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Матущак М.Р., Горошко О.М., Захарчук О.І., Ежнед М.А.,  

Сахацька І.М., Костишин Л.В., Степанчук В.В., Михайлюк Н.В. 

Вищий державний навчальний заклад України 

«Буковинський державний медичний університет», м. Чернівці 

За даними офіційних статистичних джерел в Україні щорічно реєструєть-

ся більше 100 тис. випадків гельмінтозів, із них у 80% дітей до 17 років. Глис-

тяна інвазія впливає на весь організм, викликаючи інтоксикацію та алергізацію 

організму.  

Мета роботи – провести маркетинговий аналіз лікарських засобів, які ви-

користовуються при антигельмінтній терапії та визначити основні проблеми 

профілактики даної патології. 

Проведено маркетингове дослідження та аналіз ринку торговельних най-

ме-нувань, аналіз 52 медичних карт стаціонарних та амбулаторних хворих (діти 

віком від 12 року до 17 років) на глистяні інвазії та листків лікарських призна-

чень лікувальних установ м. Чернівці. На першому етапі дослідження вивчили 

асортимент протипаразитарних лікарських засобів, представлених на фармацев-

тичному ринку України. Найбільш часто використовують альбендазол (75% 

українського та 25% імпортного виробництва). Препарати з діючою речовиною 

пірантелу становлять 42,8% вітчизняного виробництва, усі інші є імпортними. 

За результатами опрацьованих медичних карт хворих обрали найпоширеніші 

схеми лікування: антигельмінтна терапія, ентеросорбенти та 5-тиденний курс 

блокаторів Н1-гістамінових рецепторів. Проаналізувавши усереднені вартості 

доби лікування, визхначили, що найбільш доступними є препарати II групи. 

Таким чином, із запропонованих схем фармакотерапії найбільш доступ-

ними є використання комплексу, у склад якого входить Біле вугілля, Роліноз, 

Зентел. Перспективним є вивчення застосування фітозасобів та дієтичних доба-

вок як в період лікувальної терапії, так і з ціллю профілактики. 
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