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ФАРМАКОИКОНОМИЧЕСКИ АНАЛИЗ  
НА ПРОФИЛАКТИЧНАТА СТРАТЕГИЯ ЗА ПЛАНИРАНЕ  
НА БРЕМЕННОСТ ПРИ ЖЕНИ С ИНСУЛИНОЗАВИСИМ  

ЗАХАРЕН ДИАБЕТ  

К. Тодорова1, В. Петкова2, Зл. Димитрова2, С. Захариева3 и Н. Доганов1 
1СБАЛАГ ”Майчин дом”, 2Катедра по социална фармация – Фармацевтичен факултет,  

3СБАЛЕНГ – София 

Резюме. При 49 жени със захарен диабет тип 1 (ЗДТ1) с предварително планирана бремен-
ност е извършено фармакоикономическо (ФИ) проучване, целта на което е да се анализират 
разходите и ефективността на програмата за планиране на бременност. Желаният нормог-
ликемичен таргет – НbА1с < 8% е постигнат при 87.6% (43) жени. Директните медицински 
разходи за лечението и контрола на диабета през периода на планиране на бременността са 
26 259.1 лв. Те са разпределени, като: разходи за лекарствена терапия – 65.0%, за клинично-
лабораторни изследвания – 21%, за консумативи – 4.7%. Основната тежест на разходите е 
свързана с медицинските разходи, които са в зависимост от степентта на метаболитна ком-
пенсация на диабета. Стойността на инсулинотерапията на жена с ниво на НbА1С над 8% 
надвишава със 166.6 лв. стойността на инсулинолечението на жена с нормогликемичен кон-
трол на диабета. Индиректните разходи са 8222.6 лв. Тоталните разходи за всичките 49 жени са 
34 482.3 лв., като делът на медицинските разходи е 75.8%, а на немедицинските – 24.2%. 

Ключови думи: захарен диабет тип 1, планиране на бременността, фармакоикономическо проучване 

PHARMACOECONOMIC ANALYSIS OF THE PROPHYLACTIC 
STRATEGY FOR PREGNACY PLANNING IN WOMEN WITH 

INSULIN-DEPENDENT DIABETES MELLITUS 

K. Todorova1, V. Petkova2, Zl. Dimitrova2, S. Zaharieva3 and N. Doganov1 
1SHATAG “Maichin dom”, 2Department of Social Pharmacy, Faculty of Pharmacy, 3SHAT – Sofia 

Summary. The aim of study was to evaluate cost-effectiveness of preplanning pregnancy 
program. A pharmacoeconomic analysis including 49 women with T1 DM with pre-planning 
pregnancy was done. The target level of HbA1c < 8% was achieved in 87.6% (43) of all women. 
The direct medical costs for treatment and control of diabetes were 26 259.1 lv. distributed in 
expenditures for insulin treatment – 65.0%, cost of laboratory tests – 21%, wages – 9.3% and cost 
for laboratory consumables – 4.7%. The medical expenditures had basic weight between them and 
depended of the achieved level of metabolic control. The еxpences for insulin treatment for a 
woman with HbA1c > 8% exceeded by 166.6 lv. the respective expences for a woman with 
normoglycaemic control. The indirect expenditures were 8222.6 lv. The part of medical 
expenditures was 77.8% and the part of non medical – 22.2 %. 

Key words: diabetes mellitus type 1, pregnancy planning, pharmacoeconomic analysis 

Въведение 
Стратегията за планиране на бременността 

при жени със захарен диабет тип 1 (ЗДТ1) е нов 
профилактичен подход, който е въведен в кли-
ничната практика с цел подобряване на перина-
талната прогноза [13]. Доминиращата филосо-
фия при планирането на бременността е, че по-
добряването на гликемичния контрол на диабета 
преди забременяването може да намали честота-

та на свързаните с майчината хипергликемия 
неблагоприятни ембрионални и фетални услож-
нения – фетални аномалии (ФА) и спонтанни 
аборти (СА) [6, 10].  
Концепцията за планирането на бременността 

е възприета, след като редица експериментални 
проучвания потвърдиха, че майчината хипергли-
кемия през периода на органогенеза е водещият 
каузален фактор за възникването на ФА и СА [3, 
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4]. Резултатите от различни клинични проучва-
ния доказаха, че ембриофеталните усложнения 
са по-чести при жените със ЗДТ1, които са има-
ли високи нива на гликиран хемоглобин (HbA1с) 
през първите 12 седмици от бременността [5, 6]. 
Проучването DCCT доказва, че изходът от бре-
менността при жените със ЗДТ1 с нормоглике-
мичен контрол на диабета в периода преди за-
бременяването и през ранната бременност е схо-
ден с този при здравите бременни жени. Устано-
вено е значението на добрия метаболитен конт-
рол преди бременността за намаляването на чес-
тотата на ФА и СА [8]. 
Медицинските грижи през периода на плани-

ране на бременност са насочени към нормализи-
рането на метаболитната компенсация на диабе-
та преди забременяването. В процеса на плани-
ране на бременността се оптимизира инсулино-
вото лечение и се контролира степента на мета-
болитната компенсация с често измерване на 
НbА1с, който е възприет като „златен стандарт” 
за оценка на степента на метаболитната компен-
сация на диабета. Бременността трябва да настъ-
пи само след постигането на траен нормоглике-
мичен контрол на диабета, доказан с три после-
дователни измервания на HbA1с с нива под 8% 
[5, 13]. 
В САЩ планирането на бремеността е въве-

дено с помощта на застрахователни и финансови 
институции, след като са оповестени резултатите 
от  програмата CDAPP „Sweet success” (Califor-
nia Diabetes and Pregnancy Program – „Сладък 
успех”). Тя е проведена като мащабно фармако-
икономическо (ФИ) проучване от Cousins и 
Elixhauser и сътр. (1989 г.), в което са  сравнени 
медицинските разходи през периода на планира-
не на бременността и разходите за лечението на 
неблагоприятните усложнения при плода и но-
вороденото [11, 12]. Резултатите от Калифор-
нийската програма потвърждават клиничната 
ефективност на стратегията за планиране на 
бременността и доказват нейната преимущест-
вена финансова значимост [11, 12]. 
И в България през последните десет години се 

възприе идеята за предварително планиране на 
забременяването при жените със ЗДТ1. Резулта-
тите от наши предшестващи проучвания доказаха 
значението на хипергликемията за възникването на 
ембрио-фетални усложнения и потвърдиха кли-
ничната ефективност на програмата за планира-
не на бременността. Но въпреки положените 

усилия, преконцепционна оптимизация на мета-
болитния контрол и предварително планирана 
бременност са постигнати при малък брой жени. 
В стремежа си да оценим финансовата и со-

циалната значимост на програмата за планиране 
на бременността извършихме ФИ проучване, 
чиято цел е да се анализират разходите и ефек-
тивността на програмата за планиране на бре-
менността от гледната точка на лекуващия ле-
кар, като се посочат ползите за обществото. 

Материал и методи 

Извършено е ФИ проучване, обхващащо 49 
селектирани бременни жени с предварително пла-
нирана бременност, болни от ЗДТ1, с известен 
изход от бременността, хоспитализирани и родо-
разрешени в СБАЛАГ „Майчин дом” – София, 
през периода януари 2002 г. – януари 2005 г. 
Критерии за включване в проучването. Неб-

ременни жени на възраст над 18 и под 35 год., 
желаещи да планират бременността си, с диаг-
ностициран поне от една година ЗД, с НbА1с под 
12% към момента на включването в проучване-
то. Таргетното ниво на НbА1с за разрешаване на 
забременяване е под 8.0%. 
Критерии за изключване от проучването: 
1) репродуктивни неблагополучия – предшест-

ващо раждане на деца с вродени аномалии или 
предшестващи два или повече спонтанни аборта; 
2) наличие на диабетни усложнения:  
• диабетна микроангиопатия – нарушение 

на бъбречната функция с микроалбуминурия 
над 35 mmol/l или с лабораторни данни за  бъбреч-
на недостатъчност, артериална хипертония със 
стойности на кръвното налягане над 140/90 mm 
Hg, пролиферативна ретинопатия и/или макуло-
патия, изискващи активно лечение; 
• диабетна макроангиопатия – исхемична бо-

лест на сърцето или сърдечна недостатъчност; 
3) съпътстващи заболявания или зависимости – 

умствена изостаналост или хроничен прием на 
медикаменти, неприложими по време на бремен-
ност; употреба на алкохол, цигари и наркотици. 
Терапевтично поведение в периода на пла-

ниране на бременност. През периода на плани-
ране на бременността всички жени са лекувани с 
интензифициран инсулинов режим тип базално-
прандиален, разпределен в 3 апликации на бър-
зодействащ инсулин в часовете преди всяко хра-
нене и 1-2 апликации на бавнодействащ инсулин 
сутрин и преди лягане в 22 h. Използвани са чо-
вешки инсулини, произведени с рекомбинантна 
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ДНК технология: бързодействащ инсулин – 
Actrapid®HM penfil с концентрация 100 IU/ml,  
3 ml, с единична цена 14.0 лв., и бавнодействащ 
инсулин – Insulatard®HM penfil с концентрация 
100 IU/ml, 3 ml, с единична цена 13.89 лв., про-
изведени от Novo Nordisk. Съотношението бързо-
действащ/бавнодействащ инсулин е било 2/3:1/3 – 
с обща средна денонощна доза 40 IU/24 h (30 IU 
Actrapid HM и 10 IU Insulatard HM). В процеса 
на лечение е била позволена индивидуална вари-
ация в инсулиновата доза между 2U и 4U на ап-
ликация, съобразно стойностите на кръвната 
захар, количеството приета храна, измерена в 
хлебни единици, и физическата активност. 
Жените, които са лекувани с хипогликемизи-

ращи таблетки, са преминали на лечение с инсу-
лин в посочения режим. Бременността е разре-
шавана само след постигането на нормална ме-
таболитна компенсация с ниво на HbA1с под 8%. 
На всички планиращи бременност жени е из-

вършвано индивидуално обучение с цел изграж-
дането на положителна мотивация за постигане 
и подържане на оптимален метаболитен контрол 
на диабета. 
Контролът на диабета е осъществен чрез 

проследяването на кръвнозахарните профили и 
HbA1с при всяка визита – през три месеца. Наб-
людението е продължавало до достигането на 
желаните таргетни нива на HbA1с под 8% или до 
регистриране на бременност. Самоконтролът на 
диабета е осъществяван с глюкометър за амбула-
торно измерване на КЗ с  помощта на тест-ленти 
с  вграден глюкооксидазен реагент.  
Контрацепция. Прилагана е бариерна контра-

цепция с цел предпазване от нежелано забреме-
няване преди достигане на гликемичния таргет. 
Фармакоикономически анализ. Определени 

са директните и индиректните разходи в периода 
на планиране на бременността и в периода на 
бременността. Анализирани са болничните раз-
ходи за лечение на наблюдаваните неблагопри-
ятни ембриофетални усложнения – КА и СА. 
Директни медицински разходи. Ра зходи  з а  

л ек арс т ва . Остойностено е инсулиновото ле-
чение в периода на планиране на бременността, 
като различните инсулинови препарати са ос-
тойностени по цени на едро. 
Р а з ходи  з а  клинични  и зс лед вания .  

Стойността на всяко едно изследване е взета от 
НРД между НЗОК и БЛС за 2003 г. [1, 2]. 

Индиректни медицински разходи. Разходи  
з а  тр уд . Използвани са данните за стойността 
на един амбулаторен преглед, взети от посочена-
та по-горе наредба [1, 2]. 
Индиректни разходи. Неотр або тени  дни  

и  з а г уба  на  р а ботоспособност . Всички 
наблюдавани бременни жени са в трудоспособна 
възраст и не създават стопански продуктивни 
разходи. Неотработените дни са определени на 
базата на данните за временната неработоспо-
собност поради диабет. Те са изчислени като 
сума на дните за амбулаторни консултации и 
изследвания, като е използвана формулата, при-
ложена от ФИ панел на Хановер:  
Дни неработоспособност x Брутен доход/Брой 

работещи х 365 дни, като е приета  средна ра-
ботна заплата от 250 лв. 
Статистически методи. Определени са сред-

ните стойности на кръвната захар на гладно 
(препрандиална), кръвната захар след нахранва-
не (постпрандиална) и НbА1с и на техните стан-
дартни отклонения (SD), които в текста са озна-
чени със знака (±) SD. За сравнение на резултата 
е използван методът на Mann-Whitney – сравня-
ване на средните стойности в две независими 
групи на една количествена променлива, когато 
разпределението не е нормално. Използван е 
статистическият пакет SPSS версия 11.0.1. 

Резултати 

Клинична ефективност. Проследена е степен-
та на метаболитна компенсация на диабета в пери-
ода на планиране на бременността. Динамичните 
промени на стойностите на изходните и крайните 
параметри на гликемичен контрол са отразени на 
табл. 1. В края на шестмесечния период на плани-
ране на бременност желаният гликемичен таргет 
(НbА1с < 8%) е постигнат при 40 (87%) жени. Само 
при 6 (13%) жени измерените средни стойности на 
НbА1с са били над 8% (8.1 ± 01%). 
Консумирани разходи в периода на плани-

ране на бременността. Изчислени са тоталните 
разходи в процеса на планиране на бременността. 
1. Преки медицински разходи, свързани с ле-

чението: 
Р а з ходи  з а  инсулинот ерапия  – през 

периода на планиране на бременността за една 
жена са изразходвани общо 18 пенфила  Actrapid 
HM с единична цена 14.0 лв. и 6 пенфила Insulatard 
HM с единична цена 13.89 лв. (табл. 2). 
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Таблица 1. Гликемичен контрол на диабета в периода на планиране на бременността 

 Препрандиална глюкоза Постпрандиална глюкоза НbА1с 

Преди планиране 7.12 ± 0.4 9.31 ± 1.73 8.6 ± 1.41 

След планиране 6.62 ± 0.1 
Р = 0.03 

8.22 ± 1.14  
Р = 0.001 

7.36 ± 0.64 
Р = 0.001 

Таблица 2. Стойност на инсулиновото лечение през периода на планиране на бременността на една жена  
в зависимост от степента на метаболитна компенсация 

 НbА1с < 8% (N = 40) Единична цена НbА1с > 8% (N = 6) Единична цена 

Actrapid HM пенфил 
100 IU/ml, 3 ml 

дн. доза 
12 + 10 + 8 U 
3 пен./месечно 
18 пен./курс 

14.0 лв./пен. 
(42 лв./м.) 

 
(252.0 лв. за курс) 

дн. доза 
12 + 10 + 8 U 
3 пен./месечно 
18 пен./курс 

14.0 лв. 
( 42 лв./м.) 

 
(252.0 лв. за курс) 

Insulatard HM пенфил 
100 IU/ml, 3 ml 

дн. доза 
10 U 

1 пен./месечно 
6 пен./курс 

13.89 лв. 
(13.89 лв./м.) 

 
(83.34 лв. за курс) 

дн. доза 
30 U 

3 пен./месечно 
18 пен./курс 

13.89 лв. 
(41.67 лв./м.) 

 
(250.0 лв. за курс) 

Общо за курса 335.4 лв.  502.0 лв.  

Таблица 3. Остойностяване на лабораторните изследвания в периода на планиране на бременност 

Изследване Цена на едно изследване (лв.) Брой изследвания Обща цена 

ПКК, СУЕ  2.2 2 4.4 

 Кръвосъсирване и фибринолиза  4.4 2 8.8 

Клиникохимични параметри 25.3 1 25.3 

НbА1с 5 3 15 

Кръвнозахарен профил 3 2 6 

Микроалбуминурия 15 2 30 

Микробиологичен анализ на урина  12 1 12 

Урина – химично изследване и седимент 6.3 1 6.3 

Общи разходи 73.2  107.8 

 
Р а з ходи  з а  л абораторен  к онтрол .  На 

всички жени през периода на планиране на бре-
менността са извършвани рутинни клинично-
лабораторни изследвания на кръв, урина и 
НbА1с. Общата сума на разходите за всички 
изследвания в периода на планиране на бре-
менността за една жена е 107.8 лв. (табл. 3.). 
Консумативите за лабораторни изследвания, 
които са изразходвани за една жена, и техните 
цени са на обща стойност 24.3 лв. (1190.7 лв./48 
жени). 
Използваните преки медицински разходи в 

периода на планиране на бременността за жена с 
НbА1с под 8% са 467.5 лв. (335.4 + 107.8 + 24.3 = 
467.5), като съответно разходите за всичките 43 
жени с добър метаболитен контрол са 20 102.5 
лв. Разходите за лечение и лабораторен контрол 
за жена с НbА1с над 8% са 634.1 лв. (502.0 + 
107.8 + 24.3 = 634.1 лв.) – съответно за всичките 

6 жени те са 3858.6 лв. За всичките 49 жени ди-
ректните медицински разходи през периода на 
планиране на бременността са 23 961.1 лв.  
(20 102.5 + 3858.6  = 23 961.1 лв.). 
2. Непреки  медицински разходи: 
Разходи  з а  тр уд . За труда на лекаря спо-

ред броя извършени консултации (общо 4 за 6-
месечния период на планиране на бременността) 
са изразходвани 48 лв. Изчисленията са направе-
ни при стойност на една консултация от 12 лв. 
(2352.0 лв. за 48 жени). 
Общата стойност на консумираните преки и 

непреки медицински разходи през периода на 
планиране на бременността за една жена с НbА1с 
под 8% са 515.5 лв. (съответно за 43 жени = 22 
166.5 лв.), а за една жена с НbА1с над 8% те са 
682.1 лв. (съответно за 6 жени – 4092.6 лв.). Об-
щата стойност на преките и непреките медицин-
ски разходи за всичките 49 жени е 26 259.1 лв. 
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Разходи  з а  пациента .  Проучени са само 
разходите, свързани с нежелани лекарствени 
усложнения през процеса на планиране на бре-
менността, и по-точно, разходите за лечение на 
тежки хипогликемични инциденти (ХГ). В перио-
да на планиране на бременността, сред наблюда-
ваните жени не е имало прояви на тежки ХГ 
инциденти, изискващи хоспитализация или ле-
чение с глюкоза или глюкагон. 
Индиректни разходи. Пациентките, които пла-

нират бременност, са в трудоспособна възраст. 
Не са работили общо 5 дни (4 дни за консулта-
тивни прегледи и 1 ден за начални изследвания). 
За всичките 49 млади и работоспособни жени 
със ЗДТ1 индиректните разходи са 167.8 лв. за 
една жена годишно (при неработоспособност 
средно 5 дни и при среден месечен доход 250 лв.) 
или 8222.6 лв. за 49 жени. 
Общите разходи (медицински и немедицинс-

ки) през периода на планиране на бременността 
за жена с постигнат нормогликемичен контрол 
са на стойност 673.0 лв. (515.5 + 157.5) или  
28 939.0 лв. за всичките 43  жени. Общите меди-
цински и немедицински разходи за жена с лош 
гликемичен контрол са 839.6 лв. (682.1 + 157.5) 
или 5037.6 лв. за всичките 6  жени (фиг. 1).  
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Фиг. 1. Процентно разпределение на общите разходи за 
планиране на бременността според степента на метабо-

литен контрол на диабета 

Тоталните разходи за всичките 49 жени са  
34 482.3 лв. Делът на медицинските разходи е 
75.8%, а на немедицинските – 24.2%. Основната 
тежест на разходите е свързана с медицинските 
разходи. Сред тях най-висок е относителният 
дял на разходите за лекарствена терапия (66.5%), 
следвани от разходите за клиничнолабораторни 
изследвания (20.1%), разходите за труд (8.9%) и 
разходите за консумативи (4.5 %). 

Обсъждане 

За нормализиране на гликемичния контрол на 
диабета по време на периода на планиране са 
изразходвани 26 259.1 лв., които  отразяват стой-

ността на директните медицински разходи, свър-
зани с лечението и контрола на диабета преди 
бременността. С помощта на тези разходи в пе-
риода на планиране на бременността е постигнат 
желаният нормогликемичен таргет – НbА1с под 
8% , при  87.6% жени.  
Съществува разлика в стойността на лечение-

то за жена с добър и с лош гликемичен контрол. 
Стойността на инсулинотерапията на жена с 
интензифициран инсулинов режим с ниво на 
НbА1с над 8% надишава със 166.6 лв. стойността 
на инсулинолечението на жена с нормогликеми-
чен контрол на диабета с ниво на НbА1с под 8%. 
Това е така, защото тези жени са имали висок 
изходен НbА1с и в стремежа да бъде постигнат 
по-добър метаболитен контрол е прилагана по-
голяма доза инсулин. Разходите, които са свър-
зани с инсулиновото лечение  не са константни. 
Те могат да варират в зависимост от прилаганата 
денонощна инсулинова доза или съобразно 
стойностите на кръвната захар и промените в 
общото състояние. 
Тясната връзка между лекар и пациент в пери-

ода на планиране на бременността позволява да 
бъде постигнат желаният гликемичен таргет без 
прояви на нежелани лекарствени усложнения – 
хипогликемии или хипергликемии, които да 
изискват допълнително медикаментозно лече-
ние. Този акцент на поведение в периода на пла-
ниране на бременността е реална възможност за 
спестяване на допълнителни разходи за медика-
ментозно лечение. 
През периода на планиране на бременността 

преобладават медицинските разходи, чийто отно-
сителен дял е 77.8% и те се определят основно от 
стойността на разходите за инсулиново лечение. 
За жените със ЗДТ1 тези  разходи са неизбежни, 
тъй като те са на постоянно инсулиново лечение. 
Разходите за труда на специалиста са ниски. 

Изразени като процент от медицинските разходи 
те са 9.0% и вероятно не съответстват на реалната 
стойност на вложения труд. В процеса на плани-
ране на бременността се извършва и обучение на 
пациента, което изисква необходимото умение и 
време. До момента обучението не се остойностява 
по клинична пътека и не е включено като изиск-
ване от НЗОК в пакета услуги, но то е в основата 
на постигнатите добри клинични резултати. 
Индиректните загуби за нашето обществото, 

свързани с процеса на планиране са много малки – 
167.8 лв. на жена годишно, и се определят от 
изключително малка временна неработоспособ-
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ност – само 5 дни. В достъпната медицинска 
литература до момента няма съобщение за опре-
деляне на индиректните разходи в периода на 
планиране на бременност [9, 14].  
Анализът на разходите показва, че стойността 

на инсулиновото лечение е основният разход, 
който доминира през периода на планиране на 
бременността. Въпреки че този разход е вари-
ращ, основно се определя от степентта на мета-
болитен контрол и от времето, за което се пости-
га гликемичният таргет. Тези изисквания очер-
тават и една друга нереализирана възможност за 
намаляването на бъдещите разходи, свързани с 
усложненията на диабета през бременността. Тя 
се изразява в продължителната мотивация на 
жените за постигане и поддържане на по-добър 
метаболитен контрол през периода на планиране 
на бременността, както и за въздържане от нас-
тъпване на бременност до достигането на нива 
на НbА1с под 8%. 

Изводи 

Клиничната ефективност на програмата за 
планиране на бременността е доказана при 
87.6% жени. 
Преобладаващите разходи през периода на 

планиране са медицинските разходи. Те се опре-
делят от стойността на разходите за инсулиново 
лечение и зависят от степента на метаболитната 
компенсация на диабета. 
Разходите за труда на специалиста са ниски и 

вероятно не отговарят на реалната стойност на 
вложения труд. 
Индиректните загуби, свързани с процеса на 

планиране, също са ниски и се определят от кратка 
нетрудоспособност – 5 дни, поради консултативни 
прегледи и лабораторни изследвания. 
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