4,3 85,1±7,5 80,5±6,4 84,9±9,2 

7 Рольове емоційне  
функціонування, RE 78,1±5,3 84,2±7,7 78,4±7,3 84,4±8,5 

8 Психічне здоров’я,  
MH 76,4±5,3 82,27,6 78,2±6,9 82,9±8,1 

*Примітка: Р <0,05 – достовірність результатів у процесі лікування  
 

У групі хворих, які приймали омепразол (І-Б), якість життя за шкалою 

болю (BP) зросла на 10,3 бали – з (85,3±5,7) до лікування, до (95,6±8,9) бали 

після лікування, Р  0,05. За іншими шкалами мала місце тенденція до 

зростання показників фізичного благополуччя: за шкалою фізичного 

функціонування (PF) ЯЖ зросла на 0,6 бали – з (97,7±2,3) до лікування, до 

(98,3±1,1) бали після лікування, Р ˃ 0,05, за шкалою рольового фізичного 

функціонування (RP) – на 5,6 бали – з (80,9±6,6) до (86,5±7,9) бали, Р ˃ 0,05; 

за шкалою загального здоров’я (GH) – на 5,1 бали – з (74,7±5,5) до (79,8±8,6) 

бали після лікування, Р ˃ 0,05 (табл. 5.2, рис. 5.2).  
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Рисунок 5.1 ‒ Динаміка показників ЯЖ у військовослужбовців із 

ерозивною рефлюксною хворобою при застосуванні езомепразолу в процесі 

лікування 

 

При цьому покращувалися і показники психічного благополуччя у 

вигляді підвищення ЯЖ за шкалою життєздатності (VT) на 7,8 бали – з 

(80,3±5,3) до лікування, до (88,1±6,8) бали після лікування, Р  0,05. За 

іншими шкалами психічного благополуччя мала місце тенденція до 

зростання показників: соціального функціонування (SF) на 4,4 бали – з 

(80,5±6,4) до лікування, до (84,9±9,2) бали після лікування, Р ˃ 0,05; 

рольового емоційного функціонування (RE) на 6 балів – з (78,4±7,3) до 

лікування до (84,4±8,5) бали після лікування, Р ˃ 0,05; психічного здоров’я 

(MH) на 4,7 бали – з (78,2±6,9) до лікування до (82,9±8,1) бали після 

лікування, Р ˃ 0,05. Зростання інтегрального показника ЯЖ у групі 

омепразолу склало 5,6 балів.  

Додаткова вартість одиниці корисності витрат при застосуванні схем 

терапії з омепразолом, порівняно з езомепразолом на пацієнта, склала  

25,5 грн/бал, а корисність витрат на курсове лікування езомепразолом у 

1,4 рази перевищила таку при лікуванні омепразолом (табл. 5.5).  

Отже, МЗВ езомепразолом для лікування ерозивної форми ГЕРХ є 

фармакоекономічно вигідним, незважаючи на вищу вартість, порівняно з 
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МЗВ омепразолом, і разом з вищою клінічною ефективністю та кращим 

підвищенням ЯЖ.  

 

Рисунок 5.2 ‒ Динаміка показників ЯЖ у військовослужбовців із 

ерозивною рефлюксною хворобою при застосуванні омепразолу в процесі 

лікування 

 

Аналіз витрат за різними схемами антисекреторної терапії неерозивної 

форми ГЕРХ засвідчив перевищення вартості лікування у ІІ-А групі хворих, 

порівняно з ІІ-Б групою, у 5,2 рази за рахунок вищої вартості езомепразолу, 

порівняно з омепразолом (табл. 5.1).  

При аналізі за методом корисності витрат схем терапії з езомепразолом 

та омепразолом, установлено порівняний показник витратної ефективності у 

групі хворих з неерозивною ГЕРХ, які отримували езомепразол, що склав 1,0 

(табл. 5.3).  

При аналізі динаміки ЯЖ хворих із ІІ-А та ІІ-Б груп дослідження через 

4 тижні лікування, встановлено позитивний вплив лікувальних комплексів на 

перебіг неерозивної ГЕРХ, у вигляді підвищення показників за шкалами як 

фізичної, так і психічної компоненти (табл. 5.4, рис. 5.3, 5.4).  

Зростання інтегрального показника ЯЖ у групі езомепразолу склало 

5,9 бали, у групі омепразолу – 5,3 бали.  
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Таблиця 5.3 ‒ Результати ФЕА сучасної терапії у військовослужбовців 

при різних формах ГЕРХ 

 
Показник 

 

Ерозивна форма ГЕРХ, n=40 Неерозивна форма ГЕРХ, n=40 
Езомепразол 40 

мг/добу 
Омепразол  
40 мг/добу 

Езомепразол 40 
мг/добу 

Омепразол 20 
мг/добу 

Загальні витрати, грн 7 680 7 836 6 040 4 692 
Індекс клінічної 
ефективності, бали 5 3,3 5,4 4,2 

Витратна ефективність, 
грн/бал 1 536,0 2 374,5 1 118,5 1 117,1 

Відношення витратної 
ефективності МЗВ 
омепразолом та 
езомепразолом 

 1,5 1,0  

 

Додаткова вартість одиниці корисності витрат при застосуванні 

езомепразолу, порівняно з омепразолом, склала 1,8 грн/бал на пацієнта, а 

корисність витрат не перевищила 1 (табл. 5.5).  

Таблиця 5.4 ‒ Аналіз впливу ІПП на показники ЯЖ 

військовослужбовців із неерозивною формою гастроезофагеальної 

рефлюксної хвороби згідно опитувальника MOS SF-36 (у балах), M± m 
№ 
з/п 

 
Показники ЯЖ 

НЕРХ 
(ІІ-А група), n=40 

НЕРХ 
(ІІ-Б група), n=40 

до після до після 
1 Фізичне  

функціонування, PF 97,6±2,2 98,3±1,5 97,9±2,6 98,4±1,3 

2 Рольове фізичне  
функціонування, RP 80,8±6,7 86,1±7,5 80,9±6,7 85,7±7,8 

3 Біль, BP 85,1±5,3 96,4*±6,9 84,8±5,7 95,8*±6,9 
4 Загальне здоров’я, GH 74,9±5,7 79,6±7,2 75,3±5,6 79,1±7,9 
5 Життєздатність, VT 79,8±5,5 89,9*±7,1 80,4±7,3 89,8±6,9 
6 Соціальне  

функціонування, SF 80,9±4,3 84,8±7,5 80,5±6,3 83,9±9,1 

7 Рольове емоційне  
функціонування, RE 78,2±5,2 84,3±7,4 77,3±7,3 83,7±8,2 

8 Психічне здоров’я, 
MH 76,7±5,6 81,7±7,3 77,1±6,5 80,4±7,8 

*Примітка: Р < 0,05 – достовірність результатів у процесі лікування  
 

Зокрема, серед хворих, які приймали езомепразол, ЯЖ за шкалою болю 

(BP) зросла на 11,3 бали – з (85,1±5,3) до лікування, до (96,4±6,9) бали після 

лікування, Р  0,05. 
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За іншими шкалами мала місце тенденція до зростання показників 

фізичного благополуччя: за шкалою фізичного функціонування (PF) ЯЖ 

зросла на 0,7 бали – з (97,6±2,2) до лікування, до (98,3±1,5) бали після 

лікування, Р ˃ 0,05, за шкалою рольового фізичного функціонування (RP) 

ЯЖ зросла на 5,3 бали – з (80,8±6,7) до лікування, до (86,1±7,5) бали після 

лікування, Р ˃ 0,05; за шкалою загального здоров’я (GH) ЯЖ зросла на 

4,7 бали – з (74,9±5,7) до лікування, до (79,6±7,2) бали після лікування,  

Р ˃ 0,05 (рис. 5.3). Покращувалися і показники психічного благополуччя у 

вигляді підвищення ЯЖ за шкалою життєздатності (VT) на 10,1 бали – з 

(79,8±5,5) до лікування, до (89,9±7,1) бали після лікування, Р  0,05. 

За іншими шкалами мала місце тенденція до зростання показників 

психічного здоров’я: соціального функціонування (SF) на 3,9 бали – з 

(80,9±4,3) до лікування, до (84,8±7,5) бали – після лікування, Р ˃ 0,05; 

рольового емоційного функціонування (RE) на 6,1 бали – із (78,2±5,2) до 

лікування до (84,3±7,4) бали після лікування, Р ˃ 0,05; психічного здоров’я 

(MH) на 5 балів – із (76,7±5,6) до лікування до (81,7±7,3) бали після 

лікування, Р ˃ 0,05.  

Таблиця 5.5 ‒ Результати ФЕА сучасної терапії у військовослужбовців 

при різних формах ГЕРХ 

Показник 

Ерозивна форма  
ГЕРХ, n=40 

Неерозивна форма 
ГЕРХ, n=40 

Езомепразол 
40 мг/добу 

Омепразол 
40 мг/добу 

Езомепразол  
40 мг/добу 

Омепразол 
20 мг/добу 

Загальні витрати (грн) 7680 7836 6040 4692 
Індекс клінічної ефективності 

(бали) 5 3,3 5,4 4,2 

Приріст якості життя (бали) 6,1 5,6 5,9 5,3 
Інтегральний показник 

ефективності лікування  5,3 4,0 5,6 4,5 

Корисність витрат (грн/бал) 1449,1 1959 1078,6 1042,7 
Вартість додаткової одиниці 

корисності витрат МЗВ 
(грн/бал) на 1 пацієнта 

– 25,5 1,8 – 

Відношення корисності витрат 
МЗВ езомепразолом та 
омепразолом 

– 1,4 1,0 – 
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Рисунок 5.3 ‒ Динаміка показників ЯЖ військовослужбовців із 

ерозивною рефлюксною хворобою при застосуванні езомепразолу в процесі 

лікування 

 

Зростання інтегрального показника ЯЖ у групі езомепразолу склало 

5,9 бали. У хворих групи ІІ-Б, які приймали омепразол, ЯЖ за шкалою болю 

(BP) зросла на 11 балів – з (84,8±5,7) до лікування, до (95,8±6,9) бали після 

лікування, Р0,05. 

За іншими шкалами мала місце тенденція до зростання показників 

фізичного благополуччя: за шкалою фізичного функціонування (PF) ЯЖ 

зросла на 0,5 бали – з (97,9±2,6) до лікування, до (98,4±1,3) бали після 

лікування, Р ˃ 0,05, за шкалою рольового фізичного функціонування (RP) 

ЯЖ зросла на 4,8 бали – з (80,9±6,7) до лікування, до (85,7±7,8) бали після 

лікування, Р ˃ 0,05; за шкалою загального здоров’я (GH) ЯЖ зросла на 

3,8 бали – з (75,3±5,6) до лікування, до (79,1±7,9) бали після лікування,  

Р ˃ 0,05 (рис. 5.4). Покращувалися і показники психічного благополуччя у 

вигляді підвищення ЯЖ за шкалою життєздатності (VT) на 9,4 бали – з 

(80,4±7,3) до лікування, до (89,8±6,9) бали після лікування, Р  0,05.  

За іншими шкалами мала місце тенденція до зростання показників 

психічного здоров’я: соціального функціонування (SF) на 3,4 бали – з 

(80,5±6,3) до лікування, до (83,9±9,1) бали – після лікування, Р ˃ 0,05; 
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рольового емоційного функціонування (RE) на 6,4 бали – із (77,3±7,3) до 

лікування до (83,7±8,2) бали після лікування, Р ˃ 0,05; психічного здоров’я 

(MH) на 3,3 бали – із (77,1±6,5) до лікування до (80,4±7,8) бали після 

лікування, Р ˃ 0,05. Зростання інтеграль показника ЯЖ у групі омепразолу 

становило 5,3 бали.  

Для підрахунку кількості хворих на ГЕРХ, які поступають у лікувальні 

заклади МО України за 1-, 5- та 10-річний терміни, проводився аналіз даних 

статистичної звітності за період 2009–2018 рр. (форма 3/мед). 

Отримані дані свідчать про те, що в середньому щорічно в лікувальних 

закладах МО України із захворюваннями стравоходу лікується близько 

780 військовослужбовців різних категорій та військових пенсіонерів 

(рис. 5.5). 

 
Рисунок 5.4 ‒ Динаміка показників ЯЖ військовослужбовців із 

ерозивною рефлюксною хворобою при застосуванні омепразолу в процесі 

лікування 

 

Враховуючи високу частку ерозивної форми хвороби (у 90 %) на 

госпітальному рівні під час проведення ООС/АТО, з ерозивною формою 

хвороби у середньому лікувалося 780 х 0,9 = 702 пацієнти. Потенційна 

економічна вигода для медичної служби ЗС України, при застосуванні 
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езомепразолу для лікування таких пацієнтів за одночасної умови 

високоефективного лікування, може скласти:  

 на 1 рік − 0,4 х 220 х 702 = 61 776 грн;  

 на 5 років – 308 880 грн.  

 
Рисунок 5.5 ‒ Середньорічна кількість хворих із захворюваннями 

стравоходу, які перебували на лікуванні у закладах МО України упродовж 

2009-2018 рр. 

 

Отже, МЗВ для лікування ерозивної форми ГЕРХ з езомепразолом має 

фармакоекономічні переваги, з огляду на вищі показники клінічної 

ефективності та ЯЖ пацієнтів, порівняно з омепразолом, незважаючи на 

більш високу вартість. Тому для лікування пацієнтів з ерозивною формою 

ГЕРХ може бути рекомендований езомепразол, оскільки цей препарат має 

також більш високу доступність у порівнянні з омепразолом, що 

встановлено на основі маркетингового аналізу ринку ЛЗ, результати якого 

наведено у розділі 3.  
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Водночас на підставі результатів дослідження, можна стверджувати 

про наявність установленої потенційної економічної вигоди МЗВ з 

омепразолом для лікування неерозивної форми ГЕРХ, що може скласти:  

 на 1 рік – (220-42) х 78 = 13 884 грн;  

 на 5 років – 69 420 грн.  

у такий спосіб фармакоекономічно обґрунтоване МЗВ з різними 

формами ГЕРХ препаратами вітчизняного виробника може мати потенційну 

економічну вигоду для ЗС України на 1 рік – у 75 660 грн, а на 5 років –  

у 378 300 грн. 

 

5.2 Фармакоекономічний аналіз схем антигелікобактерної та 

кислотосупресивної терапії при Helicobacter pylori-асоційованій виразці 

дванадцятипалої кишки 

 

Сучасні підходи до лікування HР-асоційованої ПВШ і ПВДК 

передбачають обов’язкове застосування АГБТ. Зростання резистентності НР-

інфекції [195, 196], застосування неадекватних схем ерадикації [23, 117] та 

відсутність контролю за її проведенням, низька чутливість до ІПП унаслідок 

генетичного поліморфізму ізоензиму CYP2C19, високий рівень реінфекції в 

країнах з низьким рівнем життя [182] і супутнє тютюнопаління негативно 

позначаються на ефективності антигелікобактерних комплексів.  

Аналітичні дослідження щодо ефективності антигелікобактерних 

комплексів демонструють найкращі результати ерадикації НР при 

застосуванні 4-компонентних схем, які, окрім основного складника ІПП, 

передбачають три антимікробних препарати (кларитроміцин, 

метронідазол/тинідазол і амоксицилін), що призначаються послідовно 

(послідовна АГБТ), чи одночасно (одночасна АГБТ) або вісмутовмісткі 

схеми лікування із додаванням ВСК [75, 115, 117], на чому акцентовано 

увагу в матеріалах Маастрихтського консенсусу V (2016). 
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Вісмут залишається єдиним засобом АГБТ, до якого збудник не 

виробляє стійкості. ВСК завдяки високій розчинності і поєднанню кількох 

механізмів пригнічення ферментних систем НР, впливає на вегетативні та 

кокові форми бактерій. У країнах з високою розповсюдженістю 

полірезистентних штамів НР досліджували ефективність вісмутовмістких 

схем ерадикаційної терапії першої лінії. В опублікованому італійському 

дослідженні [157, 161] вивчалася 4-компонентна терапія, що передбачала 

езомепразол, амоксицилін, доксициклін і ВСК. Вона дала змогу добитися 

90 % успіху у проведенні ерадикації. У турецькому дослідженні ефективність 

послідовної терапії, що складалася з ІПП, амоксициліну, кларитроміцину, 

метронідазолу і ВСК досягнута у 95,7 % пацієнтів [13]. Важливою 

властивістю препаратів ВСК при лікуванні виразкових ушкоджень СО 

гастродуоденальної зони є їх репараційний і цитопротективний ефекти. 

В учасників збройного конфлікту в групах 4-компонентної АГБТ 

відмічено високий показник ерадикації – 90,3 % при застосуванні 

вісмутовмісткої схеми, на відміну від стандартної 3-компонентної терапії – 

68,8 % [75].  

Важливе значення для досягнення ерадикації HР має вибір ІПП, який 

виступає незамінним компонентом всіх стандартних антигелікобактерних 

схем. Езомепразол вирізняється швидким пригніченням кислотопродукції, 

внаслідок стереоселективності S-ізомеру щодо системи Р450 гепатоцитів з 

нижчим метаболізмом системою CYP2C19 (73 %) порівняно з  R-ізомером 

(98 %). Це дає змогу долати наслідки поліморфізму гена цитохрома 2C19 і 

досягати необхідного рівня рН в перші дні застосування препарату, сприяючи 

ефективній дії антибіотиків та підвищенню частоти ерадикації порівняно з 

омепразолом [115]. 

Передусім були проаналізовані результати МЗВ із НР-асоційованою 

ПВДК традиційними й ізомерними формами ІПП та препаратом ВСК (усі 

засоби вітчизняного виробництва), що застосовувалися в схемах потрійної та 
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вісмутовмісткої АГБТ. Було обстежено 40 хворих на НР-асоційовану ПВДК, 

діагноз підтверджено клінічним та ендоскопічним дослідженнями.  

Для проведення ФЕА порівнювалися показники клінічної ефективності 

та вартості лікування у 2-х групах: ІІІ та ІV група хворих, характеристика 

яких наведена у розділі 2. 

Основними критеріями ефективності терапії було загоєння виразкового 

дефекту та ерадикація НР. Інтегральний показник ефективності лікування, 

який комплексно враховує динаміку клінічних проявів і якість життя, 

обчислювали за формулою 2.1 (розділ 2), запропонованою А. П. Градовим та 

В. Б. Гриневичем.  

Вартість препаратів в аптечній мережі в період проведення 

дослідження (2020 р.) становила для пацієнтів ІІІ клінічної групи: для 

езомепразолу (40 мг № 14) – 110,00 грн, для амоксициліну (500 мг № 20) – 

68,56 грн, для кларитроміцину (500 мг № 14) – 127,25 грн, для ВСК (120 мг 

№ 100) – 224,40 грн. Витратна вартість місячного курсу лікування для 

пацієнта цієї групи склала 741,22 грн. 

Вартість препаратів для пацієнтів ІV клінічної групи становила: для 

омепразолу (20 мг № 30) – 42,00 грн, для кларитроміцину та амоксициліну – 

була аналогічною з групою порівняння. Витратна вартість місячного курсу 

лікування для пацієнта цієї групи склала 402,90 грн.  

Вартість терапії для проведення другої лінії АГБТ становила для 

метронідазолу (500 мг № 10) – 29,65 грн, для тетрацикліну (100 мг № 20) – 

16,50 грн, для езомепразолу та ВСК була аналогічною з групою І та склала в 

загальному 491,2 грн. Вартість ендоскопічного обстеження склала 350 грн. 

Вартість консультації гастроентеролога – 250 грн. Вартість тесту для 

визначення антигену НР у фекаліях – 121 грн. Вартість додаткової одиниці 

корисності витрат на одного пацієнта обчислювали за формулою 2.3 

(розділ 2). 
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Потенційну економічну вигоду для медичної служби ЗС України від 

застосування фармакоекономічно обґрунтованого МЗВ для лікування ПВДК 

визначали за формулою 2.4 (розділ 2). 

Для підрахунку середньої кількості пацієнтів за відповідні періоди 

піддавали аналізу документи звітності госпітальної ланки лікувальних 

закладів МОУ за 10-річний період (згідно з формою 3/мед). 

На тлі вісмутовмісткої АГБТ на основі езомепразолу у хворих IIІ групи 

клінічної ремісії досягнуто на (4,91,1) добу, у хворих ІV групи на тлі 

стандартної АГБТ на основі омепразолу – на (6,11,7) добу від початку 

лікування. Ендоскопічна ремісія через 2 тижні мала місце у 19 (95,0 %) 

пацієнтів І групи та у 13 (65,0 %) пацієнтів IIІ групи (табл. 5.6). Ерадикація, 

підтверджена через 4 тижні після закінчення АГБТ, відбулася у 19 (95,0 %) 

пацієнтів IIІ групи та у 13 (65,0 %) пацієнтів ІV групи.  

Таблиця 5.6 ‒ Розрахунок вартості терапії у військовослужбовців при 

різних варіантах антигелікобактерної та антипептичної терапії пептичної 

виразки дванадцятипалої кишки 

Показник ІІІ група, 
n=20 

ІV група, 
n=20 

Вартість 4-тижневого лікування (на 1 
пацієнта), грн х 
Кількість пацієнтів 

741,2 х 20 = 14 824 402,9 х 20 = 8 058 

Додатково (АГБТ ІІ лінії), грн х 
Кількість пацієнтів (з відсутністю 
рубцювання через 2 тижні) 

491,2 х 1 = 491,2 491,2 х 7 = 3 438,4 

Додатково (ФЕГДС), грн х 
Кількість пацієнтів 

350 х 1 = 350 
 

350 х 7 = 2 450 
 

Додатково (контроль ерадикації), грн х 
Кількість пацієнтів 

121 х 1 = 121 121 х 7 = 847 

Додаткова консультація 
гастроентеролога, грн х  
Кількість пацієнтів 

250 х 1 = 250 250 х 7 = 1 750 

Разом, грн 16 036,2 16 543,4 
 

Загальна клінічна ефективність (з урахуванням швидкості усунення 

больового синдрому та частоти рубцювання виразкового дефекту) у хворих 
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на ПВДК групи IIІ становила 6 балів, у хворих групи ІV – 5,1 бали. 

Інтегральний показник ефективності лікування, в якому враховані клінічна 

ефективність та приріст ЯЖ на тлі лікування, у групі  IIІ досягнув 6,2 бали, а 

в групі ІV – 5,2 бали.  

Cеред хворих на ПВДК, які отримували вісмутовмістку терапію з 

езомепразолом (ІІІ група), ЯЖ за шкалою болю (BP) зросла на 12,2 бали – з 

(81,3±4,7) до лікування, до (93,5±6,1) бали після лікування, Р  0,05. За 

іншими шкалами мала місце тенденція до зростання показників фізичного 

благополуччя: за шкалою фізичного функціонування (PF) ЯЖ зросла на 

0,4 бали – з (86,7±2,7) до лікування, до (87,1±1,8) бали після лікування,  

Р ˃ 0,05, за шкалою рольового фізичного функціонування (RP) ЯЖ зросла на 

5,1 бали – з (79,1±6,5) до лікування, до (84,2±7,4) бали після лікування,  

Р ˃ 0,05; за шкалою загального здоров’я (GH) ЯЖ зросла на 5,3 бали – з 

(73,8±5,6) до лікування, до (79,1±7,5) бали після лікування, Р ˃ 0,05  

(табл. 5.7, рис. 5.6).  

Таблиця 5.7 ‒ Аналіз впливу антигелікобактерної та антипептичної 

терапії на якість життя військовослужбовців із пептичної виразки 

дванадцятипалої кишки згідно опитувальника MOS SF-36 (у балах), M± m 
№ 
з/п Показники ЯЖ 

ПВДК (ІІІ група),n=20 ПВДК (ІV група),n=20 
до після до після 

1 Фізичне  
функціонування, PF 86,7±2,7 87,1±1,8 86,9±2,6 87,1±4,1 

2 Рольове фізичне  
функціонування, RP 79,1±6,5 84,2±7,4 80,9±6,5 83,7±7,7 

3 Біль, BP 81,3±4,7 93,5*±6,1 81,8±5,1 93,3*±6,2 
4 Загальне здоров’я, 

GH 73,8±5,6 79,1±7,5 74,1±5,2 78,5±8,4 

5 Життєздатність, VT 78,1±5,3 89,1*±7,3 78,2±5,1 88,7*±6,6 
6 Соціальне  

функціонування, SF 78,7±4,3 83,1±7,5 78,5±6,2 82,3±9,2 

7 Рольове емоційне  
функціонування, RE 76,2±5,4 83,5±7,9 78,4±7,6 83,2±7,5 

8 Психічне здоров’я, 
MH 76,1±5,3 81,6±7,8 76,2±6,4 80,4±7,9 

*Примітка: Р < 0,05 – достовірність результатів у процесі лікування  
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На фоні лікування зростали показники психічного благополуччя у 

вигляді підвищення ЯЖ за шкалою життєздатності (VT) на 11 балів – з 

(78,1±5,3) до лікування, до (89,1±7,3) бали після лікування, Р  0,05.  

За іншими шкалами психічного благополуччя мала місце тенденція до 

зростання показників: соціального функціонування (SF) на 4,4 бали – з 

(78,7±4,3) до лікування, до (83,1±7,5) бали після лікування, Р ˃ 0,05; 

рольового емоційного функціонування (RE) на 7,3 бали – з (76,2±5,4) до 

лікування, до (83,5±7,9) бали після лікування, Р ˃ 0,05; психічного здоров’я 

(MH) на 5,5 бали – із (76,1±5,3) до лікування до (81,6±7,8) бали після 

лікування, Р ˃ 0,05. Зростання інтегрального показника ЯЖ у групі хворих, 

які отримували вісмутовмістку схему АГБТ з урахуванням езомепразолу, 

склало 6,4 бали.  

 
Рисунок 5.6 ‒ Динаміка показників ЯЖ у військовослужбовців, хворих 

на ПВДК при застосуванні вісмутовмісткої схеми АГБТ з езомепразолом в 

процесі лікування 

 

Серед хворих на ПВДК, які отримували стандартну потрійну АГБТ 

першої лінії з омепразолом (ІV група), якість життя за шкалою болю (BP) 

зросла на 11,5 бали – з (81,8±5,1) до лікування, до (93,3±6,2) бали після 

лікування, Р  0,05. За іншими шкалами мала місце тенденція до зростання 

показників фізичного благополуччя: за шкалою фізичного функціонування 

(PF) ЯЖ зросла на 0,2 бали – з (86,9±2,6) до лікування, до (87,1±4,1) бали 
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після лікування, Р ˃ 0,05, за шкалою рольового фізичного функціонування 

(RP) ЯЖ зросла на 2,8 бали – з (80,9±6,5) до лікування, до (83,7±7,7) бали 

після лікування, Р ˃ 0,05; за шкалою загального здоров’я (GH) ЯЖ зросла на 

4,4 бали – з (74,1±5,2) до лікування, до (78,5±8,4) бали після лікування,  

Р ˃ 0,05 (табл. 5.7, рис. 5.7).  

На фоні лікування зростали показники психічного благополуччя у 

вигляді підвищення ЯЖ за шкалою життєздатності (VT) на 10,5 бали – з 

(78,2±5,1) до лікування, до (88,7±6,6) бали після лікування, Р  0,05. За 

іншими шкалами психічного благополуччя мала місце тенденція до 

зростання показників: соціального функціонування (SF) на 3,8 бали – з 

78,5±6,2) до лікування, до (82,3±9,2) бали після лікування, Р ˃ 0,05; 

рольового емоційного функціонування (RE) на 4,8 бали – з (78,4±7,6) до 

лікування до (83,2±7,5) бали після лікування, Р ˃ 0,05; психічного здоров’я 

(MH) на 4,2 бали – із (76,2±6,4) до лікування до (80,4±7,9) бали після 

лікування, Р ˃ 0,05. 

 
Рисунок 5.7 ‒ Динаміка показників ЯЖ у військовослужбовців, хворих 

на ПВДК при застосуванні потрійної схеми АГБТ з омепразолом в процесі 

лікування 
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Зростання інтегрального показника ЯЖ у групі хворих, які отримували 

потрійну схему АГБТ, з урахуванням омепразолу, склало 5,3 бали. 

При аналізі витрат на різні варіанти АГБТ і антипептичної терапії 

ПВДК, констатовано перевищення вартості лікування у ІІI групі хворих, 

порівняно з ІV – у 1,2 рази (табл. 5.6).  

Таблиця 5.8 ‒ Результати аналізу за методом «витрати-ефективність» 

терапії у військовослужбовців при різних варіантах АГБТ та ПВДК 

Показник ІІІ група, 
n=20 

ІV група, 
n=20 

Загальні витрати, грн 16 036,2 16 543,4 
Індекс клінічної ефективності, бали 6,0 5,1 
Витратна ефективність, грн/бал 2 672,7 3 243,8 
Відношення витратної ефективності терапії 
вісмутовмісткої та потрійної АГБТ 

– 1,2 

 

Таблиця 5.9 ‒ Результати ФЕА сучасних схем антигелікобактерної 

терапії у військовослужбовців при ПВДК 

Показник ІІІ група, 
n=20 

ІV група, 
n=20 

Загальні витрати (грн) 16036,2 16543,4 
Індекс клінічної ефективності (бали) 6,0 5,1 
Приріст якості життя (бали) 6,4 5,3 
Інтегральний показник ефективності лікування  6,2 5,2 
Корисність витрат (грн/бал) 2586,5 3181,4 
Вартість додаткової одиниці корисності витрат МЗВ 

(грн/бал) на 1 пацієнта – 29,7 

Відношення корисності витрат МЗВ з езомепразолом  
вісмутовмісткою та з омепразолом потрійною АГБТ – 1,2 

 

При аналізі інших фармакоекономічних показників з’ясувалося, що 

витратна ефективність при курсовому лікуванні езомепразолом, 

амоксициліном, кларитроміцином і ВСК у 1,2 рази є нижчою (табл. 5.8), а 

корисність витрат – у 1,2 рази вищою, аніж при лікуванні омепразолом, 

кларитроміцином та амоксициліном (табл. 5.9). Антигелікобактерна 

активність другого лікувального комплексу не досягала значень, 
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рекомендованих міжнародними угодами, і сприяла ерадикації НР-інфекції 

тільки у 65 % пацієнтів. 

При аналізі ефективності різних режимів фармакотерапії на перебіг 

ПВДК, установлено позитивний вплив лікувальних комплексів на клінічні 

прояви захворювання зі зростанням ЯЖ у групі пацієнтів, які отримували 

езомепразол, амоксицилін, кларитроміцин і ВСК на 6,4 бали, а в групі 

омепразолу, кларитроміцину та амоксициліну з переходом на омепразол – на 

5,3 бали. 

Для підрахунку кількості хворих на ПВДК, які поступають у лікувальні 

заклади МОУ за 1-, 5- та 10-річний терміни, проводили аналіз даних 

статистичної звітності за період 2009–2018 рр. (форма 3/мед). Отримані дані 

свідчать про те, що в середньому щорічно у лікувальних закладах МОУ із 

ПВ-хворобою лікується близько 1 990 військовослужбовців різних категорій 

та військових пенсіонерів (рис. 5.8).  

 
Рисунок 5.8 ‒ Середньорічна кількість хворих на ПВДК, які перебували 

на лікуванні у лікувальних закладах МОУ упродовж 2009-2018 рр. 
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З огляду на високу частку НР-асоційованої ПВДК (у 80 %), можна 

припустити, що АГБТ потребуватимуть приблизно 1990 х 0,8 = 1 592 

пацієнти. 

Потенційна економічна вигода для медичної служби ЗС України, при 

застосуванні вісмутовмісткої АГБТ на основі езомепразолу для лікування 

таких пацієнтів за одночасної умови високоефективного лікування, може 

скласти:  

– на 1 рік –  0,2 х 741,2 х 1 592 = 235 998 грн; 

– на 5 років – 1 179 990 грн.  

  

5.3 Фармакоекономічний аналіз схем антигелікобактерної та 

кислотосупресивної терапії при Helicobacter pylori-асоційованому 

хронічному гастриті 

 

Велика соціальна значущість ХГ визначається його високою питомою 

вагою у 23,3 % у структурі гастроентерологічної патології цивільного 

населення України [102], а серед військовослужбовців досягає 33,9 % [65]. 

Зростання захворюваності на ХГ є прогнозованим, оскільки залежить від 

розповсюдженості НР-інфекції, соціальних умов проживання, особливостей 

харчування тощо. 

Вибір моделей медикаментозного лікування ХГ, передусім, залежить 

від раціонального вибору схем АГБТ, які у зв’язку зі зростанням 

резистентності НР-інфекції, удосконалюються, що  відображено в 

матеріалах Кіотського (2015 р.) та Маастрихтського консенсусів (2016 р.). 

Обґрунтований вибір моделей лікування у межах затверджених стандартів з 

урахуванням клінічних та економічних показників на підставі ФЕА, 

дозволить створити формулярні переліки ЛЗ як для окремих лікувальних 

закладів, так і для медичної служби ЗС України. 

За даними Глобального Кіотського та Маастрихтського консенсусів, 

ерадикація HР є терапією першої лінії  НР-асоційованого ХГ (рівень 
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рекомендації – сильний, рівень доведеності – високий, рівень узгодженості – 

94,7 %) [193, 219].  

Дослідженню надання ефективної медичної допомоги й 

фармацевтичного забезпечення хворих на ХГ і дуоденіт приділялась увага 

вітчизняних вчених [15, 56]. Проте комплексних організаційно-економічних 

та фармакоекономічних досліджень, присвячених оптимізації МЗВ із ХГ в 

Україні не проводилось. 

На початку дослідження були проаналізовані результати МЗВ з НР-

асоційованим ХГ традиційними та ізомерними формами ІПП вітчизняного 

виробництва, що застосовувались в схемах потрійної та послідовної АГБТ. 

Було обстежено 40 хворих на НР-асоційований ХГ, діагноз підтверджено 

клінічним, ендоскопічним та, частково, гістоморфологічним дослідженнями.  

Для проведення ФЕА порівнювались показники клінічної 

ефективності та вартості лікування в двох групах порівняння: V та VІ 

групах, опис яких приведено в розділі 2.  

Основними критеріями ефективності терапії було зменшення 

больового синдрому та ерадикація НР. Інтегральний показник ефективності 

лікування, який комплексно враховує динаміку клінічних проявів і ЯЖ, 

обчислювали за формулою 2.1. розділ 2, запропонованою А.П. Градовим та 

В.Б. Гриневичем.  

Вартість препаратів у аптечній мережі в період проведення 

дослідження (2020 р.) становила для пацієнтів V клінічної групи: для 

езомепразолу (40 мг № 14) – 110,00 грн, для амоксициліну (500 мг № 20) – 

68,56 грн, для кларитроміцину (500 мг № 14) – 127,25 грн, для 

метронідазолу (500 мг № 10) – 29,65 грн. Вартість курсу лікування для 

пацієнта цієї групи склала 409,11 грн. 

Вартість препаратів для пацієнтів V клінічної групи становила: для 

омепразолу (20 мг № 30) – 42,00 грн, для кларитроміцину та амоксициліну – 
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була аналогічною з групою порівняння. Вартість курсу лікування для 

пацієнта цієї групи склала 360,92 грн.  

Вартість для проведення другої лінії АГБТ становила для ВСК (120 мг 

№ 112) – 224,40 грн, для метронідазолу (500 мг № 10) – 29,65 грн, для 

тетрацикліну (100 мг № 20) – 16,50 грн, для езомепразолу була аналогічною з 

групою І та склала в загальному 491,2 грн.  

Вартість ендоскопічного обстеження склала 350 грн. Вартість 

консультації гастроентеролога – 250 грн. Вартість тесту для визначення 

антигену НР у фекаліях – 121 грн. Вартість додаткової одиниці корисності 

витрат на одного пацієнта обчислювали за формулою 2.3, розділ 2. 

Потенційну економічну вигоду для медичної служби ЗСУ від 

застосування фармакоекономічно обґрунтованого МЗВ для лікування ПВДК 

визначали за формулою 2.4, розділ 2. 

Для підрахунку середньої кількості пацієнтів за відповідні періоди 

піддавали аналізу документи звітності госпітальної ланки лікувальних 

закладів МОУ за 10-річний період (згідно форми 3/мед). 

На тлі послідовної АГБТ на основі езомепразолу у хворих V групи 

клінічної ремісії досягнуто на (4,91,3) добу, у хворих VІ групи на тлі 

стандартної АГБТ на основі омепразолу – на (5,11,6) добу від початку 

лікування. Ерадикація, підтверджена через 4 тижні після закінчення АГБТ, 

відбулася у 18 (90,0 %) пацієнтів V групи та у 15 (75,0 %) пацієнтів VІ групи.   

Отже, згідно з табл. 5.10 вартість курсу ЛЗ для VІ групи із 

застосуванням потрійної стандартної АГБТ була на 13 % нижчою за вартість 

курсу для V групи. При врахуванні додаткових затрат на лікування пацієнтів 

VІ групи, зумовлених насамперед низькою ефективністю стандартної 

потрійної АГБТ, порівняно з послідовною схемою (АГБТ ІІ лінії, ФГДС, 

контроль ерадикації, додаткові консультації), вартість МЗВ у цій групі 

виявилася вищою у 1,5 рази.  
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Таблиця 5.10 ‒ Розрахунок вартості медичного забезпечення 

військовослужбовців при різних варіантах антигеліобактерної терапії та 

антисекреторної терапії хронічного гастриту 

Показник V група, 
n=20 

VІ група, 
n=20 

Вартість курсу лікування (на одного 
пацієнта), грн х  
Кількість пацієнтів 

409,1 х 20 = 8 182 360,9 х 20 = 7 218 

Додатково (АГБТ ІІ лінії), грн х 
кількість пацієнтів 

491,2 х 2 = 982,4 491,2 х 5 = 2 456 

Додатково (ФЕГДС), грн х  
Кількість пацієнтів 

350 х 2 = 700 
 

350 х 5 = 1 750 
 

Додатково (контроль ерадикації), грн 
х Кількість пацієнтів 

121 х 2 = 222 121 х 5 = 605 

Додаткова консультація 
гастроентеролога, грн х  
Кількість пацієнтів 

250 х 2 = 500 250 х 5 = 1 250 

Усього, грн 10 586,4 13 279 
 

Загальна клінічна ефективність (з урахуванням швидкості усунення 

больового синдрому та частоти ерадикації НР) у хворих на ХГ групи V 

становила 5,9 бали, у хворих групи VІ – 4,8 бали. Інтегральний показник 

ефективності лікування, в якому враховані клінічна ефективність та приріст 

ЯЖ на тлі лікування, у групі V досягнув 5,4 бали, а в групі VІ – 4,6 бали.  

Зростання інтегрального показника ЯЖ у групі хворих, які отримували 

послідовну схему АГБТ із включенням езомепразолу, склало 4,1 бали 

(табл. 5.11, рис. 5.9).  

Серед хворих на ХГ, які отримували послідовну АГБТ із 

езомепразолом (V група), ЯЖ за шкалою болю (BP) зросла на 10,3 бали – з 

(85,2±4,3) до лікування, до (95,5±5,1) бали після лікування, Р  0,05. 

За іншими шкалами мала місце тенденція до зростання показників 

фізичного благополуччя: за шкалою фізичного функціонування (PF) ЯЖ 

зросла на 1,3 бали – з (93,6±2,8) до лікування, до (94,9±5,4) бали після 

лікування, Р ˃ 0,05; за шкалою рольового фізичного функціонування (RP) 

ЯЖ зросла на 2,7 бали – з (89,5±6,8) до лікування, до (92,2±7,6) бали після 

лікування, Р ˃ 0,05; за шкалою загального здоров’я (GH) ЯЖ зросла на  
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2,6 бали – з (78,9±5,6) до лікування, до (81,5±6,9) бали після лікування,  

Р ˃ 0,05 (табл. 5.11, рис. 5.9).  

Таблиця 5.11 ‒ Аналіз впливу антигелікобактерної та антисекреторної 

терапії на ЯЖ військовослужбовців із ХГ згідно опитувальника MOS SF-36 

(у балах), M± m 
№ 
з/п 

 
Показники ЯЖ 

ХГ (V група), 
n=20 

ХГ (VІ група), 
n=20 

до після до після 
1 Фізичне  

функціонування, PF 93,6±2,8 94,9±5,4 93,7±2,9 94,8±8,1 

2 Рольове фізичне  
функціонування, RP 89,5±6,8 92,2±7,6 89,1±6,5 92,3±7,4 

3 Біль, BP 85,2±4,3 95,5*±5,1 85,1±4,2 95,2*±5,3 
4 Загальне здоров’я, GH 78,9±5,6 81,5±6,9 78,7±5,4 81,6±7,1 
5 Життєздатність, VT 80,1±4,4 88,4*±3,7 80,2±4,3 88,3*±3,8 
6 Соціальне 

функціонування, SF 79,2±4,7 81,3±7,5 78,9±4,4 81,1±7,6 

7 Рольове емоційне  
функціонування, RE 77,5±5,5 81,6±7,6 77,2±5,4 81,5±7,6 

8 Психічне здоров’я, MH 77,9±5,6 79,1±7,3 77,5±5,9 79,2±7,1 

*Примітка: Р <0,05 – достовірність результатів у процесі лікування  
 

На фоні лікування зростали і показники психічного благополуччя у 

вигляді підвищення ЯЖ за шкалою життєздатності (VT) на 8,3 бали – з 

(80,1±4,4) до лікування, до (88,4±3,7) бали після лікування, Р  0,05. За 

іншими шкалами психічного благополуччя мала місце тенденція до 

зростання показників: соціального функціонування (SF) на 2,1 бали – з 

(79,2±4,7) до лікування, до (81,3±7,5) бали після лікування, Р ˃ 0,05; 

рольового емоційного функціонування (RE) на 4,1 бали – з (77,5±5,5) до 

лікування до (81,6±7,6) бали після лікування, Р ˃ 0,05; психічного здоров’я 

(MH) на 1,2 бали – із (77,9±5,6) до лікування до (79,1±7,3) бали після 

лікування, Р ˃ 0,05.  
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Рисунок 5.9 ‒ Динаміка показників ЯЖ військовослужбовців, хворих на 

ХГ при застосуванні послідовної схеми АГБТ із езомепразолом в процесі 

лікування 

 

Серед хворих на ХГ, які отримували потрійну АГБТ із омепразолом 

(VІ група), якість життя за шкалою болю (BP) зросла на 10,1 бали – з 

(85,1±4,2) до лікування, до (95,2±5,3) бали після лікування, Р  0,05. За 

іншими шкалами мала місце тенденція до зростання показників фізичного 

благополуччя: за шкалою фізичного функціонування (PF) ЯЖ зросла на 

1,1 бали – з (93,7±2,9) до лікування, до (94,8±8,1) бали після лікування,  

Р ˃ 0,05; за шкалою рольового фізичного функціонування (RP) ЯЖ зросла на 

3,2 бали – з (89,1±6,5) до лікування, до (92,3±7,4) бали після лікування,  

Р ˃ 0,05; за шкалою загального здоров’я (GH) ЯЖ зросла на 2,9 бали – з 

(78,7±5,4) до лікування, до (81,6±7,1) бали після лікування, Р ˃ 0,05 

(табл. 5.11, рис. 5.10).  

На фоні лікування зростали і показники психічного благополуччя у 

вигляді підвищення ЯЖ за шкалою життєздатності (VT) на 8,1 бали – з 

(80,2±4,3) до лікування, до (88,3±3,8) бали після лікування, Р  0,05. За 

іншими шкалами психічного благополуччя мала місце тенденція до 

зростання показників: соціального функціонування (SF) на 2,2 бали – з 

(78,9±4,4) до лікування, до (81,1±7,6) бали після лікування, Р ˃ 0,05; 

рольового емоційного функціонування (RE) на  4,3 бали – з (77,2±5,4) до 
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лікування до (81,5±7,6) бали після лікування, Р ˃ 0,05; психічного здоров’я 

(MH) на 1,7 бали – із (77,5±5,9) до лікування до (79,2±7,1) бали після 

лікування, Р ˃ 0,05. Зростання інтегрального показника ЯЖ у групі хворих, 

які отримували потрійну схему АГБТ із включенням омепразолу, склало  

4,2 бали (табл. 5.11, рис. 5.10). 

 
Рисунок 5.10 ‒ Динаміка показників ЯЖ військовослужбовців, хворих 

на ХГ при застосуванні потрійної схеми АГБТ із омепразолом в процесі 

лікування 

 

При аналізі ефективності різних режимів фармакотерапії на перебіг ХГ 

встановлено позитивний вплив лікувальних комплексів на клінічні прояви 

захворювання зі зростанням ЯЖ у групі пацієнтів, які отримували 

езомепразол, амоксицилін, кларитроміцин і метронідазол з переходом на 

езомепразол на 4,1 бали, а в групі омепразолу, кларитроміцину та 

амоксициліну з переходом на омепразол – на 4,2 бали. 

Таблиця 5.12 ‒ Результати аналізу за методом «витрати-ефективність» 

терапії у військовослужбовців при різних варіантах АГБТ та антисекреторної 

терапії хронічного гастриту 

Показник V група, 
n=20 

VІ група, 
n=20 

Загальні витрати, грн 10 586,4 13 279 
Індекс клінічної ефективності, бали 5,9 4,8 
Витратна ефективність, грн/бал 1 794,3 2 766,5 
Відношення витратної ефективності МЗВ 
послідовної та потрійної АГБТ 

– 1,5 
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При аналізі витрат на різні варіанти АГБТ і кислотосупресивної терапії 

ХГ констатовано незначне (табл. 5.10). При аналізі інших 

фармакоекономічних показників з’ясувалося, що витратна ефективність при 

курсовому лікуванні езомепразолом, амоксициліном, кларитроміцином і 

метронідазолом у 1,5 рази є нижчою (табл. 5.12), а корисність витрат – у 1,5 

рази вищою, ніж при лікуванні омепразолом, кларитроміцином та 

амоксициліном (табл. 5.13). При цьому антигелікобактерна активність 

другого лікувального комплексу не досягала значень, рекомендованих 

міжнародними угодами, і сприяла ерадикації НР-інфекції у 75 % пацієнтів. 

Для підрахунку кількості хворих на ХГ, які поступають у лікувальні 

заклади МОУ за 1- та 10-річний терміни, проводили аналіз даних 

статистичної звітності за період 2009–2018 рр. (форма 3/мед). 

Отримані дані свідчать про те, що в середньому щорічно в лікувальних 

закладах МОУ із ХГ лікується близько 1 944 військовослужбовців різних 

категорій та військових пенсіонерів (рис. 5.11). Враховуючи високу частку 

НР-асоційованого ХГ (у 90 %), можна припустити, що АГБТ 

потребуватимуть приблизно 1 944 х 0,9 = 1 750 пацієнтів.     

Таблиця 5.13 ‒ Результати ФЕА сучасних схем антигелікобактерної 

терапії у військовослужбовців при ХГ 

Показник V група, 
n=20 

VІ група, 
n=20 

Загальні витрати (грн) 10586,4 13279 
Індекс клінічної ефективності (бали) 5,9 4,8 
Приріст інтегрального показника якості життя (бали) 4,1 4,2 
Інтегральний показник ефективності лікування  5,4 4,6 
Корисність витрат (грн/бал) 1960,4 2886,7 
Вартість додаткової одиниці корисності витрат МЗВ 

(грн/бал) на 1 пацієнта 
– 46,3 

Відношення корисності витрат МЗВ послідовної та 
потрійної АГБТ 

– 1,5 
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Рисунок 5.11 - Середньорічна кількість хворих із ХГ, які перебували на 

лікуванні у лікувальних закладах МОУ упродовж 2009-2018 рр., абс. 

 

Потенційна економічна вигода для медичної служби ЗС України, при 

застосуванні послідовної АГБТ на основі езомепразолу для лікування таких 

пацієнтів за одночасної умови високоефективного лікування, може скласти: 

 на 1 рік – 0,5 х 409,1 х 1 750 = 357 963 грн; 

 на 5 років – 1 789 813 грн.   

Результати наукових досліджень знайшли застосування у практичній 

діяльності Національного військово-медичного клінічного центру «Головний 

військовий клінічний госпіталь» (Додатки В.1 ‒ В.3). 

Окремі фрагменти роботи впроваджені до навчального процесу низки 

закладів вищої освіти України (Додатки Г.1 ‒ П.3). 

 

Висновки до Розділу 5 

 

1. Фармакоекономічний аналіз сучасного МЗВ кислотосупресивними 

препаратами для лікування ерозивної та неерозивної форм ГЕРХ засвідчив 
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необхідність диференційованого підходу щодо вибору традиційних та 

ізомерних форм ІПП. 

При МЗВ із ерозивною формою ГЕРХ езомепразолом поруч зі 

швидшим зменшенням клінічних проявів та епітелізацією ерозій, більш 

суттєво підвищується ЯЖ пацієнтів упродовж 1 місяця та досягається нижча 

витратна ефективність у 1,5 рази та вищий рівень корисності витрат у 

1,4 рази, порівняно з омепразолом.  

2. При НЕРХ економічно вигідним ІПП виступає омепразол, 

застосування якого забезпечує зниження витратної вартості у 5,2 рази, за 

відсутності переваг щодо витратної ефективності і корисності витрат, 

порівняно з езомепразолом. 

Фармакоекономічно обґрунтоване МЗВ із ерозивною формою ГЕРХ 

езомепразолом, а із НЕРХ омепразолом, сприятиме підвищенню 

ефективності та якості лікування, уникненню невиправданих бюджетних 

витрат та потенційним економічним вигодам для медичної служби  

ЗС України у найближчі 5 років у розмірі до 378 тис. грн. 

3. Фармакоекономічний аналіз сучасного МЗВ при ПВДК 

антигелікобактерними та антипептичними комплексами засвідчив 

доцільність переходу на вісмутовмістку АГБТ із застосуванням 

вітчизняного езомепразолу та ВСК. Це обґрунтовано нижчою (на 20 %) 

витратною вартістю, вищою (на 30 %) антигелікобактерною активністю та 

переважанням корисності витрат (на 20 %) при застосуванні вісмутовмісткої 

АГБТ на основі езомепразолу, порівняно з потрійною на основі омепразолу, 

що дає підстави рекомендувати таку схему до широкого застосування при 

лікуванні НР-асоційованої ПВ. 

4. Застосування у військовослужбовців із ПВДК вісмутовмісткої 

антигелікобактерної й антипептичної терапії на основі езомепразолу та ВСК, 

оптимальної з погляду ФЕА, сприятиме підвищенню ефективності та якості 

лікування, уникненню невиправданих бюджетних витрат на лікування та 
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економічним вигодам для медичної служби ЗС України у найближчі 5 років 

у розмірі до 1 179 990 грн. 

5. Фармакоекономічний аналіз сучасного МЗВ антигелікобактерними 

й антисекреторними ЛЗ засвідчив доцільність переходу на послідовну АГБТ 

у хворих на ХГ із застосуванням вітчизняного езомепразолу. Це 

обґрунтовано порівняною оптимальною вартістю, вищою (на 15 %) 

антигелікобактерною активністю, кращою її переносністю та переважанням 

корисності витрат на 50 % при застосуванні послідовної АГБТ, порівняно з 

потрійною на основі омепразолу, що дає підстави рекомендувати послідовну 

схему до широкого застосування при лікуванні НР-асоційованого ХГ. 

6. Застосування у військовослужбовців із НР-асоційованим ХГ 

послідовної антигелікобактерної та антисекреторної терапії на основі 

езомепразолу, оптимальної з погляду ФЕА, сприятиме підвищенню 

ефективності та якості лікування, уникненню невиправданих бюджетних 

витрат на лікування та економічним вигодам для медичної служби  

ЗС України у найближчі 5 років у розмірі до 1 789 813 грн. 
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ВИСНОВКИ 

 

У дисертації здійснено теоретичне узагальнення та запропоновано 

практичне вирішення наукового завдання, яке полягало у 

фармакоекономічному обґрунтуванні удосконалення медикаментозного 

забезпечення військовослужбовців із КЗЗ, шляхом оптимізації 

фармакотерапії ерозивної та неерозивної форм ГЕРХ, пептичної виразки 

дванадцятипалої кишки і ХГ препаратами вітчизняного виробництва для 

підвищення ефективності та доступності медичної й фармацевтичної 

допомоги на госпітальному рівні. На підставі проведеного дослідження 

сформульовано низку висновків, пропозицій та рекомендацій, що 

відображають досягнення поставленої мети, зокрема: 

1. За результатами аналітичного огляду літературних даних, 

нормативно-правових актів щодо сучасної організації медикаментозного 

забезпечення військовослужбовців із КЗЗ у мирний час та в особливий 

період, проведено обґрунтування вибору методів ФЕД для використання їх в 

умовах медичної служби ЗС України. 

2. Здійснено комплексні організаційно-економічні дослідження з 

використанням методів ФЕА – аналіз показників «загальна вартість 

захворювання», «мінімізація витрат», «витрати-ефективність», «витрати-

корисність», дослідження впливу на бюджет, з метою визначення 

оптимальних схем лікування військовослужбовців при кислотозалежних 

захворюваннях ЛЗ вітчизняного виробництва.  

3. Проведений маркетинговий аналіз вітчизняного фармацевтичного 

ринку довів, що лікувальні заклади МО України мають широкий арсенал 

препаратів для кислотосупресивної, антипептичної і антигелікобактерної 

терапії та проведення стандартної потрійної, послідовної, вісмутовмісткої 

АГБТ. Виявлено домінування ІПП у терапії кислотозалежних хвороб у 

військовослужбовців. Розрахунки доступності ЛЗ для лікування КЗЗ 

свідчать, що всі вітчизняні препарати мали значення показника доступності 
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понад 1,0, найвищий показник доступності відповідає езомепразолу – 3,5. 

Аналіз адекватності платоспроможності дав змогу визначити найбільш 

актуальні вітчизняні ЛЗ за кожною групою.  

4. Проаналізовано розповсюдженість та структуру КЗЗ на 

госпітальному етапі у різних категорій військовослужбовців ЗС України за 

2009–2018 рр., включаючи учасників ООС/АТО. Установлено, що перше 

місце на етапі надання високоспеціалізованої медичної допомоги займає 

пептична виразка дванадцятипалої кишки – 39 %, друге – ГЕРХ – 30 %, третє 

– гастрит і дуоденіт – 23 % хворих. Виявлено більш агресивний перебіг КЗЗ у 

військовослужбовців – учасників ООС/АТО у порівнянні з іншими 

військовослужбовцями.  

5. Аналіз структури призначень препаратів для лікування патології 

шлунково-кишкового тракту вітчизняними лікарями показав, що з понад  

2 млн зроблених за проаналізований період призначень, більше 400 тис. 

припало на групу ІПП, що склало 20 % від усіх призначень цієї 

терапевтичної групи ЛЗ. За результатами VEN- аналізу відповідно до 

наявності ЛЗ кислотосупресивної, антипептичної і антигелікобактерної 

терапії ПВДК, у визначених переліках встановлено, що всі препарати мають 

індекс V – життєво-необхідні, що є позитивним аспектом для забезпечення 

ефективного лікування.  

6. Проведений ФЕА сучасного медикаментозного забезпечення 

військовослужбовців кислотосупресивними ЛЗ вітчизняного виробника для 

лікування ерозивної та неерозивної форм ГЕРХ засвідчив необхідність 

диференційованого підходу до вибору традиційних та ізомерних форм ІПП. 

При МЗВ із ерозивною формою ГЕРХ езомепразолом поряд зі швидшим 

зменшенням клінічних проявів та епітелізацією ерозій більш суттєво 

підвищується ЯЖ пацієнтів упродовж одного місяця, а також досягається 

краща витратна ефективність у 1,5 рази (на 50 %) та вищий рівень корисності 

витрат у 1,4 рази (на 40 %), у порівнянні з омепразолом. При неерозивній 

формі рефлюксної хвороби економічно доцільним є омепразол, застосування 
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якого забезпечує зниження витратної вартості у 5,2 рази за відсутності 

переваг щодо витратної ефективності та корисності витрат. 

7. За результатами проведеного ФЕА сучасного МЗВ 

антигелікобактерними та антипептичними ЛЗ встановлено доцільність 

переходу на вісмутовмістку АГБТ у лікуванні пептичної виразки 

дванадцятипалої кишки із застосуванням вітчизняного езомепразолу та 

колоїдного вісмуту, що дає змогу підвищити ефективність та якість 

лікування, пришвидшити зникнення больового синдрому, прискорити 

рубцювання виразкового дефекту та збільшити частоту ерадикації НР-

інфекції. Це зумовлено нижчою витратною вартістю та переважанням 

корисності витрат у 1,2 рази (на 20 %) при застосуванні вісмутовмісткої 

АГБТ на основі езомепразолу в порівнянні з потрійною терапією на основі 

омепразолу. 

Проведений ФЕА сучасного МЗВ антигелікобактерними й 

антисекреторними ЛЗ довів доцільність переходу на послідовну АГБТ у 

хворих на хронічний гастрит із застосуванням вітчизняного езомепразолу. Це 

зумовлено нижчою вартістю, вищою (на 15 %) антигелікобактерною 

активністю, краще переноситься та має перевагу корисності витрат у 1,5 рази 

(на 50 %) при застосуванні послідовної АГБТ у порівнянні з потрійною 

терапією на основі омепразолу, що дає підстави рекомендувати послідовну 

схему для широкого застосування при лікуванні  

НР-асоційованого ХГ.  

8. Проведений аналіз впливу на бюджет у вигляді розрахунків 

потенційної економічної вигоди для бюджету ЗС України, свідчить про 

високу ефективність обраних фармакоекономічних стратегій 

медикаментозного забезпечення військовослужбовців у найближчі 5 років 

при лікуванні кислотозалежних захворювань: ерозивної та неерозивної 

форми ГЕРХ у розмірі близько 378 тис. грн, пептичної виразки 

дванадцятипалої кишки – 1 180 тис. грн та хронічного гастриту –  

1 790 тис. грн. 
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Додаток А 
 

ОПРОСНИК SF-36 
(русскоязычная версия, созданная и рекомендованная МЦИКЖ) 

Ф. и. о. 
Дата заполнения________________ 
1. В целом Вы бы оценили состояние Вашего здоровья 

(обведите одну цифру) 
Отличное ................................................ 1 
Очень хорошее ...................................... 2 
Хорошее .................................................. 3 
Посредственное ...................................... 4 
Плохое .................................................... 5 

2. Как бы Вы в целом оценили свое здоровье сейчас по сравнению с тем, что было год 
назад. 

(обведите одну цифру) 
Значительно лучше, чем год назад ..... 1 
Несколько лучше, чем год назад ........ 2 
Примерно так же, как год назад ......... 3 
Несколько хуже, чем год назад .......... 4 
Гораздо хуже, чем год назад .............. .5 

3. Следующие вопросы касаются физических нагрузок, с которыми Вы, возможно, 
сталкиваетесь в течение своего обычного дня. Ограничивает ли Вас состояние Вашего 
здоровья в настоящее время в выполнении перечисленных ниже физических нагрузок? 
Если да, то в какой степени? (обведите одну цифру в каждой строке) 

 Да, 
значительно 
ограничивает 

Да, немного 
ограничивает 

Нет, 
совсем не 
ограни-
чивает 

A. Тяжелые физические нагрузки, такие как 
бег, поднятие тяжестей, занятие силовыми 
видами спорта. 

1 2 3 

Б. Умеренные физические нагрузки, такие как 
передвинуть стол, поработать с пылесосом, 
собирать грибы или ягоды. 

1 2 3 

В. Поднять или нести сумку с продуктами. 1 2 3 
Г. Подняться пешком по лестнице на 
несколько пролетов. 1 2 3 

Д. Подняться пешком по лестнице на один 
пролет. 1 2 3 

Е. Наклониться, встать на колени, присесть на 
корточки. 1 2 3 

Ж. Пройти расстояние более одного 
километра. 1 2 3 

З.   Пройти расстояние в несколько кварталов. 1 2 3 

И. Пройти расстояние в один квартал. 1 2  
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К. Самостоятельно вымыться, одеться.  

1 2 3 

4. Бывало ли за последние 4 недели, что Ваше физическое состояние вызывало 
затруднения в Вашей работе или другой обычной повседневной деятельности, вследствие 
чего: 

(обведите одну цифру в каждой строке) 
 

Да  Нет  

А. Пришлось сократить  количество времени, 
затрачиваемое на работу или другие дела. 1 2 

Б. Выполнили меньше, чем хотели. 1 2 

В. Вы были ограничены в выполнении какого-либо  
определенного вида работ или другой деятельности. 1 2 

Г. Были  трудности при выполнении своей работы или 
других дел (например, они потребовали дополнительных 
усилий). 

1 2 

5. Бывало ли за последние 4 недели, что Ваше эмоциональное состояние вызывало 
затруднения в Вашей работе или другой обычной повседневной деятельности, вследствие 
чего 

(обведите одну цифру в каждой строке) 
 Да  Нет 

А. Пришлось сократить  количество времени, 
затрачиваемого на работу или другие дела. 1 2 

Б. Выполнили меньше, чем хотели. 1 2 

В. Выполняли свою работу или другие.  
Дела не так аккуратно, как обычно 1 2 

 
6. Насколько Ваше физическое и эмоциональное состояние в течение последних 4 

недель мешало Вам проводить время с семьей, друзьями, соседями или в коллективе? 
 

(обведите одну цифру) 
Совсем не мешало .........................  1 
Немного .......................................... 2 
Умеренно  ........................................ 3 
Сильно ............................................ 4 
Очень сильно ................................. 5 
 

7.Насколько сильную физическую боль Вы испытывали за последние 4 недели? 
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(обведите одну цифру) 
Совсем не испытывал(а) ..............  1 
Очень слабую ................................ 2 
Слабую  .......................................... 3 
Умеренную ..................................... 4 
Сильную  ........................................ 5 
Очень сильную……………………6 

8. В какой степени боль в течение последних 4 недель мешала Вам заниматься Вашей 
нормальной работой (включая работу вне дома или по дому)? 

 
(обведите одну цифру) 

Совсем не мешала.................... 1 
Немного ................................... 2 
Умеренно ................................. 3 
Сильно ..................................... 4 
Очень сильно ........................... 5 

9. Следующие вопросы касаются того, как Вы себя чувствовали и каким было Ваше 
настроение в течение последних 4 недель. Пожалуйста, на каждый вопрос дайте один 
ответ, который наиболее соответствует Вашим ощущениям. 

(обведите одну цифру) 
 Все 

время 

Большую 
часть 

времени 
Часто Иногда Редко Ни 

разу 

А. Вы чувствовали себя 
бодрым (ой)? 1 2 3 4 5 6 

Б. Вы сильно нервничали? 1 2 3 4 5 6 
В. Вы чувствовали себя 
таким(ой) подавленным (ой) 
что ничто не могло Вас 
взбодрить? 

1 2 3 4 5 6 

Г. Вы чувствовали себя 
спокойным(ой) и 
умиротворенным (ой)? 

1 2 3 4 5 6 

Д. Вы чувствовали себя 
полным (ой) сил и энергии? 1 2 3 4 5 6 

Е. Вы чувствовали себя 
упавшим(ой) духом и 
печальным(ой)? 

1 2 3 4 5 6 

Ж. Вы чувствовали себя 
измученным(ой)? 1 2 3 4 5 6 

З. Вы чувствовали себя 
счастливым(ой)? 1 2 3 4 5 6 

И. Вы чувствовали себя 
уставшим(ей)? 1 2 3 4 5 6 
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10. Как часто за последние 4 недели Ваше физическое или эмоциональное 

состояние мешало Вам активно общаться с людьми (навещать друзей,  родственников 
и т. п.)? 

(обведите одну цифру) 

Все время  ...................................... 1 
Большую часть времени ................ 2 
Иногда............................................. 3 
Редко………………………………4  
Ни разу ........................................... 5 
 
 

11. Насколько ВЕРНЫМ или НЕВЕРНЫМ представляются по отношению к Вам 
каждое из ниже перечисленных утверждений? 

(обведите одну цифру в каждой строке) 

 
Опре-

деленно 
верно 

В основ-
ном 

верно 
Не знаю 

В основ-
ном не-
верно 

Опреде-
ленно 

неверно 

а. Мне кажется, что я более 
склонен к болезням, чем другие 1 2 3 4 5 

б. Мое здоровье не хуже, чем у 
большинства моих знакомых 1 2 3 4 5 

в. Я ожидаю, что мое здоровье 
ухудшится 1 2 3 4 5 

г. У меня отличное здоровье 1 2 3 4 5 
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Показники Са.s. ЛЗ для лікування кислотозалежних захворювань 

у військовослужбовців за 2019–200 рр. 
№ 

з/п 
Назва ЛЗ, виробник, лікарська форма Розд. ціна 

за упак., 
грн 

Коефіцієнт 
адекватності 

платоспроможності 
(Ca.s.) 

1 2 3 4 
ЛП езомепразолу 

1 PEMOZAR, SUN (India), tablets gastroresistant 
20 mg blister, № 14 69,06 0,64 

2 ESONEXA, Farmak OJSC (Ukraine, Kiev), tabs 
intest. solub. 20 mg blister, № 14 71,8 0,66 

3 ESOMEALOX, Sanofi (France), caps. solid, 
intest.-soluble 20 mg blister, № 14 99,29 0,92 

4 EZOLONG-20, Organosyn Life Sciences (India), 
tabs coated w/film 20 mg blister in box, № 14 100,7 0,93 

5 PEMOZAR, SUN  (India), tablets gastroresistant 
40 mg blister, № 14 107,16 0,99 

6 ESONEXA, Farmak OJSC (Ukraine, Kiev), tabs 
intest. solub. 40 mg blister, № 14 113,41 1,05 

7 ESOMEALOX, Sanofi (France), caps. solid, 
intest.-soluble 40 mg blister, № 14 150,63 1,39 

8 EMANERA, KRKA (Slovenia), caps. intest.-
soluble 20 mg blister, № 28 314,61 2,91 

9 EZOLONG-40, Organosyn Life Sciences (India), 
tabs coated w/film 40 mg blister in box, № 14 159,6 1,48 

10 EMANERA, KRKA (Slovenia), caps. intest.-
soluble 20 mg blister, № 14 161,52 1,50 

11 EMANERA, KRKA (Slovenia), caps. intest.-
soluble 40 mg blister, № 28 436,72 4,04 

12 ESOMER, Perrery Farmaceutici (Italy), tablets 
gastroresistant 40 mg blister, № 28 457 4,23 

13 EMANERA, KRKA (Slovenia), caps. intest.-
soluble 40 mg blister, № 14 248,67 2,30 

14  NEXIUM®, AstraZeneca (Great Britain), tabs 
coated w/film 20 mg blister, № 7 173,25 1,60 

15  NEXIUM®, AstraZeneca (Great Britain), tabs 
coated w/film 20 mg blister, № 14 360,79 3,34 

16 NEXIUM®, AstraZeneca (Great Britain), tabs 
coated w/film 40 mg blister, № 14 428,72 3,97 

ЛП омепразолу 
1 OMEZ, Dr. Reddy`s Laboratories Ltd (India), 

caps. 20 mg strip, № 30 83,79 0,78 

2 OMEZ, Dr. Reddy`s Laboratories Ltd (India), 
caps. 40 mg blister, № 28 113,22 1,05 

3 OMEZ, Dr. Reddy`s Laboratories Ltd (India), 
caps. 10 mg blister, № 30 54,68 0,51 
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1 2 3 4 
4 OMEZ INSTA, Dr. Reddy`s Laboratories Ltd 

(India), powder f/susp. orale 20 mg sachet, № 30 219,53 2,03 

5 OMEZ INSTA, Dr. Reddy`s Laboratories Ltd 
(India), powder f/susp. orale 20 mg sachet, № 10 74,25 0,69 

6 OMEZ, Dr. Reddy`s Laboratories Ltd (India), 
caps. 20 mg blister, № 30 88,02 0,81 

7 OMEPRAZOLE-TEVA, Teva (Israel), capsules 
gastroresistant 20 mg blister, № 30 62,87 0,58 

8 OMEPRAZOLE-TEVA, Teva (Israel), capsules 
gastroresistant 40 mg blister, № 30 90,17 0,83 

9 OMEPRAZOLE, Arterium Corporation OJSC 
(Ukraine, Kiev), caps. 20 mg blister in pack,  
№ 30 

47,51 0,44 

10 OMEPRAZOLE, Arterium Corporation OJSC 
(Ukraine, Kiev), caps. 20 mg blister in pack,  
№ 10 

13,26 0,12 

11 OMEPRAZOLE, Farmak OJSC (Ukraine, Kiev), 
caps. 0,02 g blister, in a pack, № 30 43,17 0,40 

12 OMEPRAZOLE, Farmak OJSC (Ukraine, Kiev), 
caps. 0,02 g blister, in a pack, № 10 13,77 0,13 

13 OMEPRAZOLUM-DARNITSA, Darnitsa PrJSC 
(Ukraine), caps. 20 mg cont. cell pack, № 10 15,43 0,14 

14 OMEPRAZOLЕ ANANTA, Ananta Medicare 
(India), caps.w/modif.release 20 mg blister,  
№ 100 

177,96 1,65 

15 OMEPRAZOLE 20 ANANTA, Ananta Medicare 
(India), caps. 20 mg blister, № 100 157,05 1,45 

16 LOSID 20, Flamingo  (India), caps. 20 mg,  
№ 100 204,9 1,90 

17 OMEPRAZOLE-ASTRAPHARM, Astrapharm 
LLC (Ukraine), caps. 20 mg blister, № 30 49,21 0,46 

18 OMEPRAZOLE-ASTRAPHARM, Astrapharm 
LLC (Ukraine), caps. 20 mg blister, № 10 15,09 0,14 

19 OMEPRAZOLUM 20, MaxPharma Limited  
(Cyprus), caps. 20 mg, № 30 59,87 0,55 

20 OMEPRAZOLUM, Borisovsky MPP OJSC 
(Belarus, Borisov), caps. 20 mg blister, № 30 35,07 0,32 

ЛП вісмуту субнітрату колоїдного 
1 DE-NOL®, Astellas Pharma Europe  

(Netherlands), tabs coated w/film 120 mg blister, 
№ 112 

437,03 4,05 

2 DE-NOL®, Astellas Pharma Europe  
(Netherlands), tabs coated w/film 120 mg blister, 
№ 56 

248,82 2,30 

3 VIS-NOL, Farmak OJSC (Ukraine, Kiev), caps. 
120 mg blister in pack, № 100 314,61 2,91 
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Продовження додатку Б 
 
1 2 3 4 
4 VIS-NOL, Farmak OJSC (Ukraine, Kiev), caps. 

120 mg blister in pack, № 30 92,25 0,85 

5 ULCAVIS, KRKA (Slovenia), tabs coated 
w/film 120 mg blister, № 112 273,91 2,54 

6 ULCAVIS, KRKA (Slovenia), tabs coated 
w/film 120 mg blister, № 28 86,2 0,80 

7 GASTRO-NORM, Arterium Corporation OJSC 
(Ukraine, Kiev), tabs coated w/film 120 mg 
blister, in a pack, № 100 

245,52 2,27 

ЛП амоксицикліну 
1 AMOXIL®, Arterium Corporation OJSC 

(Ukraine, Kiev), tabs 500 mg, № 20 81,97 0,76 

2 FLEMOXIN SOLUTAB®, Astellas Pharma 
Europe  (Netherlands), tablets dispersed 1000 mg 
blister, № 20 

197,54 1,83 

3 FLEMOXIN SOLUTAB®, Astellas Pharma 
Europe (Netherlands), tablets dispersed 500 mg 
blister, № 20 

134,61 1,25 

4 OSPAMOX, Sandoz (Switzerland), tabs coated 
w/film 1000 mg, № 12 183,69 1,70 

5 FLEMOXIN SOLUTAB®, Astellas Pharma 
Europe (Netherlands), tablets dispersed 250 mg 
blister, № 20 

108,7 1,01 

6 AMOXIL®, Arterium Corporation OJSC 
(Ukraine, Kiev), tabs 250 mg, № 20 62 0,57 

7 OSPAMOX, Sandoz (Switzerland), tabs coated 
w/film 500 mg, № 12 109,07 1,01 

8 OSPAMOX DT, Sandoz (Switzerland), tablets 
dispersed 1000 mg, № 20 193,38 1,79 

9 OSPAMOX DT, Sandoz (Switzerland), tablets 
dispersed 500 mg, № 20 120,56 1,12 

10 OSPAMOX DT, Sandoz (Switzerland), tablets 
dispersed 1000 mg, № 12 204,93 1,90 

11 OSPAMOX DT, Sandoz (Switzerland), tablets 
dispersed 500 mg, № 12 99,99 0,93 

ЛП кларитроміцину 
1 FROMILID® UNO, KRKA (Slovenia), tabs 

w/modified release 500 mg blister, № 5 118,78 1,10 

2 FROMILID® UNO, KRKA (Slovenia), tabs 
w/modified release 500 mg blister, № 7 137,69 1,27 

3 FROMILID, KRKA (Slovenia), tabs coated 
w/film 500 mg blister, № 14 226,85 2,10 

4 CLARITHROMYCIN, Arterium Corporation 
OJSC (Ukraine, Kiev), tabs coated w/film  
500 mg blister, № 10 

85,48 0,79 
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Продовження додатку Б 
 
1 2 3 4 
5 AZICLAR 500, Ananta Medicare (India), tabs 

coated w/film 500 mg, № 10 190,31 1,76 

7 CLARITHROMYCIN-ASTRAPHARM, 
Astrapharm LLC (Ukraine, Vishneve), tablets 
coated 500 mg blister, № 14 

103,91 0,96 

8 CLARITHROMYCIN-DARNITSA, Darnitsa 
PrJSC (Ukraine, Kiev), tablets coated 500 mg 
cont. cell pack, № 14 

147,36 1,36 

9 FROMILID, KRKA (Slovenia), tabs coated 
w/film 250 mg blister, № 14 147,36 1,36 

10 CLARITHROMYCIN-ASTRAPHARM, 
Astrapharm LLC (Ukraine, Vishneve), tablets 
coated 500 mg blister, № 7 

134,93 1,25 

12 CLABEL 500, Nobel (Turkey), tablets coated 
500 mg blister, № 14 64,08 0,59 

13 CLARITHROMYCIN-ZDOROVYE, Zdoroviye 
LLC (Ukraine, Kharkiv), tabs coated w/film  
250 mg blister, № 10 

55,88 0,52 

14 KLABAX OD, SUN (India), coat. tabs, prolong. 
action 500 mg blister, № 5 85,08 0,79 

15 CLARITHROMYCIN, Arterium Corporation 
OJSC (Ukraine, Kiev), tabs coated w/film  
250 mg blister, № 10 

55,57 0,51 

16 CLARITHROMYCIN-ZDOROVYE, Zdoroviye 
LLC (Ukraine, Kharkiv), tabs coated w/film  
500 mg blister, № 10 

87,12 0,81 

17 ORADRO, World Medicine (Great Britain), tabs 
coated w/film 500 mg blister, № 14 195,03 1,81 

18 CLARITHROMYCIN-ZDOROVYE, Zdoroviye 
LLC (Ukraine, Kharkiv), tabs coated w/film  
500 mg blister, № 14 

113,6 1,05 

19 KLERIMED 500, Medochemie (Cyprus), tabs 
coated w/film 500 mg blister, № 14 187,48 1,74 

20 CLARITHROMYCIN-ZDOROVYE, Zdoroviye 
LLC (Ukraine, Kharkiv), tabs coated w/film  
500 mg blister, № 7 

57,29 0,53 

21 CLARITHROMYCIN GRINDEKS, Grindeks  
(Latvia), tabs coated w/film 500 mg blister, № 14 208,02 1,93 

22 AZICLAR 250, Ananta Medicare (India), tabs 
coated w/film 250 mg, № 10 179,75 1,66 

ЛП метронідазолу 
1 METRONIDAZOLUM, Lubnypharm JSCo 

(Ukraine, Lubny), tabs 250 mg blister, № 20 33,95 0,31 
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Продовження додатку Б 
 
1 2 3 4 
2 METRONIDAZOLE-ZDOROVYE, Zdoroviye 

LLC (Ukraine, Kharkiv), tabs 250 mg blister,  
№ 20 

36,98 0,34 

3 TRICHOPOL®, Polpharma (Poland), tabs  
250 mg blister, № 20 103,62 0,96 

0,00 
4 METRONIDAZOLUM, Lubnypharm JSCo 

(Ukraine, Lubny), tabs 250 mg blister, № 10 18,86 0,17 

5 TRIKASAID, Pharmascience (Canada), caps. 
500 mg blister, № 15 69,99 0,65 

7 METRONIDAZOLE-ZDOROVYE, Zdoroviye 
LLC (Ukraine, Kharkiv), tabs 250 mg, (20 tablets 
in blister) 

37,97 0,35 

8 EFLORAN, KRKA (Slovenia), tabs 400 mg 
flask, № 10 68,27 

0,63 
0,00 

9 TRIKASAID, Pharmascience (Canada), caps. 
500 mg flask, № 30 132,37 1,23 

10 FLAGYL, Sanofi (France), tablets coated  
250 mg, № 20 96,91 0,90 
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