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цилін, кларитроміцин і ВСК на 6,4 балів, а в групі 
омепразолу, кларитроміцину та амоксициліну з 
переходом на омепразол – на 5,3 балів.

При аналізі витрат на різні варіанти антигеліко-
бактерної та антипептичної терапії ПВДК конста-
товано перевищення вартості лікування у ІІ групі 
хворих, порівняно з І – в 1,2 рази (табл. 1). При 
аналізі інших фармакоекономічних показників 
з’ясувалося, що витратна ефективність при кур-
совому лікуванні езомепразолом, амоксициліном, 
кларитроміцином і колоїдним вісмутом у 1,2 рази 
є нижчою (табл. 2), а корисність витрат – у 1,2 
рази вищою, ніж при лікуванні омепразолом, кла-
ритроміцином та амоксициліном (табл. 3). Анти-
гелікобактерна активність другого лікувального 
комплексу не досягала значень, рекомендованих 
міжнародними угодами, і сприяла ерадикації НР-

інфекції тільки у 65 % пацієнтів.
Для підрахунку кількості хворих на ПВДК, які 

поступають в лікувальні заклади МО України за 
1-, 5- та 10-річний терміни, проводили аналіз да-
них 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 пептичною виразковою хворобою 
лікується близько 1990 військовослужбовців різ-
них категорій та військових пенсіонерів (рис.). 
Враховуючи високу частку НР-асоційованої ПВ-
ДК (у 80 %), можна припустити, що антигеліко-
бактерної терапії потребуватимуть приблизно 
1990х0,8=1592 пацієнти. 

Потенційна економічна вигода для медичної 
служби ЗС України, при застосуванні вісмутов-
місткої АГБТ на основі езомепразолу для ліку-

Таблиця 1
Витратна	вартість	медикаментозного	забезпечення	військовослужбовців	при	різних	варіантах	АГБТ	та	антипептичної	
терапії	ПВДК

Показник І	група	(n	=	20) ІІ	група	(n	=	20)

Вартість 4-тижневого лікування (на 1 пацієнта), грн. × Кількість пацієнтів 741,2 х 20=14824 402,9 х 20=8058

Додатково (АГБТ ІІ лінії), грн. × Кількість пацієнтів (з відсутністю рубцювання через 2 тижні) 491,2 х 1=491,2 491,2 х 7=3438,4

Додатково (ФЕГДС), грн. × Кількість пацієнтів 350 х 1=350 350 х 7=2450

Додатково (контроль ерадикації), грн. × Кількість пацієнтів 121 х 1=121 121 х 7=847

Додаткова консультація гастроентеролога, грн. × Кількість пацієнтів 250 х 1=250 250 х 7=1750

Разом, грн. 16036,2 16543,4

Таблиця 2
Вартісна	ефективність	медикаментозного	забезпечення	військовослужбовців	при	різних	варіантах	АГБТ	та	антипеп-
тичної	терапії	ПВДК

Показник І	група ІІ	група

Загальні витрати, грн. 16036,2 16543,4

Індекс клінічної ефективності, бали 6,0 5,1

Витратна ефективність, грн./бал 2672,7 3243,8

Відношення витратної ефективності МЗВ вісмутовмісткої та потрійної АГБТ 1,2

Таблиця 3
Корисність	витрат	медикаментозного	забезпечення	військовослужбовців	при	різних	варіантах	АГБТ	та	антипептич-
ної	терапії	ПВДК

Показник І	група ІІ	група

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

Вартість додаткової одиниці корисності витрат МЗВ (грн/бал) на 1 пацієнта 2586,5 3181,4

Відношення корисності витрат МЗВ вісмутовмісткої та потрійної АГБТ 1,2


