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Âñòóï
Ðåàëüíèì äîñÿãíåííÿì óêðà¿íñüêî¿ ïóëüìîíîëîã³¿ îñòàíí³õ ðîê³â º ðîçðîáêà ³
âïðîâàäæåííÿ â ïðàêòèêó îõîðîíè çäîðîâ’ÿ “²íñòðóêö³¿ ïðî ä³àãíîñòèêó, êë³í³÷íó
êëàñèô³êàö³þ òà ë³êóâàííÿ áðîíõ³àëüíî¿ àñòìè, ïíåâìîí³¿, õðîí³÷íîãî îáñòðóêòèâíîãî áðîíõ³òó” (íàêàç ÌÎÇ Óêðà¿íè ¹ 311 â³ä 30.12.1999 ð.). “²íñòðóêö³ÿ” — öå
îäíà ç ïåðøèõ ó íàø³é êðà¿í³ ñïðîá ñòàíäàðòèçóâàòè ï³äõîäè äî êóðàö³¿ õâîðèõ,
áåç ÷îãî íåìîæëèâî â ìàéáóòíüîìó ðîçâèâàòè ñòðàõîâó ìåäèöèíó. Ùå îäíèì îáîâ’ÿçêîâèì àñïåêòîì ïîñòóïàëüíîãî ðîçâèòêó îõîðîíè çäîðîâ’ÿ º âïðîâàäæåííÿ ó
ïðàêòè÷íó ä³ÿëüí³ñòü ë³êóâàëüíèõ óñòàíîâ ³ ë³êàð³â åêîíîì³÷íèõ çíàíü.
Â Óêðà¿í³ åêîíîì³÷í³ àñïåêòè ìåäèöèíè íà ñó÷àñíîìó åòàï³ ðîçâèòêó ñîö³àëüíèõ â³äíîñèí ëèøå ïî÷èíàþòü âèâ÷àòè. Â³äñóòí³ñòü ðåàëüíèõ ê³ëüê³ñíèõ ïîêàçíèê³â,
ïîâ’ÿçàíèõ ³ç âèòðàòàìè íà íàäàííÿ ìåäè÷íî¿ äîïîìîãè õâîðèì íà ð³çíèõ åòàïàõ
ë³êóâàííÿ, íå äàº ìîæëèâîñò³ îö³íèòè âèòðàòè, ÿê³ ïîâèííà îïëà÷óâàòè äåðæàâà
çàãàëîì, êîíêðåòí³ ë³êàðñüê³ óñòàíîâè (ñïåö³àë³çîâàíå â³ää³ëåííÿ, â³ää³ëåííÿ çàãàëüíîãî ïðîô³ëþ, ³í.), ïàö³ºíò, ñòðàõîâ³ êîìïàí³¿.
Ïðîâåäåííÿ åêîíîì³÷íèõ ðîçðàõóíê³â óòðóäíåíî ùå é ÷åðåç òå, ùî ó êðà¿í³
ëèøå ïðèáëèçíî âèçíà÷åíà âàðò³ñòü ïåâíèõ ìåäè÷íèõ ïîñëóã, à íèçêó ïîñëóã íå
îö³íþâàëè çîâñ³ì. Íàïðèêëàä, ó äåðæàâíèõ óñòàíîâàõ âàðò³ñòü êîíñóëüòàö³¿
ë³êàðÿ çàãàëüíî¿ ïðàêòèêè ìàéæå íå â³äð³çíÿºòüñÿ â³ä âàðòîñò³ êîíñóëüòàö³¿
ë³êàðÿ-ñïåö³àë³ñòà. Âèêëèê ñïåö³àë³çîâàíî¿ áðèãàäè øâèäêî¿ äîïîìîãè êîøòóº
äëÿ äåðæàâè ìàéæå ñò³ëüêè, ÿê ³ âèêëèê áðèãàäè çàãàëüíîãî ïðîô³ëþ. Ïðè öüîìó
íå âðàõîâàíî ðÿä ìîìåíò³â, ÿê³ ñóòòºâî âïëèâàþòü íà ö³íîóòâîðåííÿ ìåäè÷íî¿
äîïîìîãè. Ñòàí åêîíîì³÷íî¿ îö³íêè ä³àãíîñòè÷íèõ ïðîöåäóð ùå ã³ðøèé. Ìîæëèâî, òîìó â ë³êóâàëüíèõ óñòàíîâàõ ðàïòîâî çàê³í÷óþòüñÿ, íàïðèêëàä, ðåàêòèâè äëÿ
ïðîâåäåííÿ åëåìåíòàðíèõ àíàë³ç³â, ðåíòãåí³âñüêà ïë³âêà, ïàï³ð äëÿ çàïèñó åëåêòðîêàðä³îãðàìè òà ³í.
Á³ëüø³ñòü îðãàí³çàòîð³â îõîðîíè çäîðîâ’ÿ ïðîäîâæóþòü ìèñëèòè ñòàðèìè ñòåðåîòèïàìè, êîëè âèòðàòè íà ìåäèöèíó ïîâí³ñòþ áðàëà íà ñåáå äåðæàâà. Íèí³ äåðæàâíèé áþäæåò ëèøå ÷àñòêîâî ïîêðèâàº âèòðàòè, ïîâ’ÿçàí³ ç ä³àãíîñòèêîþ, ë³êóâàííÿì òà óòðèìàííÿì õâîðèõ. Á³ëüø³ñòü âèòðàò, ïîâ’ÿçàíèõ ³ç çàõâîðþâàííÿì ëþäèíè, ëÿãÿº íà ¿¿ æ ïëå÷³. Îäíèì ³ç øëÿõ³â âèõîäó ç ö³º¿ íåïðîñòî¿ ñèòóàö³¿ º ïðîïàãàíäà åêîíîì³÷íèõ çíàíü ÿê ñåðåä îðãàí³çàòîð³â îõîðîíè çäîðîâ’ÿ, òàê ³ ñåðåä
ë³êàð³â. Îñâ³÷åíèé ôàõ³âåöü çìîæå, ç îäíîãî áîêó, àðãóìåíòîâàíî â³äñòîþâàòè ñâî¿
³íòåðåñè ïåðåä êåð³âíèêîì áóäü-ÿêîãî ð³âíÿ, à ç ³íøîãî — àðãóìåíòîâàíî ïåðåêîíóâàòè ïàö³ºíòà ðîáèòè â÷èíêè, ÿê³, íà ïåðøèé ïîãëÿä, çäàþòüñÿ åêîíîì³÷íî íåäîö³ëüíèìè, à ï³çí³øå ñòàþòü äóæå âèã³äíèìè.
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Â³äîìîñò³ ïðî îñíîâí³ åêîíîì³÷í³ ïîêàçíèêè
ä³àãíîñòèêè òà ë³êóâàííÿ çàõâîðþâàíü ëþäèíè
Îñíîâíîþ ìåòîþ åêîíîì³÷íèõ ðîçðàõóíê³â ó ìåäèöèí³ º ðàö³îíàëüíèé ðîçïîä³ë êîøò³â íà ïðîâåäåííÿ òèõ ÷è ³íøèõ ä³àãíîñòè÷íèõ òà ë³êóâàëüíèõ çàõîä³â óñ³ìà
ó÷àñíèêàìè ë³êóâàëüíîãî ïðîöåñó. Âèòðàòè, ïîâ’ÿçàí³ ç íàäàííÿì äîïîìîãè ïðè
áóäü-ÿêîìó çàõâîðþâàíí³, ñêëàäàþòüñÿ ç òðüîõ ïîêàçíèê³â:
♦ ïðÿì³ âèòðàòè (âàðò³ñòü ë³êóâàííÿ ó ñòàö³îíàð³, ïîë³êë³í³ö³, íàäàííÿ íåâ³äêëàäíî¿
äîïîìîãè øâèäêîþ äîïîìîãîþ, ïðèäáàííÿ ë³ê³â, âèòðàòè íà ñàíàòîðíå
ë³êóâàííÿ, âàðò³ñòü ïî¿çäîê, ïîâ’ÿçàíèõ ç îáñòåæåííÿì, êîíñóëüòàö³ÿìè òà ³í.);
♦ íåïðÿì³ âèòðàòè (âòðàòà ðîáîòè ÷è íàâ÷àëüíèõ äí³â, çíèæåííÿ ïðàöåçäàòíîñò³,
âèòðàòè ñîö³àëüíîãî ïëàíó);
♦ âèòðàòè, ÿê³ íåìîæëèâî âèì³ðÿòè (âàðò³ñí³ îö³íêè ÿêîñò³ æèòòÿ).
Çðàçîê ðîçðàõóíêó ïðÿìèõ âèòðàò, ïîâ’ÿçàíèõ ³ç áóäü-ÿêèì çàõâîðþâàííÿì,
ïîäàíî â òàáëèö³ 1.
Òàáëèöÿ 1.
Îö³íêà ïðÿìèõ âèòðàò, ïîâ’ÿçàíèõ ³ç çàõâîðþâàííÿì
Вартість одного звернення в
поліклініку до лікаря загаль
ної практики

х Kількість звернень у
поліклініку*

Вартість амбула
торної допомоги

Вартість одного звернення до х Kількість звернень до
лікаряспеціаліста
лікарівспеціалістів
Вартість діагностичного об
стеження в поліклініці

х Kількість проведених
у поліклініці діагностич
них обстежень

Вартість одного ліжкодня у
стаціонарі

х Kількість ліжкоднів,
Вартість стаціо
проведених у стаціонарі нарного лікування

Вартість одного звернення за х Число звернень за
невідкладною медич
невідкладною медичною до
ною допомогою
помогою

Вартість невід
кладної медичної
допомоги

х Kількість використа
Вартість 1ї одиниці базис
ного препарату № 1
ного лікарського препарату,
який застосовують як в амбу
латорних умовах, так і в ста
ціонарі (препарат № 1)

Вартість лікування
базисним препа
ратом № 1

Вартість 1ї одиниці базисно х Kількість використа
ного препарату № 2
го лікарського препарату,
який застосовують як в амбу
латорних, так і в стаціонарних
умовах (препарат № 2)

Вартість лікування
базисним препа
ратом № 2

Вартість ліків, які застосову х Kількість ліків, які
вали для проведення симпто застосовували для
симптоматичної терапії
матичної терапії

Вартість ліків, які
застосовували для
симптоматичного
лікування

Вартість 1ї поїздки,пов'язаної х Kількість поїздок
з консультацією, обстеженням

Вартість поїздок

* Ïðîòÿãîì òèæíÿ, ì³ñÿöÿ, ðîêó. Òåðì³í âèçíà÷àºòüñÿ çàëåæíî â³ä ïîñòàâëåíî¿ ìåòè.
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Ñêëàäîâèìè ÷àñòèíàìè íåïðÿìèõ âèòðàò º:

♦ îïëàòà äí³â íåïðàöåçäàòíîñò³;
♦ íåñïëà÷åí³ âíàñë³äîê íåïðàöåçäàòíîñò³ ïîäàòêè;
♦ âèïëàòà ïåíñ³é çà ³íâàë³äí³ñòþ;
♦ ï³ëüãè, ïîâ’ÿçàí³ ç ³íâàë³äí³ñòþ;
♦ âèðîáíè÷³ âòðàòè.
Íåïðÿì³ âèòðàòè ïîâíîþ ì³ðîþ äåìîíñòðóþòü çàêîíîäàâ÷ó ñèñòåìó äåðæàâè,
â³äîáðàæàþòü ¿¿ åêîíîì³÷íèé ñòàí, âîíè çá³ëüøóþòüñÿ ïðîïîðö³éíî äî ê³ëüêîñò³
âàæêèõ õâîðèõ, îñ³á, ÿê³ ìàþòü ³íâàë³äí³ñòü ÷åðåç çàõâîðþâàííÿ. Íà íåïðÿì³ ïîêàçíèêè äîñòàòíüî âåëèêîþ ì³ðîþ âïëèâàº ê³ëüê³ñòü õâîðèõ ä³òåé, ï³äë³òê³â, ÿê³
ïîòðåáóþòü äîãëÿäó áàòüê³â.
Âèòðàòè, ÿê³ íåìîæëèâî âèì³ðÿòè, àáî îö³íêà ÿêîñò³ æèòòÿ — öå ð³çíèöÿ ì³æ
çàãàëüíèìè âèòðàòàìè íà ë³êóâàííÿ â³ä õâîðîáè ³ âèòðàòàìè íà ë³êóâàëüíî-ä³àãíîñòè÷í³ çàõîäè, ÿê³ íå äàëè áàæàíîãî ðåçóëüòàòó.
ßê³ñòü æèòòÿ — öå ³íòåãðàòèâíèé ïîêàçíèê, ïðèäàòíèé äëÿ õàðàêòåðèñòèêè
çì³í ô³çè÷íî¿, ïñèõîëîã³÷íî¿ òà ñîö³àëüíî¿ àêòèâíîñò³ îñîáè, ÿê³ âèíèêëè ÷åðåç çàõâîðþâàííÿ.
Íà îñíîâ³ ñïåö³àëüíî ðîçðîáëåíèõ àíêåò ìîæíà ìàòåìàòè÷íî ³íòåðïðåòóâàòè
îòðèìàí³ äàí³. Íèí³ â Óêðà¿í³ âåäåòüñÿ ðîáîòà ùîäî àäàïòàö³¿ ì³æíàðîäíèõ àíêåò
äëÿ îïèòóâàíü äî íàøèõ óìîâ.

Îö³íêà åêîíîì³÷íèõ âèòðàò,
ïîâ’ÿçàíèõ ³ç ë³êóâàííÿì áðîíõ³àëüíî¿ àñòìè
Áðîíõ³àëüíà àñòìà (ÁÀ) ÿê õðîí³÷íå çàõâîðþâàííÿ ëþäèíè º îäíèì ³ç íàéá³ëüø åêîíîì³÷íî âèòðàòíèõ ïàòîëîã³÷íèõ ñòàí³â.
Àíàë³ç ãðîøîâèõ âèòðàò ïðè ÁÀ ñïðÿìîâàíèé íà îö³íêó ðåàëüíî¿ ñèòóàö³¿ (òîáòî ç’ÿñóâàííÿ òîãî, ÷èì ³ ÿê ë³êóþòüñÿ õâîð³) äëÿ ïîäàëüøî¿ êîðåêö³¿ çã³äíî ç âèìîãàìè ³íñòðóêòèâíèõ äîêóìåíò³â òà åêîíîì³÷íî¿ ëîã³êè. Ñàìå òàê³ çàâäàííÿ ìè ïîñòàâèëè ïåðåä ñîáîþ, ïëàíóþ÷è íàøå äîñë³äæåííÿ.
Ìè ðîçðîáèëè îðèã³íàëüíó àíêåòó, ï³äãîòóâàëè äâîõ åêñïåðò³â, ÿêèì äîðó÷åíî
íåçàëåæíî îäèí â³ä îäíîãî ïðîàíàë³çóâàòè âñ³ âèòðàòè, ïîâ’ÿçàí³ ç ë³êóâàííÿì òà
îáñòåæåííÿì 10 õâîðèõ ç âàæêèì ïåðåá³ãîì áðîíõ³àëüíî¿ àñòìè ïðîòÿãîì 1999
ðîêó. Åêñïåðòè âðàõîâóâàëè âèòðàòè íà ïðèäáàííÿ ë³ê³â äëÿ ë³êóâàííÿ çàõâîðþâàííÿ ÿê â àìáóëàòîðíèõ, òàê ³ ñòàö³îíàðíèõ óìîâàõ, ê³ëüê³ñòü çâåðíåíü äî ä³ëüíè÷íîãî ë³êàðÿ, äî ë³êàðÿ-ïóëüìîíîëîãà, ê³ëüê³ñòü ä³àãíîñòè÷íèõ îáñòåæåíü, âèêëèê³â
øâèäêî¿ äîïîìîãè. Ìè âðàõóâàëè ìàéæå âñ³ ñêëàäîâ³, ùî óòâîðþþòü ïðÿì³ âèòðàòè, ïîâ’ÿçàí³ ç áðîíõ³àëüíîþ àñòìîþ. Íàäàë³ âñ³ ãðîøîâ³ âèòðàòè íà ð³çí³ âèäè ìåäè÷íî¿ äîïîìîãè áóëè ðîçä³ëåí³ íà 10, ùî äàëî çìîãó îòðèìàòè ñåðåäíþ öèôðó
âèòðàò íà 1 õâîðîãî çà ð³ê.
Ñòðóêòóðà âèòðàò, ïîâ’ÿçàíèõ ³ç ïðèäáàííÿì ë³ê³â îäíèì ïàö³ºíòîì ³ç âàæêîþ
áðîíõ³àëüíîþ àñòìîþ, ïîäàíî â òàáëèö³ 2.
Îñíîâíó ÷àñòèíó êîøò³â âèòðà÷àþòü íà ïðèäáàííÿ ³íãàëÿö³éíèõ áðîíõîäèëÿòàòîð³â — 22,4%, 2-ãó ³ 3-òþ ïîçèö³¿ ïîñ³äàþòü â³äïîâ³äíî âèòðàòè íà äîïîì³æí³ çàñîáè (ðîç÷èíè, ñèñòåìè, øïðèöè òà ³í.) — 20,1% òà ñèñòåìí³ ãëþêîêîðòèêîñòåðî¿äè
— 17,9%. Ëèøå 5-òó ïîçèö³þ çàéìàþòü âèòðàòè íà ³íãàëÿö³éí³ ãëþêîêîðòèêîñòåðî¿äè — 9,2%, à ¿õ âèïåðåäæàþòü âèòðàòè íà ë³êè, ùî ä³þòü íà ñåðöåâî-ñóäèííó
ñèñòåìó, — 11,3% â³ä çàãàëüíî¿ ñóìè âèòðàò.
Íàñòóïí³ ïîçèö³¿ ïîñ³äàþòü: àíòèáàêòåð³àëüí³ ïðåïàðàòè — 5,7% (6-òà ïîçèö³ÿ), ñïàçìîë³òè÷í³ ïðåïàðàòè çàãàëüíî¿ ä³¿ — 3,8% (åóô³ë³í — 3,8%), ìåìáðàíîñòàá³ë³çàòîðè — 3,2%, ìóêîë³òèêè — 1%.
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Òàáëèöÿ 2.
Ñòðóêòóðà âèòðàò íà ë³êàðñüê³ ïðåïàðàòè, ÿê³ çàñòîñîâóâàëè äëÿ
ë³êóâàííÿ îäíîãî õâîðîãî ç âàæêèì ïåðåá³ãîì áðîíõ³àëüíî¿ àñòìè
Групи лікарських препаратів

Витрати Частина від
Позиція
(грн)
загальних (%)

Інгаляційні бронходилятатори

229,0

22,4

1

Розчини та допоміжні засоби

205,4

20,1

2

Системні кортикостероїди

183,1

17,9

3

Серцево$судинні засоби

116,3

11,3

4

Інгаляційні кортикостероїди

102,1

9,9

5

Антибактеріальні препарати

58,0

5,7

6

Спазмолітики

42,3

4,1

7

Еуфілін

40,2

3,9

8

Мембраностабілізатори

36,3

3,6

9

Муколітики

10,7

1,1

10

1023,6

100

Загальна сума витрат

ßêùî îòðèìàíó ñòðóêòóðó êóïëåíèõ ë³ê³â ðîçãëÿíóòè ç ïîçèö³¿ çàãàëüíîïðèéíÿòîãî â ôàðìàöåâòèö³ VEN-àíàÒàáëèöÿ 3.
ë³çó (çã³äíî ç VEN-àíàë³çîì
VEN-àíàë³ç ó õâîðèõ
ë³êè ïîä³ëÿþòü íà 3 êàòåãîð³¿:
íà âàæêó áðîíõ³àëüíó àñòìó
Vital — æèòòºâî âàæëèâ³, ¿õ çàñòîñîâóþòü äëÿ áàçèñíî¿ òåЧастина
ðàï³¿; Essential — íåîáõ³äí³, ¿õ
загальних çàñòîñîâóþòü äëÿ íàäàííÿ íåKатегорії ліків
витрат,% â³äêëàäíî¿ äîïîìîãè; Non-essential — äðóãîðÿäí³ ë³êè, ÿê³
1.ЖИТТЄВО ВАЖЛИВІ
ñóòòºâî íå âïëèâàþòü íà ïåðåМЕДИKАМЕНТИ (V)
á³ã çàõâîðþâàííÿ), òî ñòàíå
Інгаляційні кортикостероїди
9,6
çðîçóì³ëî, ùî ïðèáëèçíî ïîІнгаляційні бронходилятатори
17,3
ëîâèíó êîøò³â âèòðà÷àþòü íà
Всього
26,9
ïðèäáàííÿ íåîáõ³äíèõ ìåäè2.НЕОБХІДНІ МЕДИKАМЕНТИ (E)
êàìåíò³â, à íà ïðèäáàííÿ æèòЕуфілін
10,3
òºâî âàæëèâèõ ë³ê³â âèòðà÷àСистемні кортикостероїди
10,8
þòü ìàéæå ñò³ëüêè, ñê³ëüêè
Системи, шприци, розчини
22,8
íà äðóãîðÿäí³ ïðåïàðàòè
(òàáë. 3).
Всього
43,9
Îòðèìàí³ äàí³ äàþòü
3.ДРУГОРЯДНІ МЕДИKАМЕНТИ (N)
ìîæëèâ³ñòü ñôîðìóëþâàòè
СерцевоAсудинні засоби
8,2
íèçêó çàêîíîì³ðíîñòåé:
Антибіотики
5,5
1. Ñóòòºâî ïîðóøåíà ñóМембраностабілізатори
5,1
÷àñíà
êîíöåïö³ÿ ë³êóâàííÿ
Муколітики
3,8
õâîðèõ, çã³äíî ç ÿêîþ áàçèñСпазмолітики
6,6
íèìè ïîâèíí³ áóòè ³íãàëÿВсього
29,2
ö³éí³ ãëþêîêîðòèêîñòåðî¿äè
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òà β2-àãîí³ñòè. Ó íàøèõ ñïîñòåðåæåííÿõ ³íãàëÿö³éí³ ãëþêîêîðòèêîñòåðî¿äè ïîñ³äàþòü ëèøå 5-òó ïîçèö³þ.
2.Ë³êàð³ íàé÷àñò³øå ðåêîìåíäóþòü íèçüêîäîçîâ³ ³íãàëÿö³éí³ ãëþêîêîðòèêîñòåðî¿äè òà íèçüêîñåëåêòèâí³ β2-àãîí³ñòè êîðîòêî¿ ä³¿, ùî íåïðàâèëüíî ÿê ³ç òåîðåòè÷íîãî, òàê ³ ç åêîíîì³÷íîãî ïîãëÿäó.
3.Ôàêò, ùî äîïîì³æí³ çàñîáè, ñèñòåìí³ ãëþêîêîðòèêîñòåðî¿äè òà çàñîáè, ÿê³
âïëèâàþòü íà ñåðöåâî-ñóäèííó ñèñòåìó, ïîñ³äàþòü â³äïîâ³äíî 2-ãó, 3-òþ òà 4-òó
ïîçèö³¿, ñâ³ä÷àòü ïðî ÷àñòó ãîñï³òàë³çàö³þ õâîðèõ ³ âèñîêó ÷àñòîòó ðîçâèòêó óñêëàäíåíü ç áîêó ñåðöåâî-ñóäèííî¿ ñèñòåìè. Öå ìîæå áóòè çóìîâëåíî íàñàìïåðåä íåàäåêâàòíèì ë³êóâàííÿì îñíîâíîãî çàõâîðþâàííÿ.
4.Âèòðàòè íà ïðåïàðàòè ìåìáðàíîñòàá³ë³çóþ÷î¿ ä³¿, ñïàçìîë³òèêè çàãàëüíî¿
ä³¿, àíòèáàêòåð³àëüí³ ïðåïàðàòè ñÿãàþòü ìàéæå 30% â³ä çàãàëüíî¿ ñóìè âèòðàò, à ¿õ
åôåêòèâí³ñòü ó ö³º¿ êàòåãîð³¿ õâîðèõ ì³í³ìàëüíà.
Â³äîìîñò³ ïðî âèòðàòè, ïîâ’ÿçàí³ ç àìáóëàòîðíîþ, ñòàö³îíàðíîþ òà íåâ³äêëàäíîþ äîïîìîãîþ, ïîäàíî â òàáëèö³ 4.
Òàáëèöÿ 4.
Îö³íêà âèòðàò àìáóëàòîðíî¿, ñòàö³îíàðíî¿ òà íåâ³äêëàäíî¿ äîïîìîãè
íà îäíîãî õâîðîãî ç âàæêèì ïåðåá³ãîì áðîíõ³àëüíî¿ àñòìè
Вид допомоги

Kількість
Вартість (грн) Загальна
одиниць певного одиниці певного вартість
виду допомоги
виду допомоги
(грн)

Kонсультації лікаря
загальної практики

14,4

0,12

1,70

Kонсультації
пульмонолога

4,3

0,50

2,20

Середня кількість днів,
проведених у стаціонарі

35,4

12,80

453,12

Невідкладна допомога,
надана бригадою
швидкої допомоги

23

22,00

506,00

Загальна сума всіх видів витрат

963,02

Ðåçóëüòàòîì íåïðàâèëüíîãî ïëàíîâîãî ë³êóâàííÿ º òå, ùî õâîðèé íà âàæêó
áðîíõ³àëüíó àñòìó ïðîòÿãîì ðîêó â ñåðåäíüîìó 23 ðàçè âèêëèêàº áðèãàäó øâèäêî¿
äîïîìîãè, ïðîâîäèòü 35,4 äíÿ ó ñòàö³îíàð³, 14,4 ðàçó çâåðòàºòüñÿ çà êîíñóëüòàö³ºþ äî ë³êàðÿ çàãàëüíî¿ ïðàêòèêè ³ 4,3 ðàçó äî ë³êàðÿ-ïóëüìîíîëîãà.
ßêùî ãîòåëüí³ ïîñëóãè â ë³êàðíÿõ ì. Â³ííèö³ ñòàíîâëÿòü 12,8 ãðí çà äîáó, âèêëèê áðèãàäè øâèäêî¿ äîïîìîãè — 22,0 ãðí, òî çà ïðèéîì îäíîãî õâîðîãî äåðæàâà ïëàòèòü ë³êàðþ çàãàëüíî¿ ïðàêòèêè 0,12 ãðí, à ë³êàðþ-ñïåö³àë³ñòó (ïóëüìîíîëîãó) — 0,50 ãðí. Øëÿõîì íåñêëàäíèõ ìàòåìàòè÷íèõ ðîçðàõóíê³â ìè ç’ÿñóâàëè, ùî íà
ö³ âèäè ìåäè÷íî¿ äîïîìîãè äåðæàâà âèòðà÷àº 963,02 ãðí.
Íåçíà÷íà ñóìà âèòðà÷àºòüñÿ íà îáñòåæåííÿ õâîðîãî (òàáë. 5).
Àëå é ñåðåä öèõ îáñòåæåíü º òàê³, ÿê³, íà íàøó äóìêó, çàéâ³, ìàëî³íôîðìàòèâí³, à ùîá ¿õ âèêîíàòè ïàö³ºíòó, íåîáõ³äíî äîêëàñòè íåìàëî çóñèëü, à òàêîæ îïëàòèòè òðàíñïîðòí³ âèòðàòè.
Îòæå, ç äîïîìîãîþ åêîíîì³÷íèõ ðîçðàõóíê³â ìè ç’ÿñóâàëè, ùî ñåðåäí³ ð³÷í³
âèòðàòè íà ë³êóâàííÿ îäíîãî õâîðîãî ç âàæêîþ áðîíõ³àëüíîþ àñòìîþ ñòàíîâëÿòü
2059 ãðí (òàáë. 6), ïðè öüîìó ïîëîâèíó êîøò³â âèòðà÷àþòü íà ïðèäáàííÿ ë³ê³â, äî
òîãî æ, ÿê ìè âæå ç’ÿñóâàëè, íå áàçèñíèõ, à íåîáõ³äíèõ òà äðóãîðÿäíèõ. Íà íàäàí-
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Òàáëèöÿ 5.
Ñåðåäíüîð³÷í³ âèòðàòè íà ëàáîðàòîðí³
òà ³íñòðóìåíòàëüí³ äîñë³äæåííÿ îäíîãî õâîðîãî
ç âàæêèì ïåðåá³ãîì áðîíõ³àëüíî¿ àñòìè
Назви досліджень
Загальний аналіз крові
Загальний аналіз сечі
Аналіз харкотиння
ЕKГ
Рентгенографія ОГK
Флюорографія
Спірографія
Загальна сума

Kількість Ціна (грн) 1го Річна сума
досліджень дослідження витрат (грн)
5
4
3
4
2
1
2

3,0
3,0
2,90
2,90
10,0
1,25
2,05

15,0
12,0
8,70
11,60
20,0
1,25
4,10
72,65 грн.

Òàáëèöÿ 6.
Âèòðàòè, ïîâ’ÿçàí³ ç
àìáóëàòîðíèì òà ñòàö³îíàðíèì
ë³êóâàííÿì îäíîãî õâîðîãî ç
âàæêîþ áðîíõ³àëüíîþ àñòìîþ

íÿ íåâ³äêëàäíî¿ äîïîìîãè, ãîñï³òàë³çàö³¿
ïðèïàäàº 46,6% â³ä çàãàëüíèõ âèòðàò. Öÿ
% від
çíà÷íà ñóìà ìîãëà áè áóòè ñóòòºâî ìåíВид
Витрати
загальних
øîþ, ÿêùî á õâîð³ îòðèìóâàëè àäåêâàòдопомоги
(грн)
витрат
íå ïëàíîâå ë³êóâàííÿ.
Òàêèì ÷èíîì, àêòóàëüíèì º ïèòàííÿ
Придбання
49,7
ðàö³îíàëüíîãî ïðèäáàííÿ ë³ê³â, òîáòî медикаментів 1023,60
çâåäåííÿ äî ì³í³ìóìó âèòðàò ³ ëàìàííÿ
Надання
ñòåðåîòèï³â ÿê ó ë³êàðÿ, òàê ³ ó õâîðîãî. невідкладної 506,00
24,6
Íåïðàâèëüí³ ïðèçíà÷åííÿ, åêîíîì³ÿ íà
допомоги
ë³êàõ ï³çí³øå ïðèçâîäÿòü äî ùå á³ëüøèõ
22,0
ïðÿìèõ òà íåïðÿìèõ âèòðàò, ñóòòºâîãî Госпіталізація 453,10
ïîã³ðøàííÿ ÿêîñò³ æèòòÿ.
Дослідження
72,60
3,5
Ö³íà áóäü-ÿêîãî ë³êàðñüêîãî ïðåïà3,90
0,19
ðàòó — öå íå àáñòðàêòíà âåëè÷èíà, à Kонсультації
îö³íêà òåõíîëîã³÷íîãî ïðîöåñó, çã³äíî ç
Загальна
100
ÿêèì â³í âèãîòîâëåíèé, îö³íêà ð³âíÿ сума витрат 2059,20
éîãî ôàðìàêîëîã³÷íèõ ïîêàçíèê³â, éîãî
åôåêòèâíîñò³.
Íàî÷íîþ ³ëþñòðàö³ºþ ðåàëüíî¿ ö³íè ïðåïàðàòó º ¿¿ ç³ñòàâëåííÿ ç íèçêîþ ôàðìàêîëîã³÷íèõ êðèòåð³¿â. Ïðîâåäåí³ íàìè ïàðàëåë³ (òàáë. 7, 8) ïåðåêîíëèâî ñâ³ä÷àòü, ùî âèùà ö³íà íà íàé÷àñò³øå âæèâàí³ àíòèàñòìàòè÷í³ ïðåïàðàòè çóìîâëåíà ¿õ
á³ëüøîþ åôåêòèâí³ñòþ. Ïðè ôîðìóâàíí³ ïðîãðàìè ë³êóâàííÿ êîæåí ë³êàð ïîâèíåí
îáðàòè êîìá³íàö³þ àíòèàñòìàòè÷íèõ ïðåïàðàò³â, ÿê³ áóëè á åêîíîì³÷íî ïðèéíÿòí³
äëÿ êîæíîãî êîíêðåòíîãî ïàö³ºíòà. Ïðîàíàë³çóâàâøè òàáëèö³, êîæåí ë³êàð çìîæå
ïîÿñíèòè õâîðîìó, ùî äåøåâ³ ïðåïàðàòè òîìó ³ äåøåâ³, ùî çà ñâîºþ åôåêòèâí³ñòþ
âîíè ñóòòºâî ïîñòóïàþòüñÿ äåùî äîðîæ÷èì ë³êàì. Ôàðìàêîëîã³÷í³ âëàñòèâîñò³
äîðîæ÷èõ ïðåïàðàò³â ìàþòü íèçêó ïåðåâàã (òàáë. 7 ³ 8).
Ó òàáëèö³ 9 ïîäàíî âàð³àíòè ìîæëèâèõ êîìá³íàö³é ïëàíîâîãî ë³êóâàííÿ
áðîíõ³àëüíî¿ àñòìè çàëåæíî â³ä ð³âíÿ âèòðàò.
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Òàáëèöÿ 7.
Ôàðìàêî-åêîíîì³÷íå îá´ðóíòóâàííÿ
îïòèìàëüíîãî âèáîðó
³íãàëÿö³éíîãî ãëþêîêîðòèêîñòåðî¿äó
Співвід
Пероральна
Споріднені ношення Вартість 1ї
Локальний
біодоступні
сть до ГKС ефекти найбільшої
ефект
вної
сть
рецепторів
дози
дози

ІГKС

Беклометазон
(Беклокорт
форте)

"20%

Середній

0,4

1

13 коп.

Будесонід
форте

613%

Високий

9,4

1

15 коп.

Флютиказон
(Фліксотид)

<1%

Високий

18

0,5

1 грн
80 коп.

Òàáëèöÿ 8.
Ôàðìàêî-åêîíîì³÷íå îá´ðóíòóâàííÿ âèáîðó
îïòèìàëüíîãî β2-àãîí³ñòà
b2$агоністи

Селектив$
Протиза$ Вартість
Тривалість
ність
пальний
дози
дії
b2:b1
ефект препарату

Орципреналін
(АСТМОПЕНТ)

1

4–5 год.

–

5,5 коп.

Фенотерол
(БЕРОТЕK)

120

4–6 год.

–

14,5 коп.

Сальбутамо
(ВЕНТОЛІН)

1375

4–6 год.

–

8,5 коп.

Сальметерол
(СЕРЕВЕНТ)

85000

>12 год.

+

1 грн
60 коп.

Íåâàæêî ïåðåêîíàòèñÿ, ùî íà çàñòîñóâàííÿ êîìá³íàö³¿ Áóäåñîí³ä ôîðòå +
Âåíòîë³í ïðîòÿãîì ðîêó íåîáõ³äíî âèòðàòèòè 564 ãðèâí³, à ÿêùî äî ö³º¿ êîìá³íàö³¿
äîäàòè Ñåðåâåíò, òî âèòðàòè íà áàçèñí³ ìåäèêàìåíòè ñòàíîâèòèìóòü 1476 ãðí.
ßêùî çàñòîñîâóâàòè êîìá³íàö³þ íàéñó÷àñí³øèõ ë³êàðñüêèõ ïðåïàðàò³â Ôë³êñîòèä +
Ñåðåâåíò + Âåíòîë³í, òî ð³÷í³ âèòðàòè ñòàíîâèòèìóòü 4008 ãðí.
Ïåðø³ äâ³ ñóìè (íèçüêî- ³ ñåðåäíüîâèòðàòíà òàêòèêà ïðè ñåðåäíüî¿ âàæêîñò³
ïåðåá³ãó àñòìè) º ñóòòºâî ìåíøèìè ïîð³âíÿíî ç ñóìîþ, ÿêó âèòðà÷àþòü õâîð³ ïðè
áåçñèñòåìíîìó íåðàö³îíàëüíîìó ë³êóâàíí³. Kð³ì òîãî, íåîáõ³äíî âðàõóâàòè, ùî
áàçèñíà òåðàï³ÿ çäàòíà ñóòòºâî çìåíøèòè ê³ëüê³ñòü âèêëèê³â áðèãàäè øâèäêî¿ äîïîìîãè, ãîñï³òàë³çàö³é, êîíñóëüòàòèâíèõ îãëÿä³â, ïîë³ïøèòè ÿê³ñòü æèòòÿ ïàö³ºíòà.
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Òàáëèöÿ 9.
Âàðò³ñòü áàçèñíî¿ òåðàï³¿ ÁÀ, 3 ñòóï³íü
Тактика

Низькі витрати

Великі витрати
(вибираючи
найліпше)

Середні витрати

Інгал. KС
Будесонід форте
Будесонід
Фліксотид 375A
+бета2AагоA
800A1600 мкг
800A1600 мкг =
750 мкг +
ніст
+ Вентолін за
Серевент 50A100 мкг Серевент 50A100 мкг
потребою
+ Вентолін за
+ Вентолін за
потребою
потребою
ВарA Доба
тість
тераA
Міс.
пії

1 грн 57 коп.

4 грн 08 коп.

11 грн 14 коп.

47 грн 02 коп.

122 грн 40 коп.

334 грн 20 коп.

Äîêàçîì öüîãî º ðåçóëüòàòè ñïîñòåðåæåííÿ ïðîòÿãîì 2000 ðîêó çà 10 õâîðèìè, ÿê³
ë³êóâàëèñÿ çã³äíî ç ñó÷àñíèìè âèìîãàìè (òàáë. 10).

Òàáëèöÿ 10.
Äîêàçè äîö³ëüíîñò³ ïëàíîâî¿ áàçèñíî¿ òåðàï³¿ õâîðèõ ç âàæêîþ ÁÀ

Вид
допомоги

Kількість певного виду
допомоги (за рік)

Витрати, пов'язані з
виконанням допомоги
(за рік у грн)

Без базисної
терапії

З базисною
терапією

Без базисної
терапії

З базисною
терапією

Kонсультації
лікаря
загальної
практики

14,4

2,3

1,7

0,28

Kонсультації
пульмонолога

4,3

6,1

2,2

3,05

Середня
кількість днів
у стаціонарі

35,4

12,3

453,1

157,44

Невідкладна
допомога

16

5

352

110

Äëÿ öèõ ïàö³ºíò³â ñóòòºâî çíèçèëèñÿ âèòðàòè íà ñòàö³îíàðíå ë³êóâàííÿ, íà
íåâ³äêëàäíó äîïîìîãó, çíà÷íî çìåíøèëàñÿ ê³ëüê³ñòü çâåðíåíü äî ë³êàðÿ çàãàëüíî¿
ïðàêòèêè, à çðîñëà (ùî º ïîçèòèâíèì ôàêòîì) ê³ëüê³ñòü çâåðíåíü äî ë³êàðÿ-ïóëüìîíîëîãà.
Âèñëîâëþºìî ñïîä³âàííÿ, ùî ïîäàíà ³íôîðìàö³ÿ ðîçøèðèòü ðîçóì³ííÿ
ë³êàðÿìè ïèòàíü åêîíîì³êè ìåäèöèíè, à ë³êàð³, ÿê³ êóðóþòü õâîðèõ ç áðîíõ³àëüíîþ
àñòìîþ, çìîæóòü àðãóìåíòîâàí³øå ïåðåêîíóâàòè ñâî¿õ ïàö³ºíò³â ðîáèòè ïðàâèëüíèé âèá³ð àíòèàñòìàòè÷íèõ ïðåïàðàò³â.

