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Авторами показана динаміка захворюваності на пеп-
тичну виразку дванадцятипалої кишки серед військово-
службовців у мирний період та під час проведення операції 
об’єднаних сил. Проаналізовані результати медикаментоз-
ного забезпечення військовослужбовців з НР-асоційованою 
пептичною виразкою дванадцятипалої кишки традицій-
ними й ізомерними формами інгібіторів протонної помпи 
та препаратом вісмуту субцитрату колоїдного (всі засоби 
вітчизняного виробництва), що застосовувались у схемах 
потрійної та вісмутовмісткої антигелікобактерної терапії. 

Узагальнені результати власних досліджень щодо фар-
макоекономічно обґрунтованого медикаментозного забезпе-
чення військовослужбовців при Н.pylori-асоційованій пеп-
тичній виразці дванадцятипалої кишки (ПВДК) препаратами 
для проведення потрійної та вісмутовмісткої антигеліко-
бактерної терапії, що сприятиме підвищенню ефективності 
та якості лікування, уникненню невиправданих бюджетних 
витрат та потенційним економічним вигодам для потреб ме-
дичної служби Збройних Сил України.
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Авторами показана динамика заболеваемости пепти-
ческой язвой двенадцатиперстной кишки среди военнослу-
жащих в мирный период и во время операции объединен-
ных сил. Проанализированы результаты медикаментозного 
обеспечения военнослужащих с НР-ассоциированной язвен-
ной болезнью двенадцатиперстной кишки традиционными 
и изомерными формами ингибиторов протонной помпы и 
препаратом висмута субцитрата коллоидного (все средства 
отечественного производства), которые применялись в схе-
мах тройной и висмутосодержащей антигеликобактерной 
терапии.

Проанализированы результаты собственных исследова-
ний фармакоэкономически обоснованного медикаментозного 
обеспечения военнослужащих при Н.pylori-ассоциированной 
пептической язве двенадцатиперстной кишки препаратами 
для проведения тройной и висмутсодержащей антигелико-
бактерной терапии, что способствует повышению эффектив-
ностии качества лечения, во избежание неоправданных бюд-
жетных расходов и потенциальным экономическим выгодам 
для медицинской службы Вооруженных Сил Украины.
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