
ОРИГІНАЛЬНІ СТАТТІ 29

Український пульмонологічний журнал. 2010, № 4

2. Економічні збитки від захворювання в регіоні при 
екстраполіруванні результатів, отриманих на дослід-
женій групі хворих, дорівнювали 6280779,0 у.о. і можуть 
бути зменшеними внаслідок впровадження сучасних 
медикаментозних та немедикаментозних медичних тех-
нологій переважно за рахунок надання невідкладної 
допомоги, госпіталізацій, консультування лікарями–спе-
ціалістами. Це може сприяти раціональному використан-
ню місцевих фінансів у галузі охорони здоров'я.

3. Включення у лікування хворих препарату ω–3 полі-
ненасичених жирних кислот дозволило скоротити прямі 
витрати на 1 хворого, в середньому, на 24,9 % непрямі на 
5,8 %, підвищити ефективність лікування на 19,7 % і могло 
сприяти прогностичному скороченню всіх видів витрат 
на 347114,4 у.о. на усіх хворих на БА у регіоні.

4. Подальше тривале спостереження за хворими 
відзначило зменшення як прямих, так і непрямих витрат 
на хворих із БА.

5. Знання напрямів скорочення матеріальних збитків 
від БА може сприяти раціональному прийняттю управ-
лінських рішень щодо розподілу коштів на хворобу на 
рівні регіону.

ЛИТЕРАТУРА
1.  Анализ прямых медицинских затрат на лечение бронхнальной 

астмы в Томской области [Текст] / Л. Г. Ленская, Л. М. Отородов, М. 
В. Милаховская, О. С. Кобякова // Пульмонология. — 2004. — № 4. 
— С. 37–43.

2.  Бельтюков, Е. К. Клинико–экономический анализ Эффективности 
современной технологии ведення больных бронхнальной астмой 
в условиях локальной противоастматической программы [Текст] 
/Е. К. Бельтюклв // Пульмонология. — 2003. — № 1. — С. 83–89.

3.  Бримкулов, Н. Н. Валидизация русской версии опросника АQ20 
для исследования качества жизни у больных астмой [Текст] / Н. Н. 
Бримкулов, W. Paul, А. Д. Калиева // Пульмонология. — 1999. —
№ 3. — С. 14–20.

4.  Войтович, О. В. Вплив Текому на функціональний стан клітин неспе-
цифічного імунітету у хворих на бронхіальну астму [Текст] / О. В. 
Войтович // Укр. пульмонол. журн. — 2003. — № 2. — С. 131–135.

5.  Камышников, В. С. Справочник по клинико–биохимичским иссле-
дованиям и лабораторной диагностике [Текст] / В. С. Камышников. 
— М.: Медпрссс–информ, — 2004. — 911 с.

6.  Кемалов, Р. Ф. Роль маркетинга в здравоохранении [Текст] / Р. Ф. 
Кемалов // Пробл. соц. гигиены, здравоохранения и истории 
медицины. — 2006. — № 1. — С. 41–43.

7.  Клініко–патогенетичні аспекти жирнокислотного метаболізму та 
імунологічної реактивності при хронічному обструктивному 
бронхіті та бронхіальній астмі [Текст] / П. Ф. Дудка [та інші] // Укр. 
пульмонол. журн. — 2000. — №З. — С. 44–48.

8.  Лехан, В. М. Якість життя хворих та інвалідів з деякими хронічними 
захворюваннями [Текст] / В. М. Лехан, А. В. Іпатов // Вісн. соц. гігієни 
та організації охорони здоров'я України. — 2005. — №1. — С. 20–25.

9.  Луганська область у цифрах у 2004 році. Короткий статистичний 
довідник. Луганськ, 2005. — 181 с.

10.  Майданнік, В. Г. Оптимізація лікування дітей з бронхолегеневою 
патологією при використанні препарату Теком [Текст] / В. Г. 
Майданнік, О. С. Качалова, С. Ю. Свойкіна // Укр. пульмонол. журн. 
— 2003. — № 2. — С. 251.

11.  Мостовий, Ю. М. Фармако–економічні аспекти лікування брон-
хіальної астми [Текст] / Ю. М. Мостовий // Медицина світу. — 2001. 
— Т. XI. Число 3. — С. 159–166.

12.  Наказ МОЗ України від 19.03. 2007 р. № 128 Наказ «Про затверд-
ження клінічних протоколів надання медичної допомоги за спе-
ціальністю «Пульмонологія»)

13.  Омега–3 ПНЖК. Новый лекарственный препарат Теком [Текст] // 
Под ред. Ю. И. Фешенко, В. К. Гаврисюка. — К., 1996. — 124 с.

14.  Перцева, Т. А. Влияние образовательньх программ на качество жизни 
больних бронхиальной астмой [Текст] / Т. А. Перцева, Л. А. Бот ви-
никова // Укр. терапевт. журн. — 2001. — Т. 3, № 2.– С. 65–67.

15.  Пономаренко, В. М. Напрями та перспективи наукових досліджень 
у соціальній медицині [Текст] / В. М. Пономаренко, Л. А. Чепельська, 
В. М. Бодак // Вісн. соц. гігієни та організації охорони здоров'я 
України. — 2005. — № 2. — С. 5–9.

16.  Просекова, Е. В. Фармакологические аспекты бронхиальной астмы 
[Текст] / Е. В. Просекова, Б. И. Гельцер, Т. Н. Шестовская // Терапевт. 
архив. — 2000. — Т. 72, № 3. — С. 55–58.

17.  Путинцева, Н. В. Клиническая эффективность омега–3 полинена-
сыщенных жирных кислот в лечении больных хроническим 
обструктивным бронхитом, сочетанным с ишемической болезнью 
сердца [Текст] / Н. В. Путинцева Н.В. // Укр. пульмонол. журн. — 
2003. — № 3. — С. 40–43.

18. Фещенко, Ю. И. Бронхиальная астма — одна из главных проблем 
современной медицнны [Текст] / Ю. И. Фещенко //Укр. пульмонол. 
журн. — 2000. — № 2 (додаток). — С. 19–24.

19.  Фещенко, Ю. І. Сучасний підхід до фармакотерапії бронхіальної 
астми [Текст] / Ю. І. Фещенко // Мистецтво лікування. — 2003. — 
№ 4. — С. 6–11.

20.  Develoрment of an economic model to evaluate the cost–effectivenss 
of treatments in achieving astma control [Text] / /M. J. Plice [et al.] //
Am. J. Resipir. Crit. Care Med. — 2001.– Vol. 163, N 5. — P. 505.

БРОНХИАЛЬНАЯ АСТМА: ЭКОНОМИЧЕСКИЙ 
УЩЕРБ, ПУТИ ЕГО СНИЖЕНИЯ НА ПРИМЕРЕ 
ПРОМЫШЛЕННОГО РЕГИОНА И НАПРАВЛЕНИЕ 
УПРАВЛЕНЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ

П. Н. Малыш, Ф. Т. Соляник, Ю. П. Семенец, 
В. В. Рокотянская, Г. П. Победьонная

Резюме
В статье представлены данные по экономической 

эффективности медикаментозных технологий в лечении 
бронхиальной астмы на примере промышленного реги-
она. Показаны результаты клинической и экономичес-
кой эффективности «астма–школы», базисной терапии и 
базисной терапии с включением омега–3 полиненасы-
щенных жирных кислот, сделаны расчеты прямых и 
непрямых расходов лечения пациентов со среднетяже-
лой и тяжелой бронхиальной астмой в Луганской облас-
ти при разных вариантах лечения. Приведены данные об 
экономическом ущербе от бронхиальной астмы для 
пациента, области и одного ее жителя. Произведен срав-
нительный анализ клинической и экономической эффек-
тивности базисной терапии и базисной терапии с вклю-
чением омега–3 полиненасыщенных жирных кислот и 
показана возможность снижения размера государствен-
ной медицинской помощи. Прогности чески снижение 
экономического ущерба от бронхиальной астмы в реги-
оне при проведении «астма–школы» может составить 
1093979,4 у. е., терапии с включением омега–3 полинена-
сышенных жирных кислот — 347114,4 у.е.

ASTHMA: AN ECONOMICAL BURDEN AND ITS 
MANAGEMENT ON EXAMPLE OF INDUSTRIAL REGION

P. N. Malysh, F. T. Solyanik, Ju. P. Semenets, 
V. V. Rokotianskaja, G. P. Pobedyonnaja 

Summary
A cost-effectiveness analysis of different medical tech-

nologies of asthma management have been carried out in the 
industrial region. The results of clinical and economical effec-
tiveness of «asthma–school», maintenance therapy along and 
in combination with ω-3 polyunsaturated fatty acids have 
been demonstrated. The calculation of direct and indirect 
costs of treatment of severe and moderate asthma in Lugansk 
oblast have been done. An economical burden of asthma was 
evaluated as per one patient, per oblast and per one resident. 
A comparative analysis of clinical and economical effective-
ness of maintenance therapy with and without supplemental 
ω–3 polyunsaturated acids have been conducted. 
Implementation of patient education (asthma-school) could 
reduce an the cost of asthma management by 1093979,4 
USD, use of maintenance therapy in combination with ω–3 
polyunsaturated acids — by 347114,4 USD


