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Ускладнення вагітності та пологів є важливою медико-соціальною проблемою сучасності, що впливає 

на ефективність та безпеку збереження здоров’я майбутнього покоління. За Міжнародною класифікацією 

хвороб 10-го перегляду МКХ-10 (2007 р.) до них відносять патології вагітності, пологів та післяпологового 

періоду (О00-О99). В Україні найчастіше зустрічаються передчасні пологи (O60), передчасний розрив 

плідних оболонок (O42), кровотечі в ранні строки вагітності (O20), плацентарні порушення (O43) та 

викликані вагітністю набряки (O12). 

Арсенал лікарських засобів для корекції ускладнень вагітності значний, до нього входять засоби, що 

застосовуються в гінекології, препарати для лікування урологічних захворювань, препарати для лікування 

захворювань печінки та жовчовивідних шляхів, кровозамінники і перфузійні розчини, вітаміни, засоби для 

лікування функціональних розладів ШКТ, стимулятори гемопоезу. Нами встановлено, що до відповідного 

теоретичного арсеналу в Україні входить близько 200 лікарських засобів. 

Для моніторингу практичного арсеналу лікарських засобів лікарів акушерів-гінекологів (135 

спеціалістів) було проведено анкетування. Розроблена нами анкета складалася з чотирьох частин. Перша 

частина – інформаційний лист, де повідомлялось про мету, задачі, важливість даного дослідження. Друга 

частина містила закриті питання про респондента (місце роботи, посада, лікарська категорія та ін.), а також 

джерела аргументації та критерії при призначенні лікарських препаратів. Третій блок складався з питань 

щодо ефективності, безпеки та частоти використання препаратів. В четвертій частині анкети експерти 

пропонували найбільш ефективні на їхню думку схеми фармакотерапії певних патологічних станів, що 

можуть виникати при вагітності із указанням найменування препаратів, добової дози та курсу лікування. 

Отже, на основі одержаної експертної оцінки лікарських засобів, було встановлено, що в цілому 

асортимент лікарських засобів для корекції ускладнень вагітності доволі сталий. Були визначені 

високоефективні та безпечні препарати, що найчастіше використовуються лікарями. 

Проведені дослідження підтверджують доцільність покращення інформаційного забезпечення лікарів 

акушерів-гінекологів стосовно існуючого асортименту, ефективності та безпеки лікарських засобів, що 

представлені на ринку України що дозволить удосконалити лікарське забезпечення вагітних. 
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