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◗ Фармакоекономіка — прикладна наука, яка
вивчає порівняльну оцінку медичних технологій  
(методів профілактики, діагностики та лікування, в  
т.ч. з використанням ЛП), на основі всебічного
комплексного аналізу результатів їх застосування та  
економічних витрат.

◗ Мета фармакоекономіки – оцінити ефективне  
використання ресурсів охорони здоров’я на
фармакотерапію, інші медичні та фармацевтичні
послуги.



◗ Ефективність медичних технологій, коли можна визначити  
терапевтичні результати однієї схеми лікування у порівнянні з  
іншою або з плацебо (альтернативні медичні технології).

◗ Вартісні витрати на профілактику, діагностику, фармакотерапію  
захворювань за альтернативними медичними технологіями.

◗ Безпечність та ефективність нових лікарських засобів, що
впроваджені на фармацевтичному ринку.

◗ Документація рандомізованих клінічних випробувань лікарських  
засобів.

◗ Фармакоепідеміологічна статистика – вивчення терапевтичної
ефективності та кількості побічних дій/реакцій, небажаних реакцій  
на лікарський засіб на великій сукупності хворих за звичайних
умов медичної практики після впровадження препарату на ринок.

◗ Споживання та визначення потреби в лікарських засобах.



◗ На сьогодні згідно міжнародних та
вітчизняних клінічних рекомендацій щодо  
раціональної антибіотикотерапії, провідне  
місце у лікуванні інфекційних захворювань  
поряд із β-лактамними антибіотиками  
посідають макроліди, особливо, у випадках  
резистентності збудників до β-лактамних
антибіотиків та їх непереносимості.

◗ За результатами маркетингових досліджень  
найбільш поширеним по застосуванню  
макролідним антибіотиком є Кларитроміцин.



Кларитроміцин – сучасний напівсинтетичний 14-ти
членний макролідний антибіотик ІІ покоління:

- широкий спектр протимікробної дії;

- висока активність щодо збудників: 
позалікарняних інфекцій дихальних  
шляхів; внутрішньоклітинних (хламідії,  

мікоплазми, легіонели) та атипових м/о, 

нечутливих до β-лактамних АБ;

- покращені фармакокінетичні властивості;

- постантибіотичний ефект;

- виразна антихелікобактерна дія;

- значна безпечність у дорослих та дітей;



• Лікарський препарат (ЛП) Кларитроміцин
випускають як зарубіжні, так і вітчизняні
фармацевтичні фірми під різними торгівельними  
назвами.

• Залежно від виробника, лікарської форми, дози ціна  
на ЛП Кларитроміцину може суттєво відрізнятись.

• Для забезпечення раціональної контрольованої
антибіотикотерапії актуальним є проведення  
фармакоекономічного (ФЕК) аналізу ЛП
Кларитроміцину, зареєстрованих в Україні та
визначення серед них більш доступних для пацієнтів.



◗ Визначення кількості торгових
найменувань препаратів Кларитроміцину
вітчизняного та іноземного виробництва;

◗ їх належності до основних нормативних
документів, що регулюють обіг ліків в країні;

◗ проведення фармакоекономічного аналізу ЛП  
кларитроміцину, наявних на фармацевтичному  
ринку України та співставлення у ціновому
відношенні курсового лікування ними.



◗ За методом «формального» VEN-аналізу
(Яковлева Л.В.) визначено індекс важливості
Кларитроміцину (vital, essential, non-essential) у  
нормативних документах: Державний формуляр ЛЗ  

України; Національний перелік життєво необхідних ЛЗ;

Зразковий перелік основних ЛЗ ВООЗ; Британський формуляр  
ЛЗ.

◗ За методом «мінімізації витрат» розраховано вартість  
доби (доза 500 мг) та курсу лікування (7 днів)
хворих на гострий бронхіт, використовуючи середню  

роздрібну ціну на ЛП кларитроміцину в аптеках

м. Чернівці (станом на 18.12.2017 р.).



➢ ФЕК-аналіз свідчить, що в Україні наявні 
25 торгових найменувань препарату:
Клацид, Клабакс, Кларимакс, Кламед,  
Азиклар, Азитрал, Кларитроміцин-
Дарниця, Меристат, Фромілід та інші.

➢ Серед них – 19 ЛП (76%) імпортні.

➢ МНН – Кларитроміцин.

➢ Згідно АТС-класифікації: Кларитроміцин  
J01FA09 у групі «J01 Протимікробні  
засоби для системного використання».



◗ Пізніше патент у  
японців викупила 
американська
фармацевтична
компанія «Аббот»  
і стала власником  
нової торгової  
марки.

Брендовий (оригінальний) препарат кларитроміцину  
створено у 1980 р. в Японії під назвою Клацид.
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Кларитроміцин внесено до усіх нормативних 
документів, які регулюють обіг ліків, що підтверджує 

його клінічну ефективність і доцільність включення
до схем антибіотикотерапії.



Препарат Виробник Доза в  

1 табл.

К-ть  

в 1

упаковці

Вартість  

1 упа-

ковки,  

грн.

Вартість  

1 табл.,  

грн.

Вартість  

доби  

лікуван  

ня, грн.

Вартіст  

курсу  

лікуван  

ня, грн.

1 КЛАМЕД

«Дарниця»
(Київ)

250 мг 14 таб. 123,66 8,83 17,66 123,62

250 мг 14 таб 122,52 8,75 17,50 122,50

2 КЛАРИТРО  
МІЦИН-
ДАРНИЦЯ

3 КЛАРИТРО  
МІЦИН-
АСТРАФАРМ

«Астрафарм»
(Україна)

250 мг 14 таб. 91,43 6,53 13,06 91,42

4 КЛАРИТРО
МІЦИН

«Червона  
зірка»  

(м.Харків)
250 мг

10 таб. 66,60 6,66 13,32 93,24

ь

Таблиця 2
Вартість доби та курсу лікування (7 днів) ЛП Кларитроміцину хворих

на гострий бронхіт за середньою роздрібною ціною  
в аптеках м. Чернівці (станом на 18.12. 2017 р.)



КЛАРИТРОМІЦИН
-ЗДОРОВ’Я

(Здоров'я)
м.Харків

250 мг 10 таб. 67,92 6,79 13,58 95,06

КЛАСАН «Київмед-
препарат»,  
м. Київ

500 мг 10
таб.

62,47 6,23 6,23 43,61
най-

дешевше

АЗИКЛАР 250 “Фламінго”,  
Індія

250 мг 10 таб. 144,60 14,46 28,92 202,44

АЗИКЛАР 500 500 мг 10 таб 195,84 19,58 19,58 137,06

АЗИТРАЛ 250 “Алємбік”,
Індія

250 мг 6 таб. 226,21 37,70 75,40 527,80

АЗИТРАЛ 500 500 мг 15 таб. 97,32 6,49 6,49 45,43

АЗИТРОМІЦИН “Кнісс”, Індія 250 мг 6таб. 34,73 5,79 11,58 81,06



ЗИРОМІН Біофарма
Туреччина

500 мг 3 таб. 104,20 34,73 34,73 243,11

КЛАБАКС Pharmaceuti  

caLimited,  

Індія

500 мг 10 таб. 101,44 10,14 10,14 70,98

КЛАБАКС-
ОД

500 мг 5 таб. 102,12 20,42 20,42
142,94

КЛАБЕЛ
500

Нобел
Тіджарет,
Туреччина

500 мг 14 таб 293,47 20,96 20,96 146,72

КЛАРАНТА
500

Аджанта  
Фарма,  
Індія

500 мг

5 таб.

172,39 34,49 34,49 241,43

КЛАРИМАК  
С

“Pharmasci  
ence Inc.”,  
Канада

250 мг 10 таб. 208,56 20,85 41,70 291,90

КЛАРИТРО  
САНДОЗ

"Сандоз",  
Польща/  
Словенія

250 мг 14 таб. 159,08 11,36 22,72 159,04



КЛАЦИД "Аббот",  
Італія/  
Німеч-
чина

500 мг

5 таб 461,52 92,30 92,30 646,10
найдо-
рожче

КЛАЦИД СР 500 мг 14 таб 441,47 31,53 31,53 220,71

МЕРИСТАТ Сановель  
Туреч-
чина

250 мг 14 таб 360,00 25,71 51,42 359,94

ФРОМІЛІД

КРКА,

Словенія

250 мг 14 таб 181,2 12,94 25,88 181,16

ФРОМІЛІД  
УНО

500 мг 14 таб 187,99 13,43 13,43 94,01

КЛАЦИД ВВ "Аббот  
",

Франція
/Німеч-

чина

500 мг

флак. 466,68
№1

466,68 933,36 6253,52

надто  
дорого !



Низько-

вартісні ЛП
( від 43 до 149 грн)

Середньо-
вартісні ЛП

(від 150 до 645 грн.)

Високо-
вартісні ЛП

(від 646 до 6253  
грн.)

•КЛАРИТРОМІЦИН-
ЗДОРОВ’Я (Здоров'я,  
м.Харків)

• КЛАРИТРОМІЦИН
«Астрафарм» (Україна)

• КЛАСАН «Київмед-
препарат» (Україна)

• АЗИКЛАР 500
(“Фламінго”, Індія)

•АЗИТРАЛ 500
(“Алємбік”, Індія)

•АЗИТРОМІЦИН
(“Кнісс ”, Індія)

• КЛАМЕД («Дарниця»,
Київ)

• КЛАРИТРОМІЦИН-
ДАРНИЦЯ

• АЗИКЛАР 250
(“Фламінго”, Індія)
• Меристат («Sanovel»,

Турція)
• КЛАРИМАКС (“Pharma-

science Inc.”, Канада)
• ЗИРОМИН (Біофарма,

Туреччина)
• КЛАРИТРОСАНДОЗ

("Сандоз", Словенія)
•КЛАЦИД СР ("Аббот",

Італія/Німеччина)

• АЗИТРАЛ 250(«Алємбік»,
Індія);

• КЛАЦИД («Abbott»,
Італія)

• КЛАЦИД ВВ ("Аббот",  
Франція/Німеччина)



➢ Широкий асортимент представлених на
фармацевтичному ринку України ЛП Кларитроміцину  
в різних цінових категоріях дозволяє оптимізувати
вибір препарату з урахуванням фінансової
спроможності пацієнта.

➢ Встановлений високий індекс важливості  
Кларитроміцину за критеріями наявності в
нормативних документах, що регулюють обіг ліків в  
Україні, підтверджує його терапевтичну ефективність  
і доцільність включення до схем антибіотикотерапії  
інфекційних захворювань.



Дякую за увагу!


