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О.Е.Гринцова 

 

ГЕРМАНИЯДАҒЫ КЛИНИКАЛЫҚ ФАРМАЦИЯ 

 

Түйін. Клиникалық фармация бойынша Еуропалық қауымның анықтамасында клиникалық фармация дәрђлђк заттарды тиђмдђ 

қолдану мақсатында ғылым мен тәжђребенђ бђрђктђредђ. Қазақстан Республикасында медициналық ғылымның бұл саласы 

салыстырмалы түрде ендђ дамып жатқандықтан, клиникалық фармация бұрыннан және табысты дамыған шетел елдердђң 

тәжђребесђ үлкен қызығушылық тудырады. Бұл мақалада Германияның медициналық тәжђребесђне клиникалық фармацияны 

енгђзу жайлы мәлђметтер келтђрђлген.  

Түйін сөздер: клиникалық фармация, ауруханалық сектор, фармацевтикалық бђлђм 
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CLINICAL PHARMACY IN GERMANY 

 
Resume. Clinical pharmacy according to the definition of European Association of clinical pharmacy, brings together science and practice for 

the rational use of medicines. In the Republic of Kazakhstan, this area of medical science started to develop only recently, in this connection, 

of great interest is the experience of foreign countries, where clinical pharmacy has long and successfully develops. This article provides 

information about the implementation of clinical pharmacy practice in Germany. 
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ЖАСҚА БАЙЛАНЫСТЫ ТУЫНДАЙТЫН АУРУЛАРДА ҚОЛДАНЫЛАТЫН ДӘРІЛІК ЗАТТАРДЫ ФАРМАКОЭКОНОМИКАЛЫҚ 

БАҒАЛАУ 

 
Бұл мақалада артериалдық гипертензия және өкпенің созылмалы обструктивті ауруы бар науқастарға «ауру бағасы» тәсілімен 
фармакоэкономикалық зерттеу жасалған. Тікелей медициналық шығындар көрсетілген. Шығындар аурудың ағымы мен ауырлық 
дәрежесінде сай есептелген. 
Түйінді сөздер: фармакоэкономика, артериальная гипертензия, өкпенің созылмалы обструктивті ауруы, медициналық шығындар. 
 
Өзектілігі. Өкпенђң созылмалы обструктивтђ ауруы(ӨСОА) 
мен артериалдық гипертензия(АГ)- жұқпалы емес 
аурулардың ђшђнде ең жиђ таралған аурулардың бђрђ. 
Осылай, әдебиет көздерђ бойынша, АГ халық арасында 15-
50%-ға дейђн [1,2], ӨСОА 2,1-26,1%-ға дейђн кездеседђ [3]. 
Көптеген авторлар айтуынша АГ мен ӨСОА медикалық-
әлеуметтђк заманауи мәселелердђң ђшђнде маңыздылардың 
бђрђ болып табылады. ӨСОА-на шалдыққан науқастарда АГ-
ның кездесу жиђлђгђ әр түрлђ ( 6,8%-дан 76,3%-ға дейђн), 
орташа есеппен 34,3%-ды құрайды [4]. Басқа жағынан 

қарағанда, АГ-сы бар науқастардың 25-пен 64 жасқа дейђн 
әрбђр 4-шђ науқаста ӨСОА кездеседђ [5]. АГ мен ӨСОА 
қосарласып кездескен науқастар санының артуы аталған 
аурулардың кездесу жиђлђгђнђң артуымен ғана емес, сонымен 
бђрге осы аурулар кең таралған науқастар арасындағы 
гериатриялық популяцияның артуымен де түсђндђрђледђ [6]. 
Тағы ең жиђ қолданылатын тәсђлдердђң бђрђ-«ауру бағасы».  
АГ бағасын есептегендегђ Еуропа елдерђнђң көрсеткђштерђ 1 
кестеде көрсетђлген [7]: 

 
1 кесте - АГ бағасын есептегендегђ Еуропа елдерђнђң көрсеткђштерђ  

Мемлекет  Шығын түрђ Бағасы 
Италия  Дәрђнђң бағасы €2,742,255,835 

€3,620,779,881 Госпитализация  
Германия  Дәрђнђң бағасы €5,170,373,174 

€8,655,031,870 Госпитализация 
Испания Дәрђнђң бағасы €7,046,160,689 

€2,835,536,728 Госпитализация 
Франция Дәрђнђң бағасы €2,389,411,133 

€3,335,583,078 Госпитализация 
Англия Дәрђнђң бағасы €240,983,754 

€2,509,894,368 Госпитализация 
Барлығы  Дәрђнђң бағасы €10,543,023,896 

€18,121,289,197 Госпитализация 
 

РФ-да ӨСОА-на кететђн экономикалық шығын 
(медикаментозды емге кететђн шығындарды есепке 
алмағандағы тђкелей шығындар) 2007 жылғы 
статистикалық мәлђметке сүйенгенде 54,6 миллиард рубль 
болып, 2012 жылы бұл көрсеткђш 61,6 миллиард рубль 
болды.РФ-да мемлекеттђң ӨСОА-на кететђн тђкелей 
шығындар – госпитализацияға кететђн шығындардың 77%-
ын құрады, 21% шығын амбулаторлы емханалық қызметке, 
жедел жәрдем көмекке 2% шығын кеткен [8].    

Осыдан жасқа байланысты туындайтын стационарлық 
науқастардың медикаментозды емдеудђң комплекстђ 
фармакоэкономикалық зерттеу жүргђзу керек. Бұл санат 
үшђн дәлелдђ медицина негђзђнде стационарлы емде 
фармакотерапияны оңтайландыру мақсатында 
медикаментозды терапияның әр түрлђ жүйелерђне 
фармакоэкономикалық баға беру маңызды. 
Зерттеу мақсаты. Жасқа байланысты туындайтын 
аурулары бар науқастарға дәрђлђк заттар қолдануына «ауру 
бағасы» тәсђлђмен фармакоэкономикалық баға беру . 
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Зерттеу материалдары мен тәсілдері. 
Фармакоэкономикалық зерттеулер «Артериалдық 
гипертензия» мен «Созылмалы өкпенђң обструктивтђ ауруы» 
диагнозы бар Алматы қаласының кардиология мен ђшкђ 
аурулар Ғылыми Зерттеу Институтында (ҒЗИ) 2011-2015 
жылдардағы медикаментозды терапия алған 201 науқастың 
ауру тарихының ретроспективтђ сараптамасына негђзделген.  
Қосарланған АГ мен ӨСОА-ның ағымына байланысты 5 топ 
бөлђндђ: 
1-АГ 3 дәрежелђ, ӨСОА ағымы орташа-69 науқас; 
2-АГ 2 дәрежелђ, ӨСОА ағымы орташа-38 науқас; 
3-АГ 3 дәрежелђ, ХОБЛ ағымы ауыр ағымдағы-39 науқас; 
4-АГ 2 дәрежелђ, ӨСОА ағымы ауыр ағымдағы-19 науқас; 
5-АГ 3 дәрежелђ, ӨСОА ағымы жеңђл -36 науқас. 
Барлығы-201 науқас. 
Фармакоэкономикалық сараптаманың негђзгђ тәсђл ретђнде 
аурудың жалпы бағасы есептеледђ (COI-cost of illness). АГ мен 
ӨСОА-ның қосарласуы кезђндегђ ауру бағасы сараптамасына 
зерттеуге енген кардиология мен ђшкђ аурулар ҒЗИ-да АГ 
мен ӨСОА-на шалдыққан науқастар емђне кеткен қаражат 
шығындары кђрдђ. Осы сараптаманы жүргђзу кезђнде ем 
нәтижелерђ есепке алынбады, тек тђкелей шығындармен 
қоса шынайы терапия бағасы бағаланды. 
Шығындар бағасы мына формуламен есептелдђ[9]: 
COI = DC + IC,  
осында:  
COI –ауру бағасы көрсеткђшђ; 
DC –тђкелей медициналық шығындар; 

IC – тђкелей медициналық емес шығындар. 
Тђкелей медициналық шығындар (денсаулық сақтау жүйесђ 
жоғалтқан барлық шығындарды қамтиды):  
 медициналық қызметтђң диагностикалық, емдђк 
(медициналық қызметкерлердђң жұмыс уақытының төлемђ 
кђредђ) манипуляция мен әрқилы рәсђмдерге кететђн 
шығындар;  
 дәрђлђк препараттарға кететђн шығындар (дәрђлерге 
кететђн шығындар құрылымына баға беру үшђн); 
 емдђк мекемеде науқасты күтуге кететђн шығындар;  
 медициналық аспап, алаң мен заттарды қолдану үшђн 
кететђн төлемақы. 
Тђкелей медициналық шығындар сәйкес жылдарға сай 
Алматы қаласының кардиология мен ђшкђ аурулардың ҒЗИ-
ның медициналық қызметтђң тарифы бойынша есептелдђ. 
Зерттеу нәтижелері мен оларды талдау. Бђздђң 
зерттеуђмђзде бђз тек тђкелей медициналық шығындарды 
есепке алдық, жанама шығындар есептелмедђ, себебђ олар 
стационар жағдайындағы науастарға кететђн жалпы 
шығындар көлемђне әсер етпейдђ. Тђкелей шығындарға 
дәрђлђк заттарға, зертханалық-диагностикалық шараларға, 
науқасты стационарда күтуђне кететђн шығындар-
тамақтану, дәрђге мен медициналық, техникалық ұйымның 
төлемақысы, коммуналдық және көлђктђк қызметтер, бөлме 
мен құрал-саймандарды ұстау, басқа да шығындар жатады. 
2-шђ кестеде 1 науқасқа кететђн әр түрлђ ағым мен 
дәрежедегђ АГ мен ӨСОА-ы бар науқастар емђне кететђн 
жалпы шығындар көрсетђлген. 

 
2-шђ кесте – АГ мен ӨСОА-ның әр түрлђ ағымдағы «ауру бағасы» көрсеткђшђ (1 науқасқа шаққандағы) 

Диагноз  Орташа 
науқас-күн 
саны 

Тђкелей медициналық шығындарDC, тенге «Ауру бағасы» 
COI, тенге Дәрђлђк заттарға 

кеткен шығындар 
Зертханалық-
диагностикалық 
шаралар 

Науқас-күнђ 

АГ 3 дәрежелђ, 
ӨСОА-ның 
ағымы орташа 

9,88±3,3 
 

7759,03 9890 59 280 76 929,03 

АГ 2 дәрежелђ, 
ӨСОА-ның 
ағымы орташа 

9,4±3,4 4728,21 8790 56 400 69 918,21 

АГ 3 дәрежелђ, 
ӨСОА-ның 
ағымы ауыр 

10,81±3,6 
 

16727,51 11290  64 860 92 877,51 

АГ 2 дәрежелђ, 
ӨСОА-ның 
ағымы ауыр 

10,0±3,0 15277,5 10790 60 000 86 067,5 

АГ 3 дәрежелђ, 
ӨСОА-ның 
ағымы жеңђл 

9,43±3,2 4915,94 9890 56 580 71 385,94 

Орташа 
мағынасы 

 9881,58 10130 59 424 79435,64 

 
АГ-ның ӨСОА-мен қосарласқан кездегђ «ауру бағасы» орташа 
көрсеткђшђ 79 435,64 тенгеге тең болды. Шығындардың көп 
бөлђгђ стационардағы пациенттђң науқас-күнђне кеттђ - 
59 424 тенге немесе 74,81 %, ал аз бөлђгђ дәрђлђк заттарға - 

9881,58 тенге немесе 12,44% кетедђ. Зертханалық-
диагностикалық шараларға – 10130 тенге немесе 12,75% 
жұмсалды (1-шђ сурет). 

 

 
1-шђ сурет – Тђкелей медициналық шығындардың қатынасы 
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2-шђ суретте АГ-ның ӨСОА-мен қосарласқан ауруы бар 
науқастар емђне кететђн шығындар құрылымы көрсетђлген. 
Барлық АГ дәрежесђ мен ӨСОА ағымында шығынның басым 
бөлђгђн науқас-күнге кететђн шығындар алды. Осы 
шығындарға медициналық ұйымның төлемақысы, бөлме 

мен құрал-саймандарды ұстауға, тағамға, коммуналдық 
және басқа да қызметтерге кететђн шығындаржатады. Осы 
санаттағы шығындар бар шығындардың 74,81%-ын 
құрайды. Шығындардың аз бөлђгђ фармакотерапияға кететђн 
шығындар 6,76%-дан 19%-ға дейђнгђ болып табылады. 

 

 
2-шђ сурет – АГ-мен ӨСОА-ның қосарласқан патологиясы бар науқастар емђ шығындарының құрылымы 

 
Әрђ қарай бђз дәрђлђк заттарға кететђн шығындарды 
талдадық (3-шђ кесте). Осында шығындар негђзгђ ауруға 
және қосарласқан соматикалық  ауруға кеткен шығындар 

деп жђктелдђ. Өз кезегђнде негђзгђ ауруға кететђн шығындар 
антигипертензивтђ терапияға және ӨСОА-на кеткен 
шығындар деп бөлђндђ.  

 
3-шђ кесте –1 науқас фармакотерапиясына кеткен шығын (орташа ем курсына) 

Диагноз Негђзгђ ауруға кететђн шығындар Қосарласқан ауруға 
кеткен шығын, тенге 

ДЗ-ға кеткен 
барлық шығын, 
тенге 

АГ емђне 
кететђн 
шығындар, 
тенге 

ӨСОА емђне 
кететђн 
шығындар, 
тенге 

Барлық шығын, 
тенге 

АГ 3 дәрежелђ, 
ӨСОА-ның ағымы 
орташа 

2109,91   
 

2293,25   
 

4403,16 3355,87          7759,03 

АГ 2 дәрежелђ, 
ӨСОА-ның ағымы 
орташа 

1135,89   
 

2239,01    3374,9 1353,31 
 

4728,21 

АГ 3 дәрежелђ, 
ӨСОА-ның ағымы 
ауыр 

2055,45  
 

9142,65    11198,1 5529,41   16727,51 

АГ 2 дәрежелђ, 
ӨСОА-ның ағымы 
ауыр 

804,41 9137,51 9941,92 5335,58       15277,5 

АГ 3 дәрежелђ, 
ӨСОА-ның 
ағымы жеңђл 

2055,45  
 

1760,49    3815,94 1100 
 

4915,94 

Орташа мағынасы 1632,22 4914,58 6546,8 3334,83 9881,58 
АГ мен ӨСОА емђне кететђн шығындарды салыстырғанда ең 
көп шығын ӨСОА-на кеттђ. Ең үлкен көрсеткђш АГ 3 
дәрежелђ, ӨСОА-ның ағымы ауыр диагнозында 9142,65 
тенге, ең аз көрсеткђш АГ 3 дәрежелђ, ӨСОА-ның ағымы 
жеңђл диагнозында 1760,49 тенге кеттђ. АГ дәрежесђне 
қарамастан, ӨСОА-ы дәрежесђ өскен сайын шығын да арта 
түскен. Одан кейђн қосарланған ауруға шығындар көп 

жұмсалған. Үшђншђ орында АГ емђ алады. Шығын көпшђлђгђ 
АГ 3 дәрежесђне, ал АГ 2 дәрежесђне аздау кеткен.  
Қорытынды.Фармакоэкономикалық талдау стационар 
жағдайында АГ мен ӨСОА-ы қосарласқан ауруы бар 
науқастарға кеткен шығын аурудың ағымына, ауырлық 
дәрежесђне байланысты екенђн көрсеттђ. 1 науқасқа кететђн 
көп шығын АГ 3 дәрежелђ, ӨСОА-ның ауыр ағымдағы 
науқастар (90 927,5 тенге), ең аз шығын АГ 2 дәрежелђ, 
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ӨСОА-ның ағымы орташа науқастар (69 918,21 тенге). 
Шығындардың көп бөлђгђ стационардағы пациенттђң 
науқас-күнђне кеттђ (74,81 %), ал аз бөлђгђ дәрђлђк заттарға 
(12,44%), зертханалық-диагностикалық шараларға (12,75%) 

жұмсалды. Қаражат саны ӨСОА-ның дәрежесђ артқан сайын 
артып отырды.  
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ФАРМАКОЭКОНОМИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ  

У БОЛЬНЫХ С ВОЗРАСТ-АССОЦИРОВАННЫМИ БОЛЕЗНЯМИ 
 

Резюме. В статье представлен фармакоэкономический анализ лечения больных с артериальной гипертензией и хронической 
обструктивной болезнью легких методом «стоимость болезни». Учитывались прямые медицинские затратыв соответствии с 
тяжестью и течением заболевания. 
Ключевые слова: фармакоэкономика, артериальная гипертензия, хроническая обструктивная болезнь легких, медицинские 
затраты. 
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PHARMACOECONOMIC EVALUATION OF MEDICINES IN PATIENTS WITH AGE-ASSOCIATED DISEASES 
 
Resume. In this article, a pharmacoeconomic analysis was made using the "cost of illness" method for patients with arterial hypertension 
and chronic obstructive pulmonary disease. Direct medical costs are determined. The costs were calculated in accordance with the severity 
and course of the disease. 
Keywords: pharmacoeconomic analysis, arterial hypertension, chronic obstructive pulmonary disease, direct costs. 
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СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ ФАРМАКОНАДЗОРА В РЕСПУБЛИКЕ КАЗАХСТАН 

 
В статье освещены основные этапы развития системы фармаконадзора в Республике Казахстан (РК). Функционирования системы 
мониторинга безопасности лекарственных средств на современном этапе: регуляторные процедуры в сфере фармаконадзора в РК. 
Ключевые слова: фармаконадзор, мониторинг безопасности лекарственных средств, мониторинг побочных действий, ЕАЭС,GVP. 
 
Фармаконадзор (ФН) играет ключевую роль в системе 
здравоохранения путем оценки, мониторинга и 
обнаружения взаимодействия между лекарственными 
средствами и их влияниями на человека. Фармацевтические 
и биотехнологические лекарства предназначены 
дляпрофилактики или лечения заболевания при их приеме 
существуют риски, в виде неблагоприятных реакций, 
которые могут нанести серьезный вред пациентам. Таким 
образом, для обеспечения безопасности лекарственных 
средств, мониторинг побочных реакций необходимо для 
каждого лекарства на протяжении всего его жизненного 
цикла, начиная с разработки лекарственного средства, 
включая клинические испытания и постмаркетинговое 
наблюдение. 
Первые упоминания о ФН было официально представлено в 
декабре 1961 года в публикации (описание клинического 
случая) в специализируемом медицинском издании Lancet 
W. McBride, австралийского врача, который впервые провел 
причинную связь между серьезными деформациями плода 
(фокомелия) и Талидомидом, препарат, используемыйво 

время беременности: Талидомид использовался в качестве 
противорвотного и успокаивающего средства у беременных 
женщин [1]. В 1968 году Всемирная организация 
здравоохранения (ВОЗ) начала работу по программе 
«международного мониторинга лекарств», 
экспериментальный проект, направленный на 
централизацию мировых данных о неблагоприятных 
реакциях на лекарства. В частности, основной целью данной 
программы было выявление ранних возможных сигналов. 
Термин Фармаконадзор был предложен в середине 70-х 
годов французской группой фармакологов и токсикологов 
для определения мероприятий, способствующих «оценке 
рисков побочных эффектов, потенциально связанных с 
применением ЛС» [2]. Фармаконадзор (сокращенно ФН) 
этимологические корни: pharmakonгреч. «лекарство» и 
vigilareлат. «наблюдать, следить» - это научные 
исследования и виды деятельности, связанные с 
выявлением, оценкой, пониманием и предотвращением 
нежелательных реакций или любых других проблем, 
связанных с лекарственным препаратом. [3]. 


