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ФАРМАЦЕВТИЧНОЮ СИСТЕМОЮ

Збірник праць
науково-практичної конференції з міжнародною участю,
присвяченої 90-річчю з дня народження професора Р. М. Піняжка і
75-річчю з дня народження професора О. Л. Грома
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Б. С. Зіменковський
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Зіменковський Б.С.
Зіменковський Б.С. Вітальне слово учасникам конференції

ВІТАЛЬНЕ СЛОВО
УЧАСНИКАМ КОНФЕРЕНЦІЇ
Шановні пані та панове!
Шановні колеги!
Радий привітати вас з нагоди знакової події – науково-практичної
конференції з міжнародною участю “Здобутки та перспективи управління
фармацевтичною системою”.
Конференція має всі підстави стати комунікаційним, інформаційним
та освітнім майданчиком для управлінців фармацевтичної галузі. Це
чудова нагода для обміну досвідом і думками з нагальних питань
сучасності: проблем фармацевтичної освіти й науки, управління та
правового регулювання у фармації, особливостей фармацевтичної
допомоги при окремих нозологіях та багатьох інших. Це справді унікальна
можливість для критичного аналізу нинішньої ситуації, обміну досвідом і
пошуку оптимального шляху розвитку української фармації.
У сучасних умовах увага науковців має бути сконцентрована,
насамперед, на дослідженні теоретичних і методологічних засад
підготовки адекватних управлінських рішень, забезпеченні достатньої
комплексності досліджень системних аспектів державного регулювання і
саморегулювання у фармацевтичній галузі України та моделей її розвитку.
Значення й унікальність конференції з міжнародною участю
“Здобутки та перспективи управління фармацевтичною системою”
полягає в тому, що вона присвячена знаменним датам від дня народження
двох професорів і завідувачів кафедри організації і економіки фармації
нашого Університету – Романа Піняжка (1928 – 1983) та Ореста Грома
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(1943 – 2012), які залишили помітний слід у розвитку фармацевтичної,
зокрема управлінської, науки України.
Під керівництвом Романа Піняжка виконано одна докторська і 13
кандидатських дисертацій, він був автором понад 160 наукових і
навчально-методичних праць, у тому числі двох монографій, одного
навчального посібника, чотирьох інструктивно-методичних матеріалів й
одного довідника.
Під керівництвом Ореста Грома захищено 10 кандидатських
дисертацій, його творчий доробок склав майже 300 наукових і навчальнометодичних праць, зокрема дев’яти монографій і довідників, двох
навчальних посібників та семи галузевих методичних рекомендацій,
інформаційних листів і нововведень.
Роман Піняжко та Орест Гром були співавторами навчального
видання “Основи й методи управління в фармації” (К.: Вища школа,
1986 p.), яке було рекомендовано Головним управлінням навчальних
закладів МОЗ СРСР для студентів фармацевтичних інститутів
(факультетів). Зазначене видання за ідеологією, структурою та змістом
матеріалу є прототипом сучасних підручників і навчальних посібників з
фармацевтичного менеджменту.
Підсумовуючи творчі шляхи Романа Піняжка та Ореста Грома, варто
зазначити, що численні їх дослідження з організації фармацевтичної
справи добре відомі науковій і практичній фармацевтичній громадськості
України та сусідніх держав.
Шановні колеги, висловлюю впевненість, що проведення науковопрактичної конференції послужить комплексному обговоренню
актуальних теоретичних і прикладних проблем, пов'язаних з
фармацевтичною практикою.
Сподіваюсь, що плідна робота конференції та перебування у Львові
її учасників залишать тільки позитивні враження і дадуть поштовх до
подальших наукових досліджень.
Бажаю всім вам творчих успіхів та, безумовно, міцного здоров’я!
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Богдан Громовик
Львівський національний медичний університет
імені Данила Галицького, м. Львів
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Громовик Б.П. Роман Піняжко і Орест Гром – дві постаті, два завідувачі кафедри і два професори в українській фармації

РОМАН ПІНЯЖКО І ОРЕСТ ГРОМ –
ДВІ ПОСТАТІ, ДВА ЗАВІДУВАЧІ КАФЕДРИ
І ДВА ПРОФЕСОРИ В УКРАЇНСЬКІЙ ФАРМАЦІЇ
Навряд чи є вища з насолод,
ніж насолода творити.
М. В. Гоголь [1]
Науково-педагогічний простір української фармації, зокрема
кафедри організації та економіки фармації Львівського національного
медичного університету імені Данила Галицького, понад півстоліття
визначали дві постаті – Роман Михайлович Піняжко та Орест
Лаврентійович Гром, чиї інтелектуальність, ерудованість та винятковість
у фармацевтичному управлінсько-економічному контексті не могли не
принести здобутків [2].
Роман Піняжко народився 14 лютого 1928 року в Глинянах 
стародавньому містечку на Львівщині (на той час – Тернопільщині). Його
батьки виступали організаторами усіх добрих патріотичних починань
Глинянського просвітянського руху.
На п’ятнадцять з половиною років молодший за нього Орест Гром
прийшов на світ 23 серпня 1943 року в селі Доброводи біля підніжжя
Зубової гори – в одному з найбільших і наймальовничіших сіл Збаражчини,
що на Тернопільщині. Він ріс і виховувався в сім'ї відомого скульптора,
члена Спілки художників України – Лаврентія Борисовича Грома.
Обидва закінчили фармацевтичний факультет Львівського
медичного інституту – Роман Михайлович у 1951 році, Орест
Лаврентійович у 1965 році.
Опісля здобуття вищої фармацевтичної освіти Роман Піняжко
працював завідувачем контрольно-аналітичної лабораторії Львівської
залізниці (1951–54); аспірантом кафедри технології лікарських форм
(1954–57); асистентом кафедр неорганічної (1957–58) та біологічної
(1958–60) хімії; асистентом (1960–63), доцентом (1963–68) кафедри
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токсикологічної і аналітичної хімії (1960–68), за сумісництвом деканом
заочного фармацевтичного факультету (1963–68); завідувачем кафедри
організації і економіки фармації (1968–83) Львівського державного
медичного інституту.
У свою чергу, трудову діяльність Орест Гром започаткував як
викладач Коломийського фармацевтичного училища (1965–67). Далі він
аспірант (1967–70) кафедри фармацевтичної хімії, асистент (1970–77),
доцент кафедри організації та економіки фармації (1977–83), заступник
декана фармацевтичного факультету (1974–83), завідувач кафедри
організації і економіки фармації Львівського національного медичного
університету імені Данила Галицького (1983–2012).
У 1958 році Роман Піняжко захистив кандидатську дисертацію за
темою: “Дослідження стабільності пеніциліну й антибіотиків тетрациклінового ряду” (наукові керівники – доц. Г. А. Карпенко; проф.
М. М. Туркевич).
У 1971 році Орест Гром захистив кандидатську дисертацію за темою:
“Синтез і перетворення похідних тіазолідиндіон-2,4-гідразону-4”
(науковий керівник – М.М. Туркевич).
Тобто обидва за первинною науковою спрямованістю були
фармацевтичними хіміками і мали спільного наукового керівника –
професора Миколу Михайловича Туркевича.
У 1967 р. Роман Піняжко захистив докторську дисертацію за темою:
“Дослідження в галузі використання УФ-спектрофотометрії у
фармацевтичному аналізі” (наукові консультанти – проф. М. М. Туркевич
і проф. В. Ф. Крамаренко).
1970 року їхні трудові шляхи перетнулися. Орест Лаврентійович
почав працювати асистентом кафедри організації і економіки фармації,
яку з 1968 року очолював Роман Михайлович.
Ерудиція, дослідницький талант, відчуття нового, сміливість у
постановці та вирішенні наукових проблем – ось характерні риси
діяльності обох постатей як науково-педагогічних працівників, зокрема
наукових керівників дисертаційних робіт.
Під керівництвом Романа Піняжка виконано одна докторська і 13
кандидатських дисертацій:
1. Парновський Б. Л. – Дослідження в галузі теорії й практики
фармацевтичної інформації, 1978 (дисертація на здобуття наукового
ступеня доктора фармацевтичних наук).
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2. Корчинський І. Т. – Застосування УФ-спектрофотометрії для
кількісного визначення фармацевтичних препаратів, що відносяться до
складних ефірів аміноспиртів, 1968 (співкерівник – проф. М. М. Туркевич;
тут і далі дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата
фармацевтичних наук).
3. Кураш П. Д. – Обґрунтування перспективної потреби в
протидіабетичних і протизобних фармацевтичних препаратах, 1971.
4. Новикевич А. М. – Спектрофотометричний метод кількісного
визначення напівсинтетичних пеніцилінів у лікарських формах і вивчення
їх стабільності в розчинах, 1972.
5. Парновський Б. Л. – Дослідження в галузі удосконалення роботи
аптечних управлінь Української РСР, 1972 (науковий консультант – проф.
М.П. Педан).
6. Ривак О. М. – Спектрофотометричне дослідження деяких
антибіотиків ряду актиноміцетів, 1974.
7. Торопова Л. С. – Підвищення ефективності промислового
виробництва таблетованих лікарських засобів, 1977.
8. Янішевська Н. О. – Оптимізація визначення потреби в препаратах
психотропної групи, 1979.
9. Комар В. С. – Комплексний підхід до управління діяльністю
контрольно-аналітичних лабораторій,1980.
10. Чумакова Л. В. – Системний аналіз фармацевтичних кадрів
госпрозрахункової аптечної мережі Української РСР, 1981.
11. Дацко А. Й. – Дослідження удосконалення процесу управління
фармацевтичним забезпеченням антибіотиками, 1981.
12. Андріанова Г. М. – Організація фармацевтичного забезпечення в
областях з динамічним перерозподілом населення, 1983.
13. Дикун Д. В. – Оптимізація управління процесом виробництва
стерильних розчинів в умовах аптеки, 1985 (співкерівник – доц.
О. Л. Гром).
14. Райкова Т. С. – Удосконалення управління виробництвом
галеново - фармацевтичних препаратів на фармацевтичних фабриках
(виробництвах), 1987.
Під керівництвом Ореста Грома захищено 10 кандидатських
дисертацій:
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1. Дикун Д. В. – Оптимізація управління процесом виробництва
стерильних розчинів в умовах аптеки, 1985 (співкерівник – проф. Р.М.
Піняжко).
2. Громовик Б. П. – Оптимізація ефективності та якості роботи
контрольно-аналітичної служби, 1988.
3. Гасюк Г. Д. – Удосконалення управління господарською
діяльністю аптечної служби, 1989.
4. Ярко
Н. Б.
–
Організаційно-економічне
удосконалення
управлінням фармацевтичними кадрами, 1990.
5. Фойдер О. М. – Організаційно-технічні дослідження з використання
рослин в гастроентерології, 1997 (співкерівник – проф. Ф.А. Жогло).
6. Сятиня М. Л. – Оптимізація медикаментозного забезпечення
населення України в нових економічних умовах, 1997.
7. Городецька І. Я. – Оптимізація лікарського забезпечення
офтальмологічних хворих, 1997.
8. Левицька О. Р. – Маркетингове дослідження лікарських засобів
для оториноларингологічної практики, 1998.
9. Ханик Н. Л. – Організаційно–економічне обґрунтування
оптимізації медикаментозного забезпечення населення нестероїдними
протизапальними лікарськими засобами, 2009.
10. Грушковська Д. Т. – Оптимізація лікарського забезпечення
хворих туберкульозом, 2011.
Два знаних організатори фармації доповнювали одне одного у своїй
професійній діяльності. Наступність і співпраця двох особистостей
проявилося у завершенні Орестом Лаврентійовичем кандидатської
дисертації Д. В. Дикуна й у супроводженні до захисту кандидатської
дисертації Т. С. Райкової, а також у підготовці та виданні Р. М. Піняжком
та О. Л. Громом спільно з Б. Л. Парновським та А. Й. Дацком навчального
посібника “Основи й методи управління у фармації”, який побачив світ у
1986 році та став прототипом для подальших навчальних видань з
менеджменту у фармації.
Роман Піняжко помер 10 червня 1983 року. Майже за тридцять років,
21 березня 2012 року, відійшов у вічність Орест Гром.
Автор цих рядків мав щастя знати і Романа Михайловича, і Ореста
Лаврентійовича. Першому він завдячує за розпізнання завдатків
науковця – організатора фармації, другому – за реалізацію цих завдатків у
вигляді кандидатської дисертації.
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Вони для прийдешніх науковців стали мірилом для порівняння. Як
сьогодні і й надалі на українському фармацевтичному небосхилі сяють і
сяятимуть дороговказні постаті професора Романа Піняжка і професора
Ореста Грома.
Література:
1. Мудрість віків : вибр. афоризми / упоряд. М.О. Пушкаренко. – К. : Богдана,
2009. – 156 с.
2. Становлення та розвиток кафедри організації та економіки фармації
Львівського національного університету імені Данила Галицького (1964 – 2014
роки): монографія / Б.П. Громовик, С.І. Терещук, Г.Д. Гасюк, О.Р. Левицька, А.В.
Горілик, К.І. Дорикевич, С.Є.Прокіп, Н.Б. Ярко, У.Я. Янишин, А.Й. Дацко; за ред.
Б.П. Громовика. – Львів: Ліга-прес, 2014. – 272 с.

Стела Адаужи, Александра Чупринина, Владимир Сафта
Государственный Медицинский и Фармацевтический Университет
имени Николае Тестемицану, Кишинэу, Республика Молдова
stela.adauji@usmf.md
Адаужи С., Чупринина А., Сафта В. Определение потребности в медикаментах – актуальная фармацевтическая функция

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОТРЕБНОСТИ В МЕДИКАМЕНТАХ –
АКТУАЛЬНАЯ ФАРМАЦЕВТИЧЕСКАЯ ФУНКЦИЯ
Введение. В условиях, сравнительного свободного развития
фармацевтического рынка, особенно с учетом “проникновения”
неспециалистов в различных этапах оптовой дистрибуции лекарств, и не
только, функция определения потребности в медикаментах (ОПМ) все
чаще игнорируется. Ясное свидетельство этому процессу – растущий
объем безопасного уничтожения лекарств по причине истечения их срока
годности, согласно данным Агентства по Лекарствам и Медицинских
Изделий. Специалистам в области фармацевтической деятельности
хорошо известна роль ОПМ. Точность расчетов потребности в
медикаментах непосредственно влияют в двух направлениях на
достижение конечной цели фармацевтической системы: 1 – бесперебойное
обеспечение доступности лекарств для населения и для медикосанитарных учреждений и 2 – способствует обеспечению экономической
эффективности
фармацевтических
предприятий.
Отметим,
что
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единственным подготовленным специалистом в области ОПМ является
фармацевт с высшим фармацевтическим образованием.
Целью исследования является выявление степени участия
фармацевтических специалистов в процессе ОПМ, а также их мнений по
поводу особенностей реализации этой функции.
Методы. Анализ законодательных норм в области ОПМ, контент
анализ. Анкетное исследование, в том числе электронное. В целях
выявления мнений специалистов по вопросам ОПМ был разработан
вопросник, включающий 4 вопроса:
1. Реализуется ли функция ОПМ в учреждении / предприятии где
Вы работаете?
2. Считаете ли Вы необходимым ОПМ на рациональном уровне по
следующим группам: основным лекарствам; орфанным;
закупленным централизованным способом; иммунобиологическим;
всем медикаментам.
3. Считаете ли Вы что функция ОПМ является:
 исключительно для фармацевтического работника;
 в некоторых случаях – и для врача?
4. Сформулируйте рекомендации по улучшению реализации
функции ОПМ.
Результаты. Анализ фармацевтического законодательства позволил
выявить факт отсутствия каких-либо юридических норм регламентирующих
ОПМ. В “Государственной Политике в области лекарств”, утвержденной
Постановлением Парламента Республики Молдова № 1352 от 03.10.2002г.
(пункт 3.4.) отмечается необходимость представления импортерами
лекарств в Минздрав данных об импортируемых наименований, о
количествах и стоимости – информация, которая может быть
использована в процессе ОПМ. Единственным нормативным документом,
которым ремитируется реализация функции ОПМ, является “Типовой
Регламент фармацевта”, то есть специалиста с высшим фармацевтическим
образованием: “Пункт 5. Фармацевт обязан: 5.1. …участвовать в ОПМ и в
составлении заявки-заказа”.
В результате анкетного исследования мнений репрезентативного
количества фармацевтов работающих в аптеках открытого типа, в аптеках
лечебно-медицинских учреждений и на фармацевтических складах,
выявлены данные представленные на рисунках 1 и 2.
Из общего количество респондентов 80,4 % считают что функция
ОПМ является исключительно фармацевтической, а 28,8 % допускают что
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в определенных случаях, к реализации этой функции могут привлекаться и
врачи.
48,6
На фармацевтических складах
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Рис. 1. Мнения фармацевтов о реализации функции ОПМ в
фармацевтических предприятиях/учреждениях
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Рис. 2. Необходимость реализации функции ОПМ
на национальном уровне
Из рекомендаций предложенных респондентами выделяются
следующие три:
1. Необходимость закрепления функции ОПМ конкретной
юридической нормой (63,2 %).
2. Следует разработать и внедрить автоматизированные системы по
ОПМ (48,8 %).
3. Усилить теоретическую и практическую подготовку специалистовфармацевтов в области ОПМ, в том числе – постуниверситетскую
(на курсах повышения квалификации).
Выводы:
1. Выявлено отсутствие конкретной юридической нормы в
фармацевтическом законодательстве Республике Молдова по
каким-либо вопросам определения потребности в медикаментах.
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Определены мнения специалистов-фармацевтов по различным
аспектам ОПМ.
Внедрение в практику фармацевтической системы рекомендаций
респондентов по улучшению функций ОПМ повысит результативность
функционирования данной системы.
2.

Володимир Анісімов, Ліана Унгурян
Одеський національний медичний університет, м. Одеса,
lianau@ukr.net
Анісімов В., Унгурян Л. Партнерство з роботодавцями як стратегічний ресурс розвитку фармацевтичної освіти

ПАРТНЕРСТВО З РОБОТОДАВЦЯМИ ЯК СТРАТЕГІЧНИЙ
РЕСУРС РОЗВИТКУ ФАРМАЦЕВТИЧНОЇ ОСВІТИ
Що відбувається на фармацевтичному ринку праці? Роботодавці
сприймають випускників фармацевтичних закладів вищої освіти (ЗВО) як
вихідний матеріал для підготовки повноцінного фахівця. Роботодавці
задоволені тільки обсягом базових знань і незадоволені низьким рівнем
спеціальної підготовки. Одним із шляхів підвищення якості освіти та
зменшення розриву між практичною та теоретичною підготовкою фахівця
є тісна співпраця ЗВО та роботодавця. Саме роботодавець є тією
складовою навчального процесу, яка забезпечує і зміст освіти, і робочі
місця для випускників.
Методологічний концепт побудови й функціонування системи якості
вищої фармацевтичної освіти включає 4 підходи:
 функціональні підходи забезпечують якість вищої освіти на рівні
загального управління ЗВО і визначають окремі функції управління
освітньою діяльністю;
 когнітивні підходи акцентують увагу на оцінці компетенцій
претендентів освіти та рівня їх активності в освітньому процесі;
 підходи, визначені методологією загального менеджменту
якості, міжнародних стандартів і моделей якості освіти;
 формувальні підходи, спрямовані на якість змісту освітньої
діяльності.
Навчальний план підготовки магістра фармації ділиться за
4 основними блоками: медико-біологічний, хімічний, організаційноекономічний та технологічний. У співвідношенні між блоками хімічний і
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організаційно-економічний представлені приблизно по 40 %. Найбільше
займають медико-біологічні дисципліни майже 60 % та технологічний
блок – 21 %.
Сучасні реалії висувають до провізора низку компетенцій. Це
фахівець, який здатен приймати рішення та нести за них відповідальність,
мати економічне мислення, володіти навичками управлінської роботи.
Провізор повинен мати ґрунтовну теоретичну та практичну підготовку,
вміти користуватися інформаційними технологіями, знати мови.
Що стосується стандартів вищої фармацевтичної освіти, то наразі
цьому напрямку триває активна робота, яку очолив лідер
фармацевтичного освітнього простору – Національний фармацевтичний
університет. ЗВО має здійснювати маркетингові дослідження ринку праці
щодо визначення потреб у фахівцях та будувати партнерські стосунки з
роботодавцями методом підготовки спеціалістів з урахуванням побажань
та рекомендацій роботодавців. Студенти на 1 та 2 курсах вже навчаються
за новим навчальним планом, де враховані побажання роботодавців, які
були долучені до формування стандартів для спеціальності “Фармація”.
Це потрібно доля більшого ефекту партнерства ЗВО та роботодавців.
Основними формами співпраці ЗВО та роботодавців у межах
освітнього процесу можуть бути визначені наступні: організація практик
та стажувань на фармацевтичних підприємствах; організація на базі
підприємств курсів підвищення кваліфікації науково-педагогічних
працівників; участь фахівців-практиків у проведенні занять; участь в
екзаменаційних комісіях з атестації; керівництво курсовими (дипломними)
роботами; участь роботодавців у профорієнтаційній роботі.
Держава в обличчі МОЗ України гарантує якість підготовки
медичних і фармацевтичних ЗВО шляхом проведення ліцензованих
тестових екзаменів “Крок”. Але у той же час в Україні є ряд приватних
ЗВО, які не підкорюються профільному міністерству, згідно із Законом
України “Про вищу освіту” є автономними та, відповідно, можуть навчати
так, як вони вважають за потрібне. Вони можуть, але не зобов’язані
укласти угоду з Центром тестування при МОЗ України.
Що можна запропонувати для вдосконалення фармацевтичної
освіти? Роботодавці фармацевтичної галузі повинні і надалі брати активну
участь в розробці навчальних планів і стандартів вищої освіти
спеціальності 226 “Фармація, промислова фармація”. Доцільно збільшити
години виробничої практики на випускному курсі. Навчальний план
підготовки провізорів-інтернів повинен враховувати їх спеціалізацію.
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Г. С. Бабічева
Національний фармацевтичний університет, м. Харків
babicheva.ann5@gmail.com
Бабічева Г.С. Оцінка ефективності програм лояльності аптечних підприємств

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ ПРОГРАМ ЛОЯЛЬНОСТІ
АПТЕЧНИХ ПІДПРИЄМСТВ
Сучасні підходи до управління аптечними підприємствами засновані
на принципах клієнтоорієнтованості маркетингової діяльності й
обумовлені, перш за все, загостренням конкуренції, необхідністю
постійного підвищення іміджу аптек, актуалізацією орієнтації на потребах
споживачів та залученням нових форматів обслуговування клієнтів з
використанням програм клієнтської лояльності [3, 4]. Для того, щоб такий
важливий чинник, як лояльність, позитивно впливав на діяльність
компанії, потрібно не тільки розробити раціональну програму лояльності
для клієнтів, а й постійно проводити моніторинг ефективності даного
елемента маркетингових комунікацій [2].
На сьогодні існує багато підходів до розробки програм лояльності в
аптечних мережах, які формуються на засадах маркетингу взаємовідносин
та традиційних засобах стимулювання збуту [1, 6]. Проте одним з
актуальних питань для підприємств, які використовують програми
лояльності, є оцінка рівня їх ефективності. З огляду на складність
комплексного аналізу програм лояльності, для оцінки їх ефективності на
практиці використовують різні підходи, наприклад, досліджують рівень
лояльності клієнтів, індекс їх задоволеності, тощо [2, 5]. Але кількісну
оцінку ефективності даних програм доцільно проводити за показниками
фінансово-господарської діяльності аптечних структур.
Метою даної роботи є оцінка ефективності цільової програми лояльності
як елемента клієнтоорієнтованої стратегії аптечного підприємства.
Дослідження проводилось на прикладі однієї з мережевих аптек м.
Харкова. Для досягнення поставленої мети були проаналізовані такі
показники торгово-фінансової діяльності аптеки за I квартал 2018 р., як
обсяг роздрібного товарообігу (характеризує обсяг продажів товарів у
вартісному вираженні за певний період); середня вартість покупки
(середня сума одного чека за день і за місяць); число покупців протягом
аналізованого періоду (кількість чеків за день і за місяць).
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Зазначимо, що цільова програма лояльності досліджуваної аптеки
спрямована на підвищення лояльності відвідувачів та зменшення цін на
товари для постійних клієнтів і пільгових категорій населення. У рамках
даної програми для пільгових категорій споживачів надається спеціальна
пільгова картка з фіксованою знижкою 5 %, а кожного четверга і неділі розмір
даної знижки становить 10 %. В аптеці також запроваджена спеціальна картка
постійного покупця, знижка за якою складає 3 % у звичайні дні та 8 %
щонеділі. При видачі даних карток проводиться заповнення анкет, аналіз яких
дозволяє формувати базу даних клієнтів аптеки.
За результатами дослідження середніх показників товарообігу в
аптеці, а також динаміки зміни товарообігу в звичайні дні й під час
надання знижок за обома типами карток встановлено, що найбільший
приріст товарообігу (+163,28 %) спостерігається в недільні дні, коли
надається знижка за пільговою карткою 10 % і карткою постійного
покупця 8 %.
Аналіз динаміки зростання середньої вартості одного чека за весь
аналізований період показав, що в дні, коли була надана знижка за
пільговою карткою 5 % і карткою постійного покупця 3% приріст склав
+95,27 %; за пільговою карткою 10 % і карткою постійного покупця 3%
приріст сягнув +120,83 %; за пільговою карткою 10% і карткою
постійного покупця 8 % даний показник склав +130,64 %.
Аналогічна також тенденція зростання середньої кількості чеків
(покупок) у досліджуваній аптеці відповідно до збільшення розміру
знижок. Оптимальний приріст (+78,95 %) зафіксовано в дні, коли
надається максимальна знижка за обома типами карток.
Таким чином, за результатами дослідження була виявлена чітка
залежність між торгово-фінансовими показниками діяльності даної аптеки
й елементами цільової програми лояльності. Найбільший прибуток
досліджувана аптека отримує у дні максимальної дії знижок для клієнтів.
Зважаючи на вищевикладене, можна запропонувати проводити
оцінку ефективності програм лояльності аптечних підприємств за
показниками фінансово-господарської діяльності, що дозволить
керівникам аптек приймати науково обґрунтовані рішення з питань
практичної реалізації цих програм з подальшим їх аналізом та
корегуванням.
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ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ
ФАРМАКОТЕРАПІЇ СТРЕСОВИХ СТАНІВ
Близько 70 % дорослого населення України переживають або колись
переживали стрес. Переважно стресові ситуації не викликають станів, які
потребують медичного втручання. Проте можлива поява таких наслідків
стресу: 1) проблеми та розлади, розвиток яких вірогідний після впливу
стресових факторів, але які можуть виникнути й при їхній відсутності:
депресивний розлад, психоз, поведінкові розлади, споживання алкоголю
та наркотичних засобів, суїцид; 2) проблеми та розлади, які виникають під
впливом стресових факторів: значущі симптоми гострого стресового
розладу, посттравматичний стресовий розлад, пролонгована депресивна
реакція. У людей, які пережили потенційно травматичні події,
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розвиваються реакції різного роду та характеру – “симптоми гострого
стресового розладу” (симптоми ГСР). Це поняття об’єднує широкий
спектр емоційних, когнітивних, поведінкових та соматичних порушень у
вигляді функціональних розладів свідомості. Симптоми: суб’єктивне
відчуття заціпеніння, ступору, відчуженості, відсутності емоційних
реакцій, порушення усвідомлення подій, які відбуваються, дереалізація,
деперсоналізація, дисоціативна амнезія [1].
У випадку тяжкої реакції на стрес основне лікування – психотерапія та
фармакотерапія антидепресантами. При виборі антидепресанту необхідно
розглянути симптоматичну картину розладу, врахувати побічні ефекти дії
лікарського засобу, ефективність попередніх антидепресантів (при їх
наявності), взаємодію з лікарськими засобами при одночасному лікуванні
інших нозологій та взаємодію з іншими психотропними препаратами.
Антидепресанти поділяють на 3 групи: 1) неселективні інгібітори
захоплення нейронів (трициклічні антидепресанти – ТЦА); 2) інгібітори
моноаміноксидази (ІМАО); 3) селективні інгібітори зворотного
захоплення серотоніну (СІЗЗС).
Неселективні інгібітори захоплення нейронів (ТЦА): механізм дії
пов’язаний із блокадою зворотного захоплення норадреналіну
пресинаптичними нервовими закінченнями, внаслідок чого вміст
норадреналіну в синаптичних щілинах збільшується. Для досягнення
концентрації, при якій симптоми депресії зникають, зазвичай необхідно
кілька тижнів. Оскільки препарати цієї групи блокують і інші медіатори, вони
зумовлюють цілу низку побічних ефектів: млявість, сонливість, сухість у роті
(85 %), запор (30 %), підвищене потовиділення (25 %), запаморочення (20 %)
та ін. Передозування ТЦА може призвести до тяжких наслідків, у т.ч. до
летальних. Класичним представником цієї групи є амітриптилін.
Інгібітори моноаміноксидази (ІМАО) застосовуються, коли
антидепресанти нових поколінь (флуоксетин, циталопрам) неефективні
або викликають серйозні побічні ефекти. Крім того, ІМАО показані у
випадках атипової депресії. ІМАО мають багато побічних ефектів і
протипоказань. При прийомі ІМАО не можна вживати продукти або напої,
що містять тирамін. На весь період прийому ІМАО-антидепресантів і на
два тижні після припинення лікування необхідно відмовитися від
препаратів, до складу яких входять декстрометорфан, ефедрин або
псевдоефедрин через виникнення побічних ефектів. Первинне покращення
стану при прийомі ІМАО-антидепресантів може спостерігатися вже через
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кілька днів після початку лікування. Загалом для повноцінного впливу
препаратів на організм потрібно до трьох тижнів.
Селективні інгібітори зворотного захоплення серотоніну –
фармакотерапевтична група антидепресантів третього покоління. СІЗЗС
мають менше побічних ефектів у порівнянні з ТЦА та ІМАО. Дія цих
препаратів заснована на збільшенні постачання мозку медіатором
серотоніну, який регулює настрій. ІСПС одержали свою назву за
механізмом дії – вони блокують зворотне захоплення серотоніну в синапсі
та підвищують концентрацію цього медіатора. Позитивний ефект настає
через кілька тижнів після початку прийому.
У переліку ВООЗ основних лікарських засобів згадуються
флуоксетин та амітриптилін. Флуоксетин – антидепресант, що сприяє
покращенню настрою, знімає відчуття страху та напруження, усуває
дисфорію. Не володіє седативним ефектом. Механізм дії пов’язаний зі
специфічним інгібуванням зворотного нейронального захоплення
серотоніну. Амілтриптилін – один з найбільш поширених трициклічних
антидепресантів (ТЦА) з тимолептичною дією. Викликає антидепресивну
дію, що пов’язана з пригніченням зворотного нейронального захоплення
катехоламінів та серотоніну. Викликає також седативний ефект. Володіє
холіноблокуючими властивостями [2, 3].
Старші люди: слід уникати ТЦА та вибирати СІЗЗС. Важливим є
ретельний моніторинг побічних ефектів та підвищений ризик взаємодії
медикаментів.
Люди з серцево-судинними захворюваннями: ТЦА можуть призвести
до серцевого нападу, аритмії або інфаркту міокарду, отже очевидний
вибір падає на СІЗЗС. У всіх випадках серцево-судинних захворювань
необхідно вимірювати артеріальний тиск перед фармакотерапією та
слідкувати за ортостатичною гіпотензією після початку застосування ТЦА.
Фармакотерапія стресових станів є перспективним напрямком для науки,
та потребує досліджень в напрямку розробки нових лікарських засобів.
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КАДРОВИЙ МЕНЕДЖМЕНТ – НАЙВАЖЛИВІША СКЛАДОВА
ТРУДОВИХ ВІДНОСИН. ПРОБЛЕМИ СЬОГОДЕННЯ
Питання кадрової політики у фармацевтичному секторі галузі
охорони здоров’я вельми актуальні. Це зумовлено становленням
фармацевтичного ринку в Україні, розвитком вітчизняної фармацевтичної
промисловості та збільшенням аптечних підприємств. Ефективність роботи
аптечних закладів напряму залежить від професіоналізму спеціалістів, що
забезпечується рівнем їх кваліфікації в поєднанні з такими рисами характеру,
як добросовісність, старанність та принциповість.
В Україні склалося так, що більшість керівників суб’єктів
господарської діяльності не є фахівцями фармацевтичної галузі. У них
немає необхідних знань для контролю за належним виконанням посадових
обов’язків працівниками аптечних закладів. Крім того, деякі керівники навіть
не розуміють важливості і специфічності завдань, покладених на такі заклади,
які, є, в першу чергу, закладами охорони здоров’я. Тому забезпечення
належного функціонування аптечних закладів головним чином залежить від
відповідальності та рівня кваліфікації персоналу, який там працює.
Водночас треба визнати, що в деяких областях взагалі гостро стоїть
проблема фармацевтичних кадрів, тим більше з відповідним рівнем
кваліфікації. Мають місце випадки, коли керівники свідомо ігнорують
вимоги чинного законодавства, призначаючи на фармацевтичні посади
некваліфікованих осіб. Звідси й випливає велика кількість порушників
законодавства та, відповідно, знаходження в обігу проблемних лікарських
засобів.
Рівень знань фахівців аптечних закладів, підвищення їх професійної
кваліфікації, у тому числі наявність кваліфікаційної категорії, впливає на
стан роботи названих закладів у цілому. Рівень підготовки та перепідготовки
фармацевтичних кадрів є чи не найважливішим на шляху до європейської
інтеграції фармацевтичного сектору охорони здоров’я України.
Питання відповідності персоналу аптечних закладів кваліфікаційним
вимогам включені до Ліцензійних умов провадження господарської
діяльності з виробництва лікарських засобів, оптової та роздрібної
торгівлі ними. Вимоги до фахівців аптечних закладів достатньо суворо
регламентовані та базуються на таких принципах:
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 достатня кількість персоналу з відповідною кваліфікацією та
практичним досвідом;
 високий рівень знань персоналом нормативної документації;
 наявність чіткої організаційної схеми роботи аптечного закладу;
 чіткий розподіл обов’язків та відповідальності;
 організація професійного навчання.
Атестація спеціалістів фармації (провізорів та фармацевтів)
проводиться з метою підвищення професійної майстерності,
відповідальності за ефективність та якість роботи. Це важлива форма
морального
та
матеріального
стимулювання,
спрямована
на
вдосконалення діяльності аптечних закладів (підприємств) усіх форм
власності, що займаються фармацевтичною діяльністю.
Аптечний фахівець повинен систематично самоудосконалюватися,
прекрасно знати свою роботу. Тоді він дійсно виконає свій обов’язок, буде
робити все можливе для зниження захворюваності, продовження життя
людей, підвищення їх професійної та соціальної активності.
Отже, з розвитком і прискоренням науково-технічного прогресу
змінюються
вимоги
до
кадрів.
Підвищуються
вимоги
до
загальноосвітньої, економічної, технічної, технологічної підготовки
робітників та до рівня їхньої кваліфікації. А відсутність курсів підвищення
кваліфікації спеціалістів аптечних закладів або несвоєчасне їх
проходження, низький рівень знань вимог чинного законодавства України
з питань обігу лікарських засобів призводить до їх порушень.
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ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ДОСЛІДЖЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ФАРМАЦЕВТИЧНИХ ПІДПРИЄМСТВ
Вступ. Однією з найактуальніших проблем сьогодні для
фармацевтичних підприємств є створення й утримання конкурентних
переваг та забезпечення подальшого рівня конкурентоспроможності.
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Метою дослідження є розгляд становлення та еволюції поглядів
провідних економічних шкіл і напрямків щодо розуміння конкуренції,
визначення сучасних тенденцій конкурентної поведінки підприємств.
Результати дослідження. Конкуренція є основною рушійною силою
ефективного розвитку підприємств в ринковій системі. Сучасне розуміння
конкуренції є синтезом поглядів представників різних економічних шкіл
та напрямків.
Представники класичної політичної економії доводили, що
конкуренція має вплив на всі сфери економіки та обмежується тільки
суб'єктивними факторами. А. Сміт у своїй праці [1] описує суперництво,
як відносини між конкурентами. Застосовуючи концепцію “економічної
людини”, він доводив, що в більшості випадках люди діють раціонально
та прагнуть задовольнити свої економічні інтереси.
Неокласик А. Маршал характеризував конкуренцію, як модель ринку
з великою кількістю покупців та продавців, вільним доступом на ринок.
На його думку, механізм досконалої конкуренції забезпечує економічне
зростання [2].
Маржиналіст А. Курно розробив свою модель конкуренції, в якій
дослідив роль та вплив кількості конкурентів на ринку. Він вважав, що
ринкова рівновага досягається в умовах низької ціни та більш високому
сукупному обсязі, ніж в умовах монополії.
Е. Чемберлен досліджує монополістичну конкуренцію, яка, на його
думку, базується на диференціації продуктів, різниці доходів, смаків,
уподобання, розташування покупців [3].
Дж. Робінсон розглядає модель недосконалої конкуренції,
конкуренцію між виробниками диференційованого продукту, цінову та
нецінову конкуренцію. Вона доводить, що різні типи поведінки
підприємств на ринку впливають на конкуренцію [4].
В праці [5] засновник кейнсіанської школи Дж. М. Кейнс не
погоджується з поглядами класичної школи відносно “вільної
конкуренції” та вважає, що ринкова економіка не зможе забезпечити
автоматичне встановлення рівноваги. Він пропонує втручання держави в
економічні процеси.
Ф. Гаєк виклав своє бачення конкуренції. На його думку, конкуренцію
слід розглядати як динамічний процес, а конкурентну рівновагу як статичну
модель ринку. Ринкова рівновага досягається завдяки відповідності між
попитом, грошової маси, яка підтримує попит та пропозиції. Втручання
держави не потрібно [6].
24

М. Портер пропонує підприємства більше уваги приділяти
конкурентним перевагам, які важко повторити конкурентам. До них він
відносив: патенти, унікальність товарів та послуг, поліпшення
характеристик продукції, спеціальні засоби просування продукції на
ринок, репутація фірми та ін. [7].
М. Браун
пропонує
поняття
“гіперконкуренція”,
яка
характеризується
взаємопроникненням
галузей,
агресивною
конкуренцією, припливом робочої сили [8].
Пропонується і нова форма поведінки підприємства на ринку –
співконкуренція – різні форми кооперації, на основі співробітництва. [9, 10].
Розробляючи свою конкурентну стратегію фармацевтичним
підприємствам слід формувати конкурентні переваги, які дозволять
адаптуватися до умов динамічного розвитку зовнішнього середовища. До
основних видів конкурентних переваг відносяться: технологічні,
інтелектуальні, інноваційні, ресурсні, соціальні. Особливу роль
відводиться інноваціям. Постійне впровадження нововведень на
технологічному, виробничому та управлінському рівнях дозволять
фармацевтичним підприємствам удосконалювати кінцевий продукт і бути
конкурентоспроможними.
Висновки й результати досліджень в цьому напрямку.
Оптимально вибрана конкурентна стратегія дозволить фармацевтичним
підприємствам зайняти конкурентну ринкову позицію в галузі.
Література:
1. Смит А. Исследование о природе и причинах богатства народов / А. Смит ; пер.
с англ. В. С. Афанасьева. – М. : Эксмо, 2009. – 960 с.
2. Маршалл А. Принципы экономической науки : у 3 т. / А. Маршалл. – М. :
Прогресс, 1993. - Т. 2. – 351 с.
3. Чемберлин Э. Теория монополистической конкуренции / Э. Чемберлин. - М. :
Экономика, 1996. - С. 266.
4. Робинсон Дж. Экономическая теория несовершенной конкуренции / Дж.
Робинсон. - М. : Прогресс, 1989. С. 238.
5. Кейнс Дж. М. Общая теория занятости, процента и денег / Дж. М. Кейнс. - М.:
Гелиос АРВ, 2002. - 352 с.
6. Хайек Ф. Конкуренция как процедура открытия // Международная экономика и
международные отношения. – М., 1989. - №12. – С. 5-17.
7. Портер М. Конкуренция / М. Портер. - М. : Вильямс, 2010. - 223 с.
8. Брун М. Гиперконкуренция: характерные особенности, движущие силы и
управление. // Проблемы теории и практики управления. – 1998. - №3. – С. 104-109.
9. Adam M. Brandenburger, Barry J. Nalebuff. Co-Opetition: A Revolution Mindset That
Combines Competition and Cooperation: The Game Theory Strategy That's Changing

25

the Game of Business. Режим доступу: http://www.management.com.ua/books/viewbooks.php?id=1223.

І. І. Баранова, О. Є. Макарова, М. В. Нікітіна
Національний фармацевтичний університет, м. Харків
tovaroved@nuph.edu.ua
Баранова І.І., Макарова О.Є., Нікітіна М.В. Фармацевтичне паковання ліків як один із засобів забезпечення їх належної якості

ФАРМАЦЕВТИЧНЕ ПАКОВАННЯ ЛІКІВ
ЯК ОДИН ІЗ ЗАСОБІВ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЇХ НАЛЕЖНОЇ ЯКОСТІ
За даними IMS Health, обсяг світового фармацевтичного ринку
щорічно зростає на 5–7 %, що пов’язано з появою новітніх препаратів. У
2018 р. прогнозується ріст фармацевтичного ринку у гривні та валюті як у
роздрібному сегменті (+18 %), так і в сегменті державних закупівель
(+25 %). Стратегія “Фарма–2020” спрямована на підвищення
конкурентоспроможності внутрішнього фармацевтичного ринку, тому
активізується розробка та вивід на ринок нових препаратів, і як наслідок –
зростає потреба у високоякісній упаковці [1]. За оцінками консалтингової
компанії Gbi Research, приріст на світовому ринку упаковки буде складати
6,9 % щорічно та досягатиме 69 млрд дол. США до 2018 р. Схожий прогноз
розвитку світового ринку фармацевтичної упаковки надає у своєму аналізі
американська аналітична група Freedonia, згідно з яким ринок зростатиме на
5,5 % на рік та у 2018 р. досягне обсягу у 62 млрд дол. США [3].
Фармацевтичне паковання виконує кілька функцій, найбільш
важливими з яких є збереження якості та властивостей лікарських засобів
(ЛЗ) протягом обумовленого терміну зберігання, а також зручність
використання для користувача. У даному напрямі ведуться інноваційні
розробки з метою удосконалення функціональних характеристик
паковання. Якісне паковання забезпечує збереження ЛЗ при
транспортуванні й тривалому зберіганні. Відповідно до міжнародного
стандарту EN 8317 паковання, яке повторно закривається, повинне
гарантувати безпеку та захист від дітей, та не спричиняти незручності при
користуванні для літніх людей. Наприклад, блістер “peel-push” є
оптимальним пакованням для лікарських форм таблетованих: літні люди
користуються нею без незручностей, а діти не можуть вилучити таблетку
самостійно [2,4]. За даними статистики у Німеччині “незахищена”
упаковка препаратів стає причиною 100 тис. випадків отруєнь на рік.
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Держави – члени Євросоюзу дотримуються політики забезпечення
своєчасного виявлення фальсифікованих ЛЗ, запобігаючи потраплянню їх
у легальні фармацевтичні канали збуту. Фахівці визначають справжність
ЛЗ за допомогою унікальних двовимірних матричних штрих-кодів і
спеціальних зчитувальних пристроїв. Застосовуються також інші
механізми захисту: рельєфні логотипи, багатокольоровий та безперервний
друк на пакованні, тощо. Компанія Cypak випускає “одноразовий
комп'ютер” під умовною назвою “розумний картон”, у який імплантовані
найтонші електронні схеми з процесорами, доповнені системою
радіочастотної ідентифікації RFID [4].
Прогресує розвиток новітніх технологій інтелектуальної електронної
упаковки фармацевтичної продукції Intelligent Pharmaceutical Packaging
(IPP), яка зазначає дату й час кожного прийому препарату при розкритті
IPP, та за допомогою програмованого звукового сигналу нагадує про час
прийому ліків.
Крім того, інтелектуальні паковання IPP постачають лікарів та
фармацевтичні компанії інформацією для медичної статистики. У
SecurePak вбудовані датчики температури для контролю температурного
режиму при транспортуванні. Кожна одиниця SecurePak оснащена 32бітовим унікальним номером, який можна тільки зчитувати і неможливо
перекодувати. Для активації/деактивації режиму захисту застосовується
технологія цифрового підпису, яка використовується при банківських
операціях.
Підвищення рівня ЛЗ захисту від підробки досягається шляхом
застосування комбінації в одному пакованні різних сучасних технологій.
Зважаючи, що проблема фальсифікації ЛЗ є надзвичайно актуальною,
оскільки на небезпеку наражається здоров'я та навіть життя десятків тисяч
людей, захист упаковок ЛЗ має важливе значення в боротьбі з виходом на
ринок фальсифікованих препаратів, та для гарантії збереження якості ЛЗ
протягом зазначеного терміну придатності.
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ДОСЛІДЖЕННЯ СПОЖИВЧИХ ВЛАСТИВОСТЕЙ
ПУЛЬСОМЕТРІВ
У сучасному ритмі життя для тих, хто веде активний спосіб життя
або займається спортом, створений пристрій для вимірювання пульсу при
різних навантаженнях, який має назву пульсометр. Пульсометр, або
монітор серцевого ритму, – пристрій персонального моніторингу частоти
скорочень серця в реальному часі або записи його для подальшого
дослідження [3].
Основною метою нашої роботи є аналіз і дослідження споживчих
властивостей пульсометрів на ринку України.
Головне завдання пульсометра – визначати серцевий ритм,
стримувати від перевтоми під час тренувань або навпаки стимулювати
викладатися на повну.
Використовуються вони для контролю за роботою серця, визначення
допустимих навантажень, зон пульсу і виходу за рамки цих зон [1].
Знання свого пульсу дозволяє вибирати оптимальний режим кардіота силових тренувань. Частота серцевих скорочень (ЧСС) у кожної
людини індивідуальна. Щоб дізнатися її величину, потрібно виміряти
пульс в стані спокою. В середньому це значення становить 70 ударів на
хвилину. При підвищенні навантаження пульс збільшується і може
досягати 220 ударів на хвилину. Робота на дуже високому пульсі
негативно впливає на серце, а також загрожує перевантаженням і стресом
для всього організму. А якщо ЧСС під час тренування менш як 100 ударів,
то такі заняття неефективні [1].
Існує три методи вимірювання пульсу: класична стрічка навколо
корпусу з пульсометрів, що кріпиться на грудях, оптичний монітор
серцевого ритму на зап'ясті та за допомогою фітнес-навушників (або
фітнес-кліпс на мочку вуха).
Найбільш поширеним способом вимірювання пульсу ношеними
пристроями є оптична плетизмографія або фотоплетизмографія. Оптична
плетизмографія заснована на вимірі пульсу людини з використанням
датчика і спеціальних світлодіодів. Оптичні датчики досить точно
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визначають пульс при ходьбі та бігу, однак при істотному підвищенні
частоти пульсу кров починає проходити через область датчика занадто
швидко або зниження кровотоку в холодну погоду, що позначається на
точності вимірювань.
Досить новим є спосіб механічного вимірювання пульсу за
допомогою п'єзоелектричного датчика тиску. На датчик працює вся
конструкція пристрою: ремінець забезпечує розтяжне зусилля на краях
п’єзодатчика, а корпус браслета надає необхідну жорсткість і опору.
Також існують і гнучкі датчики для вимірювання пульсу на основі
золотих нанотрубок. Два датчики фіксуються на шкірі в районі зап'ястя і
шиї та реєструють пульсові хвилі. А потім по зрушенню фаз між
сигналами обчислюється відносна швидкість пульсової хвилі між
артерією на шиї й артерією на зап'ясті [2].
Базові моделі пульсометрів відсікають час тренувань, надаючи дані
на зразок пікового ритму і середніх показників серцебиття. До багатьох
моделей можна додати браслет на ногу, коректно рахуючи подолану
дистанцію, швидкість і інші дані. Ті ж дані буде відстежувати й звичайний
наручний пульсометр з вбудованим GPS-модулем [4].
Сучасні пульсометри зазвичай складаються з двох елементів:
нагрудного ременя-датчика і приймача на зап'ясті, gps-навігатора або
мобільного телефону. Більшість пульсометрів мають додаткові функції:
годинник, секундомір, таймер, календар, статистика часу знаходження
пульсу в заданих зонах, звукова сигналізація виходу пульсу із заданої зони
[4]. При введенні віку, ваги і зросту прилад пропонує калькулятори
індексу маси тіла, спалених калорій, спаленого жиру, причому останній
активізується зазвичай тільки при пульсі вище 120 ударів на хвилину.
Зони пульсу можна вибрати із запропонованих варіантів для різних
ступенів підготовки або задати на свій розсуд.
Аксесуар може мати різні додаткові функції: крокомір, годинник,
секундомір, будильник, календар, підсвічування, водонепроникність,
лічильник калорій, перегляд GPS-треку. Дуже корисна і звукова
сигналізація, яка спрацьовує, коли ви залишаєте зону тренування [1].
В Україні пульсометри представлені такими виробниками: Apple,
Xiaomi, UWatch, Smartix, Smart Watch, Lemfo, Atrix, Fitbit, Samsung,
Garmin, Razy, Jawbone, Skmei, MyKronoz, Huawei, Asus, CicloSport, Finow,
SmartYou, DBT, King Wear, Amazfit, Acme, HouseFit.
Сучасне життя спонукає людей шукати більш ефективні методи
догляду за собою. Поява корисних для всього людства пристроїв, а саме 29

пульсометрів, стала результатом багаторічної роботи науковців і
спеціалістів з області медицини.
Споживач розглядає товар, перш за все, як певний набір властивостей:
якість, ефективність, корисність, безпека, доступність, ціна та ін. Якість
товару є однією з основних характеристик, що впливають на споживчі
властивості та конкурентоспроможність [5]. Тому створення якісних,
зручних і ефективних пульсометрів є перспективним і затребуваним
споживачами.
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ФАРМАЦЕВТИЧНА ОПІКА ДЛЯ ХВОРИХ ТА ЛІКАРІВ ПРИ
АТЕРОСКЛЕРОЗІ В УМОВАХ ГЕРІАТРИЧНОЇ КЛІНІКИ
Порушення ліпідного спектра крові є одним з найважливіших
факторів ризику атеросклерозу та ішемічної хвороби серця (ІХС) і в
значній мірі визначають ймовірність розвитку серцево-судинних
ускладнень і прогнозу життя хворих з кардіальною патологією. Ця
обставина робить необхідним виділення категорії пацієнтів, у яких
діагностовано порушення ліпідного спектра крові, для проведення
адекватної ліпідознижувальної терапії [4].
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Захворювання, пов'язані з атеросклеротичним ураженням судин є
одними з найбільш поширених в геронтологічній практиці, що вимагає
корекції порушень ліпідного обміну. Необхідно відзначити, що у зв'язку з
віковими змінами організму, а також наявністю супутньої патології у
переважної більшості хворих, ризик побічних ефектів при прийомі
гіполіпідемічних препаратів значно вище, ніж в інших вікових групах.
Тому лікування слід починати з немедикаментозних методів, приділивши
особливу увагу дієтотерапії, підвищенню рівня фізичної активності і
відмови від шкідливих звичок. Застосування гіполіпідемічних препаратів
рекомендовано лише при безуспішності немедикаментозної терапії, що
проводиться, принаймні, протягом 3 місяців. Препарати слід призначати,
починаючи з мінімальної дози, збільшуючи її поступово, контролюючи
показники печінкових ферментів, не рідше 1 разу на місяць [1].
Однією з найпоширеніших проблем у геронтологічних хворих є
метаболічний синдром (МС). Він являє собою комплекс метаболічних,
гормональних і клінічних порушень, що зумовлюють надзвичайно
високий сумарний ризик розвитку захворювань, пов'язаних з
атеросклерозом. Ядром метаболічного синдрому є інсулінорезистентність
клітин, компенсаторна гіперінсулінемія, порушення толерантності до
глюкози, гіперліпідемія та артеріальна гіпертензія. Часто цей синдром
переходить на цукровий діабет (ЦД) 2 типу. При ЦД атеросклероз має ряд
особливостей: переважне ураження дистальних артерій, агресивний
перебіг, мультисегментарна локалізація стенозів, порівняна по частоті
захворюваність чоловіків і жінок та ін. Саме тому атеросклероз у хворих
на ЦД літніх людей іноді трактується як діабетична макроангіопатія [2].
Якщо при комбінованій гіперліпідемії гіперхолестеринемія суттєво
виражена, доцільно застосування статинів, які крім нормалізації обміну
ліпідів володіють рядом плейотропних властивостей, що сприяє
зниженню смертності від ІХС у хворих на ЦД, що було підтверджено
результатами таких досліджень як 4S, HPS. У випадках вираженої
гіпертригліцеридемії у поєднанні з низьким холестерином рекомендовано
призначення фібратів. У дослідженні DIAS показано, що фібрати
ефективно знижують рівень ТГ, підвищують концентрацію ХС ЛПВЩ,
сприяють стабілізації атеросклеротичного процесу в коронарних артеріях.
Не менш важливими складовими профілактики судинних ускладнень у
хворих похилого віку на ЦД і МС є контроль гіперглікемії та
артеріального тиску [3].
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ОРГАНІЗАЦІЙНА СТРУКТУРА УПРАВЛІННЯ СОЦІАЛЬНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ФАРМАЦЕВТИЧНИХ ПІДПРИЄМСТВ:
ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Вступ. Сьогодні проблема впровадження соціально відповідальної
моделі ведення бізнесу набуває все більшої, що обумовлює необхідність
наукових пошуків в напрямку побудови організаційної структури
управління соціальною відповідальністю (ОСУСВ) на фармацевтичних
підприємствах (ФП).
Метою дослідження є узагальнення провідного закордонного та
вітчизняного досвіду сучасних ФП відносно побудови ОСУСВ.
Результати. Побудова ОСУСВ на ФП має ґрунтуватися на
забезпеченні надійності, достовірності інформації про стан соціальної
відповідальності (СВ) на ФП та в країні; має за основу раціональний
підбір і розподіл високопрофесійних кадрів; має бути націлена на
забезпечення фінансової безпеки ФП.
Проектування ОСУСВ ФП має опиратися на наступні принципи:
оптимальності – структура управління визнається оптимальною, якщо між
ланками управління на всіх рівнях встановлюються раціональні зв’язки за
найменшої кількості щаблів; оперативності – сутність якого полягає в
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тому, щоб за період від прийняття рішення до його виконання в системі не
встигли відбутися незворотні негативні зміни, за яких реалізація
прийнятого рішення стає непотрібною; надійності – структура апарату
управління СВ ФП повинна гарантувати достовірність передачі
інформації, не допускати викривлення керівних команд та інших даних,
забезпечувати безперебійність зв’язку в системі управління; стійкості –
незмінності її основних властивостей за різних зовнішніх впливів і
цілісності функціонування системи управління та її елементів;
економічності – який полягає в тому, щоб необхідний ефект управління
досягався за мінімальних витрат на управлінський апарат, критерієм у
такому випадку може бути співвідношення між затратами ресурсів і
корисним результатом; гнучкості – здатності змінюватися відповідно до
змін зовнішнього середовища.
У процесі побудови структури ОСУСВ на ФП мають вирішуватися
такі завдання: визначення типу структури; уточнення складу і кількості
підрозділів
за
рівнями
управління;
встановлення
кількості
адміністративно-управлінського персоналу; визначення характеру
взаємного підпорядкування ланок ФП; проведення розрахунків щодо
витрат на утримання апарату управління. В результаті для кожного
структурного підрозділу встановлюються управлінські функції, рух
інформації і документів, взаємозв’язки, повноваження і відповідальність
керівників, права та обов’язки працівників.
Проектування ОСУСВ на ФП є багатоетапним процесом.
Початковий етап – постановка завдання створення такої структури
управління, яка буде найбільш повно відображати цілі і завдання ФП та
дасть йому змогу якнайкраще взаємодіяти із зовнішнім середовищем,
раціонально розподіляти ресурси і спрямовувати зусилля персоналу в
потрібному напрямі. Завдання цього етапу полягає у визначенні
раціональності структури з позицій її відповідності завданням і цілям
управління СВ.
До головних характеристик ОСУСВ доцільно віднести: 1) рівень
централізованого управління – співвідношення між централізацією і
децентралізацією (Які рішення приймаються на нижньому рівні? Які їх
наслідки? Який обсяг контрольних функцій передбачено для кожного
рівня управління?); 2) адаптивність структури управління – доцільність
перегрупування підрозділів, зміни у взаємозв’язках між ними, розподіл
повноважень і відповідальності, виокремлення у самостійні структури
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певних ланок, зміна характеру міжфірмових зв’язків, створення
необхідних проміжних ланок тощо; 3) перепрофілювання функцій
управління з позиції соціальної відповідальності – посилення
стратегічного аспекту в плануванні, залучення персоналу до управління,
удосконалення мотивації праці тощо; 4) удосконалення господарської
діяльності – модернізація технологічного процесу, своєчасне оновлення
асортименту ЛЗ, поглиблення міжфірмової співпраці, розвиток
взаємовигідних партнерських відносин та ін.
У результаті оцінки рівня раціональності та ефективності наявної
структури виявляють слабкі місця у діяльності ФП. Це може бути
паралелізм у роботі, занадто велика кількість управлінських ланок,
невідповідність змін в організаційній структурі змінам зовнішнього
середовища.
Ефективне проектування ОСУСВ забезпечується методом
структурування цілей (розробка системи цілей і її суміщення зі
структурою, яка розробляється) та методом організаційного моделювання
(розробка формалізованих математичних, графічних або комп’ютерних
моделей розподілу повноважень і відповідальності на ФП). Також
необхідна оцінка ефективності організаційних структур за рівнем
реалізації завдань, надійності й організованості системи управління,
швидкості й оптимальності рішень, які приймаються за кінцевими
результатами її функціонування.
Отже, у процесі проектування ОСУСВ на ФП нами відхилені три
стадії:
1) аналітична (вивчення вимог до їх побудови);
2) проектна (проектування ОСУСВ);
3) організаційна (організація впровадження спроектованої ОСУСВ).
Основними інструментами проектування і формування ОСУСВ на ФП
є: аналіз і розподіл управлінських та інноваційних процесів на окремі
складові функції, завдання (опис процесів усіма структурними підрозділами
ФП, функцій управління: планування, організація, аналіз, мотивація,
контроль та координація); синтез і групування досить стійких протягом
періоду діяльності ФП завдань в однорідні групи; створення спеціалізованих
посад, підрозділів і служб шляхом закріплення за ними однорідних груп
завдань, об’єктів, функцій управління, складу персоналу й обладнання;
розробка посадових інструкцій і положень про відділи, служби, підрозділи
для документального фіксування прийнятої ОСУСВ на ФП.
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Висновки. Оптимальна ОСУСВ допоможе сучасним ФП підвищити
ефективність їхньої СВ, а завдяки цьому підвищиться імідж ФП як
добросовісних виробників та постачальників якісних, безпечних та
доступних ЛЗ, зміцниться ділова репутація як добросовісного бізнеспартнера та відповідального роботодавця, що призведе до посилення
конкурентних позицій українських ФП як на вітчизняному, так і на
міжнародному фармацевтичному ринку.
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ПИТАННЯ РЕІМБУРСАЦІЇ: ВІД ЄВРОПИ ДО УКРАЇНИ
Вступ. Реімбурсація покликана відкрити доступ до якісних ліків
населенню, найгостріше потребує підтримки. Адже відсутність
ефективної системи медикаментозного забезпечення населення – одна з
проблем сучасної системи охорони здоров'я України.
Правильне лікування різноманітних захворювань (відповідно до
протоколів лікування) часто вимагає призначення декількох лікарських
засобів (ЛЗ) одночасно. В сучасних умовах, коли купівельна спроможність
значної частини населення залишається не дуже високою, забезпечити
контроль за перебігом захворювань стає все важче. В Україні це завдання
постаралися вирішити за допомогою системи реімбурсації ЛЗ. Схожа
система існує і в багатьох країнах Європи. Список ЛЗ, які підлягають
реімбурсації, включає ЛЗ для лікування серцево-судинних захворювань,
цукрового діабету другого типу та бронхіальної астми.
Мета. Проаналізувати досвід застосування системи реімбурсації в
Європі та Україні.
Спосіб. Бібліографічний аналіз.
Результати. Система реімбурсації в Європі, насамперед, це система
виплат компенсації за фармацевтичну допомогу в умовах медичного
страхування певних категорій хворих. Досвід європейських країн показав,
що отримуючи необхідні ЛЗ за нижчими цінами, пацієнт починає частіше
відвідувати лікаря і перестає вдаватися до самолікування. В кінцевому ж
результаті передбачається, що така система компенсації фармацевтичної
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допомоги допоможе істотно знизити вартість ЛЗ до рівня цін в Чехії,
Польщі, Угорщини, Латвії, Словаччини, саме тих країнах, які визнані для
України як референтні. Головні компоненти системи реімбурсації та їх
мета зведені в представленій таблиці.
Щоб зробити систему реімбурсації максимально прозорою,
державою визначено категорії хворих, яких до неї включені, а саме: хворі,
які страждають на захворювання, що характеризуються тяжким перебігом
та хворі на хронічні захворювання, які належать до соціально
незахищених категорій населення.
Компоненти системи реімбурсації
№
Компоненти системи
Мета
з.п.
реімбурсації
1 Достатня кількість лікарів загальної Забезпечення якісної медичної допомоги
практики – сімейної медицини пацієнтам
(дільничних лікарів)
2 Електронний реєстр пацієнтів
Дасть можливість державним органам
контролювати
використання
коштів,
виділених на компенсацію вартості ЛЗ
3 Договори між аптеками й органами Гарантія того, що аптечні мережі
місцевого самоврядування для отримають вчасно і в повному кількості
розподілу коштів
реімбурсаційні виплати

На суму компенсації впливає наявність дозволу на реалізацію ЛЗ,
визначення відповідності ЛЗ критеріям безпеки, ефективності та якості,
наявність співпраці між медичними та аптечними закладами, а також
установами, які забезпечують цю компенсацію. Система реімбурсації ЛЗ
містить дві складові частини: державна система, яка містить в собі
медичну і фармацевтичну допомогу, та недержавна система. Щоб
отримати ЛЗ безкоштовно або з частковою оплатою пацієнт повинен
звернутися до свого сімейного лікаря (медичний заклад, який належить
системі первинної медичної допомоги) і отримати рецепт на потрібний
ЛЗ. В аптеці, внесеної до переліку закладів, які беруть участь в системі
реімбурсації, він отримає необхідні ЛЗ безкоштовно або з частковою
оплатою [1]. На початковому етапі становлення системи реімбурсації в
Україні був створений Національний перелік основних ЛЗ. До його складу
включили лише ті ЛЗ (за міжнародними непатентованими назвами), які
рекомендувала Всесвітня організація охорони здоров'я. Чинний
Національний перелік основних ЛЗ затверджено постановою КМ України
від 25.03.2009 р. № 333 “Деякі питання державного регулювання цін на
лікарські засоби і вироби медичного призначення”. Проте, Уряд ухвалив
нову редакцію Національного переліку основних ЛЗ, який міститиме на 60
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міжнародних непатентованих назв ЛЗ більше у порівнянні з чинною
редакцією, тобто 427 позицій [2]. Крім того, реєстр на сьогодні включає
препарати 43-х виробників, з яких тільки 17 є підприємствами
національної фармацевтичної промисловості, а 21 – виробники з країн
Європи. Застосування Національного переліку основних ЛЗ у 2018 році
показало, що система в цілому працює, але регуляторним органам
необхідно зосередити зусилля на вдосконаленні системи закупівель ЛЗ і
підходів до наповнення Національного переліку основних ЛЗ [3]. В даному
форматі аптека отримає реімбурсаційну компенсацію після того, як складе
фінансовий звіт і надасть відповідним державним органам документи, що
підтверджують факт видачі пацієнту ЛЗ, що підлягають компенсації.
Висновки та перспективи подальших досліджень. Повноцінне
функціонування програми реімбурсації ЛЗ допоможе відрегулювати
функціонування фармацевтичного ринку, прогнозувати рівень цін в
аптечній мережі та створити фундамент для становлення страхової
медицини. Світовий досвід показує, що все це можливо при правильно
організованій системі контролю за раціональним використанням
виділених на функціонування програми коштів.
Література:
1. https://www.medsprava.com.ua/article/1184-reimbursatsiya-v-ukraine
2. https://www.apteka.ua/article/440046
3. http://www.nplz.org.ua/News/Lists/News/DispFormCustom
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ДОСЛІДЖЕННЯ ЕПІДЕМІОЛОГІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ
ЗАХВОРЮВАНОСТІ НА ГОСТРІ РЕСПІРАТОРНІ ХВОРОБИ
Однією з важливих проблем сучасної медицини та фармації
вважаються гострі інфекційні хвороби респіраторного тракту (ГРХ), що
пов’язано з їх значною поширеністю серед усіх груп населення країн
світу, високою частотою виникнення ускладнень, а також не завжди
раціональною фармакотерапією і поліпрагмазією [1, 2, 7, 9]. Експерти
Всесвітньої організації охорони здоров’я (ВООЗ) відзначають щорічне
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збільшення показників поширеності ГРХ серед населення світу через
постійні міграційні процеси та зростання рівня урбанізації [2, 3, 9].
Метою нашого дослідження стало проведення аналізу світових і
національних статистичних даних щодо захворюваності на ГРХ. При
проведенні дослідження використано методи контент-аналізу, метааналізу, логічного аналізу.
Відповідно до міжнародної класифікації хвороб ГРХ поділяються на
три групи – ГРХ верхніх дихальних шляхів, грип та пневмонія, інші ГРХ
нижніх дихальних шляхів, серед яких найбільш розповсюдженими і
небезпечними є грип та пневмонія, а у майже 90 % випадків збудниками
даних хвороб є різні групи вірусів [1, 4].
За даними Центру громадського здоров’я МОЗ України офіційна
щорічна чисельність хворих на грип та гострі респіраторні вірусні інфекції
становить біля 6 млн осіб або 1294 особи на 100 тис. населення, серед
яких майже 5 % госпіталізуються через розвинення ускладнень.
Підраховано, що за період 2011-2017 рр. в середньому щорічно на ГРХ
хворіють кожен десятий дорослий і кожна третя дитина, а поширеність
найбільша серед дітей віком від 5 до 14 років і населення працездатного
віку 30-64 років.
Відомо, що поряд із легкою та середньотяжкою формами, що
закінчуються одужанням протягом 4-10 днів, у частини хворих виникають
ускладнення, що призводять до смерті. За даними ВООЗ, щорічна
смертність від гострих респіраторних вірусних інфекцій та їх ускладнень
становить майже 4,5 млн осіб на рік, що перевищує показники смертності
від туберкульозу, малярії, вірусного гепатиту [1, 2, 7].
Встановлено, що в Україні смертність від ускладнень ГРХ фіксується
в середньому у межах 0,04 особи на 100 тис. населення, однак цей
показник без урахування даних 2015-2016 епідемічного сезону, коли
чисельність померлих становила 0,91 особи на 100 тис. населення або 391
особи. У структурі смертності на пацієнтів віком старших за 65 років
припадає до 90% випадків, а серед померлих від ускладнень грипу 55 % люди з серцево-судинною патологією.
За результатами аналізу даних Євростат і ВООЗ встановлено, що у
країнах ЄС середній рівень смертності серед населення віком до 65 років
становить майже 8 осіб на 100 тис. населення, а серед населення старше
65 років – 350 осіб. Протягом останніх років найбільшу кількість
померлих від ускладнень грипу та інших ГРХ зафіксовано у
Великобританії, Ірландії, Португалії та Данії.
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Відомо, що попри досягнення сучасної медицини та фармації в
області профілактики ГРХ, на лікування грипу та його ускладнень
щорічно в світі витрачається більш як 15 млрд дол., а серед причин
тимчасової втрати працездатності ГРХ посідають перше місце, що
призводить і до непрямих економічних витрат [2, 4, 8, 9].
Таким чином, результати аналізу епідеміологічних показників
захворюваності на ГРХ в Україні та країнах ЄС, свідчать про існування
проблеми обліку хворих на дану нозологію, що пояснюється недостатньо
серйозним відношенням населення до ГРХ і поширенням самолікування.
Тому актуальним є перспективна розробка заходів організаційноуправлінського спрямування з питань раціональної своєчасної
профілактики й лікування ГРХ.
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ДОСЛІДЖЕННЯ ЗАСТОСУВАННЯ ЛІКАРСЬКИХ ЗАСОБІВ
ДЛЯ ЛІКУВАННЯ ХРОНІЧНОГО ПРОСТАТИТУ
Останнім часом в Україні захворювання передміхурової залози
посідає одне з перших місць серед урологічних патологій чоловіків.
Найбільш розповсюдженими є хронічний простатит (ХП) [2]. В Україні
практично кожен третій чоловік середнього віку має такий діагноз.
Лікування ХП, як правило, проводиться в амбулаторних умовах.
Насамперед необхідно усунути причину загострення, а саме патогенну
мікрофлору. Терапія ХП повинно бути комплексною [3,5]. Проте нині
немає єдиного підходу до лікування хворих на ХП. Для цього
захворювання є велика кількість лікарських засобів (ЛЗ). ЛЗ першої лінії
при лікуванні ХП є альфа-адреноблокатори [1] і антибактеріальні
препарати (фторхінолони), а також нестероїдні протизапальні препарати й
анальгетики, а також фізіотерапевтичне лікування [4,5]. ЛЗ, які
найчастіше призначають лікарі при лікуванні ХП представлені в таблиці.
ЛЗ, які найчастіше призначають при лікуванні ХП
Код АТХ
G04CA

J01MA

Група
Альфа-адреноблокатори

Антибактеріальні
засоби

лікарські

J01DD
G04CХ

Інші
препарати,
що
застосовуються
при
доброякісній
гіпертрофії
передміхурової залози

М01АВ
M01AE
M01AС
M01AХ

Нестероїдні протизапальні ЛЗ
Похідні пропіонової кислоти
Оксиками
Інші нестероїдні протизапальні
й протиревматичні засоби

ЛЗ
Тамсулозин (Омнік, Омнік окас,
Фокусин, Флосін, Тамсулостад)
Силодозин (Урорек)
Тамсулозин і дудастерид (Дуодарт)
Фторхінолони
(Левофлоксацин,
Левофлокс,
Лефлоцин,
Офлоксин,
Офлоксацин)
Інші бета-лактамні антибіотики
(Цефтріаксон, Цефтум)
Препарати пальми повзучої (Простамол
уно, Простаплант)
Інші препарати (Простаплант форте,
Простатилен суп., Простатилен Біофарма
ліофілізат, Простатилен цинк суп.)
Диклоберл, Диклофенак
Дексалгін
Ревмоксикам
Німесил
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Код АТХ
N02BB
A03AD
А03DA

B03BA
A11DA
A11HA

J01XD
R06AX
A07FА

Група
Інші
анальгетики
й
антипіретики (піразолони)
Папаверин і його похідні
Спазмолітичні
засоби
в
комбінації
з
анальгетиками
(синтетичні
антихолінергічні
засоби
в
комбінації
з
анальгетиками)
Вітамін В12 (ціанокобаламін та
його аналоги)
Препарати вітаміну В1 (прості
препарати вітамін В1)
Інші прості препарати вітамінів
(інші вітаміни в чистому
вигляді)
Похідні імідазолу
Антигістамінні препарати
Пробіотики та інші

ЛЗ
Анальгін
Но-шпа
Спазмалгон

Ціанокобаламін (В12)
Тіамін (В1)
Піридоксин (В6)
Метронідазол, Метрогіл
Едем, Супрастин, Еріус
Ентерожерміна, Лактіале

Альфа-адреноблокатори сприяють відтоку сечі і нормалізують
роботу сечової системи та розслаблюють гладку мускулатуру
передміхурової залози, сечового міхура і каналу проходження сечі.
Анальгетики і нестероїдні протизапальні ЛЗ застосовуються для усунення
болю в паху і попереку, а також для зняття основних больових симптомів
простатиту. Вітамінотерапія необхідна для зміцнення імунної системи
чоловічого організму, в наслідок чого лікування буде ефективнішим і
одужання настане швидше. Найбільш часто антигістамінні препарати
призначаються для полегшення симптомів алергії. Пробіотики - для
відновлення кишкової флори, оскільки від них залежить робота імунної
системи. У результаті застосування даних ЛЗ відмічається висока клінічна
ефективність, що спостерігається у зниженні вираженості симптоматики у
хворих ХП.
Література:
1. Гадяк І. В. Асортиментна характеристика простатопротекторів зареєстрованих
в Україні, Республіці Польща та Республіці Білорусь /І. В. Гадяк, Б. П. Громовик //
Фармацевтичний часопис. – 2017. – № 3. – С. 77 – 85.
2. Гориловский Л. М. Хронический простатит / Л. М. Гориловский,
М. Б. Зингеренко // Лечащий врач. –2003. – № 7. С.- 4-8.
3. Современное состояние проблемы диагностики и лечение больных хроническим
бактериальным простатитом / К. И. Забиров, В. И. Кисина, В. Ю. Мусаков и др.
// Здоровье мужчины. – 2007. – № 4. – С.- 66-69.
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4. Лесін А.І. Комбінована терапія хворих на доброякісну гіперплазію передміхурової
залози (ДГПЗ) та хронічний неспецифічний простатит (ХНП) / А.І. Лесін, О.Г.
Попадинець // Галицький лікарський вісник. – 2003. – Т. 10. – № 2. – С. 122-125.
5. Литвинець Є. А. Сучасні погляди на патогенез, діагностику і напрямки
медикаментозного впливу у хворих на хронічний простатит / Є. А. Литвинець //
Галицький лікарський вісник. – 2004. – Т. 11. – № 4. – С. 114-118.
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ДОСЛІДЖЕННЯ ОСОБЛИВОСТЕЙ ФАРМАЦЕВТИЧНОГО
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СТОМАТОЛОГІЧНИХ ХВОРИХ
Вступ. Стоматологічна допомога є одним із наймасовіших видів
медичного обслуговування населення. Звернення до лікарів-стоматологів
займають друге місце після звернень до сімейних лікарів і складають
понад чверть загальних звернень хворих до всіх лікарів. Важливим
фрагментом надання стоматологічної допомоги є її належне фармацевтичне
забезпечення. Тому дослідження фармацевтичної складової у лікуванні та
профілактиці стоматологічних захворювань є актуальним.
Мета. Встановлення особливостей фармацевтичного забезпечення
стоматологічних хворих.
Результати. Важливим етапом комплексного дослідження
фармацевтичної складової при наданні стоматологічної допомоги є збір
первинної інформації про найпоширеніші захворювання, лікарські засоби
і медичні вироби, що застосовують у своїй повсякденній роботі лікарістоматологи. Інструментом збору первинної інформації була опрацьована
нами анкета. Опитування респондентів проводили шляхом особистого
спілкування з лікарями-стоматологами, а також в соціальній мережі
Facebook. Загалом опитано 46 респондентів.
Понад третина опитаних працюють за профілем “терапевтична
стоматологія” (39,1 %). Стоматологами загального профілю були 19,6 %
респондентів, спеціалістами з ортопедичної стоматології – 17,4 %,
хірургічної та дитячої – по 15,2 %, дещо менше респондентів працюють за
профілем “ортодонтична стоматологія” (8,7 %). Стаж професійної
діяльності майже половини опитаних лікарів – до 10 років (46,7 %). Понад
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20 років працює за фахом третина наших респондентів (33,3 %), від 10 до
20 років – 20 % опитаних.
Встановлено, що більшість пацієнтів звертаються до стоматологів з
показами для лікування карієсу та його ускладнень (84,4 %), доволі часто
спостерігаються захворювання пародонту (40,0 %). Одночасно з
вищеназваними іноді діагностують інші захворювання слизової оболонки
порожнини рота (гінгівіт, стоматит, глосит) та захворювання, що
потребують хірургічного втручання (26,7 % і 22,2 % відповідно).
Для знеболення лікувального процесу більшість респондентів
застосовують засоби для місцевої анестезії. Найуживанішими з даної
групи є артикаїн (ультракаїн “ДС”, ультракаїн Д, убістезин, септанест) –
92,7 %, дещо рідше використовують мепівакаїн (скандонест,
мепівастезин) – 31,7 %, лідокаїн спрей (17,1 %) і бензокаїн (4,9 %).
Серед антисептиків, які рекомендують респонденти у своїй практиці
для комплексного лікування пародонту і захворювань слизової оболонки
порожнини рота, а також підтримувальній терапії беззаперечним лідером
є хлоргексидин, його призначають у більшості випадків (85,7 %), також
доволі часто рекомендують пацієнтам мірамістин, лістерин, орасепт і
гексадитин (28,6 %; 26,2 %; 14,3 % і 9,5 % відповідно).
З групи нестероїдних протизапальних лікарських засобів більшість
опитаних призначають неселективні інгібітори ЦОГ (диклофенак,
кетопрофен, ібупрофен, індометацин, піроксикам) – 64,1 %. Понад
третину респондентів (35,9 %) рекомендують селективні інгібітори ЦОГ-2
(німесулід, мелоксикам). Дещо менше опитані нами лікарі-стоматологи
застосовують у своїй практиці селективні інгібітори ЦОГ-1 (ацетилсаліцилову кислоту) і ЦОГ-3 (ацетамінофен) – 17,9 % і 15,4% відповідно.
Найчастіше призначають пацієнтам антибіотики пеніцилінового ряду
(амоксицилін, ампіцилін, аугментин, азитроміцин) – 65,1 % та
цефалоспорини (ципрофлоксацин, цефалексин, цефазолін, цефрадин,
цефадроксил) – 37,2 %. Значно рідше рекомендують вживати макроліди
(еритроміцин, азитроміцин, кларитроміцин) – (7,0 %). Варто зауважити,
що 9% респондентів не призначають антибіотики своїм пацієнтам.
У результаті проведеного дослідження також встановлено, що для
лікування стоматологічних захворювань доволі часто застосовують засоби
рослинного походження, що проявляють в’яжучу, антисептичну та
протизапальну дію. Найуживанішими з даної групи є відвар кори дуба і
настій квітів ромашки, їх рекомендують однакова кількість респондентів –
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по 66,7 %. Також доволі часто опитані нами стоматологи призначають
пацієнтам ротокан і ромазулан (31,0 % і 14,3 % відповідно).
Половина респондентів призначають пацієнтам препарати кальцію
(кальцій Д3), доволі часто – ранозагоюючі (солкосерил, аекол) і
десинсибілізуючі лікарські засоби (супрастин, тавегіл, алерон), а також
вітаміни,
стероїдні
протизапальні
препарати
(дексаметазон,
гідрокортизон) і ферменти (серрата).
Більшість стоматологів надають перевагу лікувальним та лікувальнопрофілактичним зубним пастам та рекомендують пацієнтам зубні щітки
середньої жорсткості, значно менше за показами – м’які та тверді. З інших
засобів для гігієнічного догляду за порожниною рота більшість лікарів
відзначили ефективність застосування ополіскувачів і флосів, майже
третина рекомендують йоржики або іригатори.
Також спостерігається наявність потенційного попиту на маски,
рукавички оглядові, стерильні серветки, шприци для ін’єкцій, стерильні
рукавички й халати, позаяк ці вироби необхідні лікарям у повсякденній
роботі. Проте лише близько третини опитаних нами стоматологів названі
товари купують в аптечних закладах, більшість респондентів надають
перевагу спеціалізованим магазинам.
Висновки й перспективи подальших досліджень. На підставі
анкетного опитування встановлено лікарські засоби і медичні вироби, що
найчастіше застосовуються для надання стоматологічної допомоги.
Результати проведених досліджень можуть бути використані для
оптимізації формування товарних запасів аптечних закладів, що
знаходяться поблизу стоматологічних клінік.

Христина Гарбаж, Олександра Корнієнко
Львівський національний медичний університет
імені Данила Галицького, м. Львів
oef1784@gmail.com
Гарбаж Х., Корнієнко О. Дослідження особливостей державного регулювання цінової кон’юнктури ринку антигістамінних лікарських засобів

ДОСЛІДЖЕННЯ ОСОБЛИВОСТЕЙ ДЕРЖАВНОГО
РЕГУЛЮВАННЯ ЦІНОВОЇ КОН’ЮНКТУРИ РИНКУ
АНТИГІСТАМІННИХ ЛІКАРСЬКИХ ЗАСОБІВ
Вступ. Частий розвиток гострих алергічних станів становить
глобальну медикосоціальну проблему та потребує невідкладної
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терапевтичної допомоги. У терапії алергічних захворювань широко
застосовують блокатори Н1-гістамінових рецепторів трьох поколінь.
Дослідження цінової кон’юнктури дозволяє відтворити стан розвитку
конкретного сегмента ринку в динаміці та у конкретний період, визначити
його тенденції на перспективу, тому аналіз механізмів державного
регулювання ціноутворення на антигістамінні лікарські засоби (ЛЗ) в
Україні є актуальним.
Об’єктом дослідження був арсенал зареєстрованих в Україні
блокаторів Н1-гістамінових рецепторів, а також переліки і реєстри, що
регулюють особливості відпуску ЛЗ з аптечних закладів і механізми
ціноутворення.
Мета. Встановити особливості державного регулювання механізмів
ціноутворення на антигістамінні ЛЗ.
Результати. З 1 квітня 2017 р. на загальнодержавному рівні
ціноутворення на ЛЗ для населення за власні кошти регулює
Національний перелік основних ЛЗ, нова редакція якого затверджена
постановою КМ України №180 від 16.03.2017 р. Раніше державне
регулювання у сфері ціноутворення здійснювали два переліки: попередня
редакція Національного переліку ЛЗ та Обов’язковий мінімальний
асортимент (соціально орієнтованих) ЛЗ засобів вітчизняного виробництва і
виробів медичного призначення для аптечних закладів. Граничні рівні
постачальницько-збутової та торгової (роздрібної) надбавок не змінилися
(10 % і 25 % відповідно), проте до 1 квітня 2017 р. вони розраховувались від
оптово-відпускної та закупівельних цін без урахування податку на додану
вартість і кількість посередників не обмежувалась.
Встановлено, що у минулій редакції Національного переліку
основних ЛЗ не було жодного з препаратів досліджуваної групи, у
переліку обов’язкового мінімального асортименту ЛЗ був наявний
препарат першого покоління хлоропірамід і ЛЗ другого покоління
лоратадин. Проте варто зауважити, що названі переліки раніше були
складені за міжнародними непатентованими назвами, тому всі їхні торгові
назви також підлягали регулюванню.
У новій редакції Національного переліку основних ЛЗ вказано
конкретні асортименті позиції, у яких зазначені не лише торгові назви, а
також дозування та лікарські форми. У чинному Національному переліку
основних ЛЗ наявні 17 торгових назв (ТН) блокатору Н1-гістамінових
рецепторів другого покоління лоратадину. Здебільшого це таблетки і сиропи.
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При відпуску ЛЗ за бюджетні кошти, окрім Національного переліку
основних ЛЗ, ціноутворення регулюють також галузеві стандарти.
Обов’язковою умовою відпуску за бюджетні кошти є наявність ЛЗ у
Реєстрі оптово-відпускних цін на сайті МОЗ України. Зареєстровані
оптово-відпускні ціни ЛЗ є обґрунтованим орієнтиром при проведенні
тендерів для визначення постачальників закладів охорони здоров’я, що
фінансуються з бюджету. Це включає також відпуск ЛЗ за пільговими та
безоплатними рецептами.
Беззаперечним лідером серед досліджуваної групи ЛЗ за
представництвом у названому Реєстрі є представник третього покоління
дезлоратадин, позаяк налічує 11 ТН (17 асортиментних позицій).
Встановлено, що дане покоління блокаторів Н1-гістамінових рецепторів у
Реєстрі оптово-відпускних цін налічує загалом 26 позицій товарного
асортименту.
Також у названому Реєстрі наявні 17 асортиментних позицій
антигістамінних препаратів першого покоління, що представляють 5
міжнародних непатентованих назв ЛЗ досліджуваної групи. Найширше
презентовані хлоропірамін (4 ТН, 5 асортиментних позицій), мебгідролін (2
ТН, 5 асортиментних позицій) і дифенгідрамін (2 ТН, 3 асортиментні
позиції). З п‘яти ТН досліджуваної групи ЛЗ другого покоління
зареєстровано оптово-відпускні ціни чотирьох ТН лоратадину (8
асортиментних позицій) і одна ТН цетиризину (2 асортиментні позиції),
решта міжнародних непатентованих назв відсутні у вищеназваному Реєстрі.
Наступним етапом нашого дослідження був ситуаційний аналіз
цінової кон’юнктури роздрібного сегмента ринку антигістамінних засобів.
З кожного покоління досліджуваної групи ЛЗ нами обрано по 5
представників і проведено аналіз роздрібних цін в аптеках 5-ти аптечних
мереж м. Львова та закупівельних цін в оптових посередників БаДМ,
Вента, Фарма Лайф .
Встановлено, що у роздрібному сегменті ринку спостерігаються
значні коливання цін на ЛЗ досліджуваної вибірки. Найдорожчими
більшості асортиментних позицій досліджуваних ЛЗ виявились роздрібні
ціни у мережі “Аптека доброго дня”, найбільш лояльною для населення
м. Львова є цінова політика аптечної мережі “Знахар”, позаяк тут можна
придбати половину досліджуваної вибірки ЛЗ за найнижчими цінами.
Проте, на нашу думку, цікавим є встановлений в результаті
проведеного дослідження факт, що рівень торгової націнки на значну
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кількість досліджуваних ЛЗ є нижчим, ніж його обмежують регулюючі
переліки, а в оптового посередника БаДМ реальні закупівельні ціни
супрастину, табл. 25 мг № 20; діазоліну, 0,1г № 10 і лоратадину табл. 10
мг №20 взагалі нижчі, ніж зареєстровані оптово-відпускні ціни виробника.
Висновки й перспективи подальших досліджень. У результаті
проведеного дослідження можна зробити припущення, що регулюючі
переліки ЛЗ здебільшого лише декларують обмеження націнок, у
більшості випадків ціну на ЛЗ в аптеках регулює конкурентне
середовище.
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УПРАВЛІННЯ КЛІЄНТСЬКОЮ БАЗОЮ
ФАРМАЦЕВТИЧНОЇ КОМПАНІЇ
Вступ. Найцінніший ресурс будь-якої компанії – це клієнти. Глибоке
знання клієнта дозволяє докорінно змінити бізнес-модель: від
неефективної стратегії пошуку нових споживачів під пропоновані рішення
перейти до розробки рішень для наявних клієнтів з урахуванням їх
запитів, а також до паралельного залучення нових клієнтів. Таке
персоналізоване обслуговування є прямим шляхом до формування
лояльності й підвищення цінності клієнтської бази підприємства, у тому
числі й фармацевтичного, розробки ефективної політики управління нею.
Аналіз останніх досліджень та публікацій. Теоретичні концепції
управління клієнтською складовою суб’єкта підприємництва знайшли
своє відображення в роботах провідних українських та зарубіжних
вчених-економістів, серед яких слід виділити Каплана Р. та Нортона П.
[1], Крилова С., Кизима М. [2], Малярець Л., Нівена П., Посилкіну О. та
Мусієнко Н., Ольве Н. та ін. У роботах вищевказаних вчених представлені
різноманітні підходи до даного процесу, проте, всі вони носять все більше
теоретичний характер і, за винятком робіт Посилкіної О.В. [3], не
торкаються проблем прикладного характеру, що виникають в процесі
управління клієнтською базою на підприємствах хіміко-фармацевтичної
діяльності.
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Метою даної публікації є надання пропозицій щодо удосконалення
процесу управління клієнтською базою фармацевтичної компанії.
Результати. Практичні дослідження, що спрямовані на розробку
пропозицій щодо вдосконалення політики управління клієнтською базою на
фармацевтичних компаніях та проведені за результатами діяльності
провідних національних фармацевтичних компаній протягом 2014-2017 рр.,
показали, що найбільш слабкою ланкою у їх діяльності є саме робота із
дебіторами та іншими клієнтами. Аналіз показників ефективності роботи з
ними показав, що для підприємств характерним є різке зростання
дебіторської заборгованості протягом 2014-2017 рр., з одного боку, та
скорочення динаміки розширення клієнтської бази компанії, з іншого. Для
посилення роботи у даному напрямку реалізацію наступних послідовних
дій.
Аналіз клієнтів передбачає передусім оцінювання реальних покупців
лікарських засобів. Доцільно при цьому розглядати також і потенційних
клієнтів підприємства. Крім того, компанію повинні цікавити не тільки
групи реальних, постійних споживачів, а також і втрачені клієнти. Оцінка
причин відмови від співпраці з компанією є передумовою з'ясування
помилок, чи недоліків у роботі, і прийняття відповідних рішень.
Для цього всю клієнтську базу можна умовно поділити на активних
(постійних, перспективних і разових) й пасивних (нових та втрачених)
клієнтів. Паралельно з цим, до перспективних можна віднести всіх
потенційних клієнтів, тобто пасивну клієнтську базу. Для того, щоб в
перспективі їх можна було розглядати як постійних клієнтів, потрібно
налагодити зв'язки з цими контрагентами. Після цього розробляється
стратегічна карта процесу “Клієнти”.
Деталізація стратегічних цілей та їх тактичне виконання відбувається
через реалізацію політики тактичного управління відносинами з
клієнтами.
Управління взаємодією з наявними клієнтами фармацевтичної
компанії передбачає налагодження ефективної роботи ними. При цьому
увага приділяється і проведенню відповідних заходів щодо залучення
нових партнерів. Для реалізації поставленої мети результати роботи за
наявними клієнтами накопичуються в обсязі історії взаємовідносин.
Створений банк договорів та контрактів забезпечує швидкий доступ до
документально оформлених угод. Сучасні механізми реалізації
фармацевтичних препаратів потребують формування взаємозв’язків за
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конкретними групами ЛЗ. Для цього можливим є створення на
підприємстві маркетинг-менеджерів за основними їх групами.
Управління часом реалізує координацію діяльності з клієнтами у
межах виділених часових строків. При цьому основний ефект, якого слід
досягти, полягає у скороченні часових затримок у ланцюгах постачань ЛЗ
при обслуговуванні замовлень клієнтів. З цією метою вводять контролінг
процесу в ключових індикаторах графіка виконання замовлень.
Управління логістичним обслуговуванням клієнтів забезпечує
підтримку процесів відвантаження у режимі інтернет-спілкування, або
через корпоративні інформаційні мережі. Для його ефективного
проведення необхідним є створення адаптивного інформаційного
середовища для інформаційного обміну з клієнтами. Основним елементом
такого управління є звернення клієнта (замовлення). В такий спосіб
формується база запитів, відстежується результат їх обробки та кількість
надходжень. Поряд з цим, спілкування з клієнтом може відбуватися і
безпосередньо у складських приміщеннях.
Також ефективним є створення електронних майданчиків з
використанням електронних форумів та web-сайтів. В цілому, створення
єдиного інформаційного середовища з управління відносинами з
клієнтами дасть можливість витримати конкурентну боротьбу за клієнта
та максимально адаптувати збут до його потреб.
Завершальним етапом удосконалення роботи з клієнтською базою на
фармацевтичному підприємстві є формування матриці відповідальності.
Висновки й перспективи. Вважаємо, що якісне виконання
зазначених положень відповідними відділами фармацевтичної компанії з
урахуванням стратегічних цілей розвитку дозволить мінімізувати
негативні тенденції, що склались в роботі з клієнтами, що, у свою чергу,
призведе до зростання економічної вартості фармацевтичної компанії.
Література:
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МАРКЕТИНГОВЕ ДОСЛІДЖЕННЯ ФАРМАЦЕВТИЧНОГО РИНКУ
ТАБЛЕТОВАНИХ ФІТОПРЕПАРАТІВ ДЛЯ МІСЦЕВОГО
ЗАСТОСУВАННЯ В СТОМАТОЛОГІЇ ТА ЛОР-ПРАКТИЦІ
Більшість препаратів, які використовують у терапії захворювань
слизової оболонки порожнини рота та ротоглотки, особливо антибіотики,
поряд з позитивним ефектом, мають побічні ефекти й не можуть
застосовуватися тривалий час. У зв’язку з цим останніми роками все
більше уваги приділяється місцевим засобам, які чинять безпосередній
вплив на збудника й усувають зміни, викликані перебігом запального
процесу [4]. Їхнє вивчення і є метою нашої роботи.
Спостереження за ситуацією на фармацевтичному ринку
здійснювалося станом на січень 2018 року на підставі аналізу офіційних
джерел інформації про лікарські засоби (ЛЗ) для місцевого застосування в
стоматології та ЛОР-практиці, а саме: Державний реєстр ЛЗ України [2],
довідник “Компендіум. Лікарські препарати” [3], Rx-Index-класифікатор
лікарських препаратів [6], державний формуляр ЛЗ дев’ятого випуску [1].
Також були використані інтернет-ресурси з пошуку ЛЗ в аптеках України
“GeoApteka” [5] і “Tabletki.ua” [7].
Після проведених маркетингових досліджень встановлено, що
провідну позицію займають синтетичні препарати (61 %). Майже третину
від загальної кількості становлять ЛЗ природного походження, з яких
91 % − це суто рослинні препарати.
Зважаючи на зручність застосування та локальність дії, окремо
проаналізовано рослинні ЛЗ для місцевого застосування в стоматології та
ЛОР-практиці у твердій лікарській формі, яких є тільки 9 на українському
фармацевтичному ринку. 7 препаратів у формі таблеток для смоктання, а
саме “Хлорофіліпт” по 12,5 мг та 25 мг (ТОВ “Дослідний завод “ДНЦЛЗ”,
Україна), “Грипоцитрон Фіто” по 12,5 мг та 25 мг (ТОВ “Дослідний завод
“ДНЦЛЗ”, Україна), “Шавлія” (Херкель Б.В., Нідерланди), “Екстракт
шавлії з вітаміном С Др. Тайсс” (Др. Тайсс Натурварен ГмбХ, Німеччина),
“Тонзипрет” (Біонорика СЕ, Німеччина). Крім таблеток є фітопрепарат у
формі пастилок “Ісла-Моос” (Енгельгард Арцнайміттель ГмбХ & Ко.КГ,
Німеччина) та льодяників “Травамакс” (Маріон Біотек Пвт. Лтд., Індія).
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Отже, серед усіх вітчизняних фітопрепаратів для місцевого застосування в стоматології та ЛОР-практиці, тверді лікарські форми становлять
лише 6 %, а серед імпортних – 41 %, проте це тільки 5 позицій ЛЗ.
Розраховані показники коефіцієнтів адекватності платоспроможності
та доступності, вітчизняних та іноземних фітопрепаратів у твердій
лікарській формі, підтверджують той факт, що для населення України
більш доступними є вітчизняні ЛЗ, проте їхня кількість є малою. Тому
настає необхідність, працювати над оновленням асортименту й
виведенням на ринок нових українських фітопрепаратів для місцевого
застосування в стоматології та ЛОР-практиці.
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Городецька І., Ваянт А. Нормативно-правові засади обігу і застосування гомеопатичних лікарських засобів

НОРМАТИВНО-ПРАВОВІ ЗАСАДИ ОБІГУ І ЗАСТОСУВАННЯ
ГОМЕОПАТИЧНИХ ЛІКАРСЬКИХ ЗАСОБІВ
Вступ. Гомеопатичні методи лікування не відповідають сучасному
рівню розвитку медичної науки і принципам доказової медицини. Не
зважаючи на те, що гомеопатичні препарати користуються досить
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широкою популярністю, переважна більшість споживачів не розуміє
механізму їх дії і вважає засобами рослинного походження. Інформування
пацієнтів про ризики застосування гомеопатії є актуальним.
Мета. Узагальнення сучасних критичних поглядів на гомеопатію;
аналіз вимог законодавства до обігу гомеопатичних препаратів;
дослідження асортименту гомеопатичних лікарських засобів.
Результати. Проведено узагальнення критичних поглядів на
гомеопатію. Виділено позицію МОЗ України та Меморандуму Комісії з
боротьби з псевдонаукою та фальсифікацією наукових досліджень при РАН
щодо гомеопатичних засобів. Проведено контент-аналіз посібника “Основи
гомеопатії” для студентів медичних закладів вищої освіти. Встановлено, що
в ньому наводяться методи лікування лише 4 груп нозологій і
рекомендуються гомеопатичні препарати 4-х виробників, що суперечить
законодавству України. Проаналізовано вимоги ДФУ 1-го і 2-го видання до
гомеопатичних лікарських засобів. Встановлено незначні зміни у вимогах,
посилання на “належну гомеопатичну практику” і відсутність кількісних
методів контролю. З'ясовано особливі вимоги до маркування
гомеопатичних засобів, які не виконуються виробниками гомеопатії.
Проведено порівняння асортименту гомеопатичних препаратів в
українській аптечній мережі та німецькій аптеці. В аптечній мережі
“Аптека доброго дня” (Україна) представлено 133 препарати 9-ти
виробників. 45,8 % асортименту гомеопатичних засобів пропонується
виробником “Heel” (Німеччина), 18 % займає “Німецький гомеопатичний
союз” (“Deutsche Homöopathie-Union” (DHU)) (Німеччина), 15 % - “Bittner”
(Австрія) – 20 позицій (15 %) та ПрАТ “Національна гомеопатична спілка”
(Україна) – 13 позицій (9,8 %). Решта 5 виробників гомеопатичних засобів
пропонують від 5-ти до однієї позиції. В аптеці “Flora Apoteka” (м.
Зондерсхаузен, Німеччина) були наявні 27 асортиментних позицій лише
одного виробника (“Deutsche Homöopathie-Union” (DHU). 11 позицій цього
виробника були однаковими в Україні та Німеччині. Відмінними були 13
комбінованих засобів в Україні та 16 монопрепаратів у німецькій аптеці.
Висновки й перспективи подальших досліджень. Показано
необхідність опрацювання нових стратегій інформування споживачів,
медичних і фармацевтичних фахівців про те, що гомеопатичне лікування є
альтернативним та не відповідає сучасному рівню медицини. Встановлено
відмінності асортименту гомеопатичних препаратів в українській аптечній
мережі та німецькій аптеці.
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Городецька І., Кальмук М. Вивчення ринку лікарських засобів і дієтичних добавок для схуднення і контролю ваги

ВИВЧЕННЯ РИНКУ ЛІКАРСЬКИХ ЗАСОБІВ І ДІЄТИЧНИХ
ДОБАВОК ДЛЯ СХУДНЕННЯ І КОНТРОЛЮ ВАГИ
Вступ. Надлишкова вага є медичною і соціальною проблемою, яка
часто може викликати безконтрольне споживання лікарських засобів і
дієтичних добавок для схуднення. На жаль, препарати цієї групи
приймають не тільки пацієнти, які мають надлишкову масу тіла, але і
люди з абсолютно нормальною вагою, у свідомості яких власне тіло
перестає бути досить привабливим, і вони починають його ‘виправляти”,
досягаючи розвитку такого патологічного стану, як анорексія. В даний час
анорексигенні препарати широко продаються в аптеках усією територією
України під маркою дієтичних добавок, найчастіше китайського
виробництва, до складу яких входять заборонені речовини з
психостимулюючою дією (сибутрамін, фенфлурамін, дексфенфлурамін,
фентермін, амфепрамон, амфетамін, мезіндол, метаквалон та ін.) [1].
Узагальнення знань про вирішення цієї проблеми та можливі ризики при
застосуванні засобів для схуднення є актуальними питаннями фармації
сьогодення.
Мета. Порівняння асортименту ліків і дієтичних добавок для
схуднення на вітчизняному фармацевтичному ринку.
Результати. Вивчено динаміку кількості позицій лікарських засобів
в групі А08 “Засоби, що застосовуються при ожирінні (крім дієтичних
продуктів)” за даними довідників “Компендіум. Лікарські препарати”
різних років видання. У 1999 р. на фармацевтичному ринку України було
представлено лише два лікарські засоби для схуднення, максимальна
кількість цих засобів зареєстрована в 2009 р. – 13, станом на квітень
2018 р. за даними Державного реєстру лікарських засобів – 7. У 2009 р.
під різними торговими назвами було зареєстровано 5 товарних позицій
сибутраміну. Після включення сибутраміну до Переліку психотропних
речовин у 2010 р. його препарати зникли з ринку. З 7 зареєстрованих
лікарських засобів аналізованої групи 3 є гомеопатичними засобами, 3 –
комплекси рослинних препаратів з мікроелементами, і один монопрепарат –
ксенікал (орлістат). Лише ксенікал повинен відпускатись з аптек за
53

рецептом лікаря, усі інші засоби – безрецептурні. Рекламування усіх
засобів для схуднення заборонене. На сайті довідника “Компендіум.
Лікарські препарати” у групі 09 “Дієтичні добавки до їжі для осіб, що
контролюють масу тіла” станом на початок травня 2018 р. пропонується
119 товарних позицій дієтичних добавок 62-х виробників. За кількістю
товарних позицій дієтичних добавок лідирують ЗАТ “Евалар” (РФ), який
пропонує 12 різних продуктів для зниження і контролю ваги, та
китайський виробник “Шенчжень Гонса Байоледжі Індастрі Ко. ЛТД”, що
пропонує 8 позицій цих засобів. У сукупності виробників вони займають
кожен по 1,6 %, пропонуючи відповідно 10,1 % (ЗАТ “Евалар”) та 6,7 %
(“Шенчжень”) всього асортименту.
Висновки й перспективи подальших досліджень. На даний час у
сегменті засобів для схуднення пропонується 7 лікарських засобів і 119
дієтичних добавок. Дієтичні добавки для схуднення створюють конкуренцію лікарським засобам, а також проблеми внаслідок відсутності контролю
за їх складом. Неконтрольований прийом лікарських засобів і дієтичних
добавок для зниження маси тіла диктує необхідність створення ефективних
лікувально-профілактичних стратегій для боротьби з цією проблемою
Література:
1. Григорова И. А. Цереброкардиоваскулярные осложнения при приёме препаратов
анорексигенного действия/ И. А. Григорова, Е. К. Резниченко, М. И. Пахомова //
Експериментальна і клінічна медицина.- 2012.- № 1 (54). – С.75-79. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://ecm.knmu.edu.ua/?journal=
pub&page=article&op=view&path%5B%5D=246.
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МАРКЕТИНГОВИЙ АНАЛІЗ РИНКУ СЕЛЕКТИВНИХ АГОНІСТІВ
5НТ1-РЕЦЕПТОРІВ СЕРОТОНІНУ В УКРАЇНІ
Вступ. Мігрень належить до первинних головних болів, яка
зустрічається в двічі частіше серед жінок. Найбільше страждань мігрень
зумовлює людям у віці 35-45 років [1]. Для купірування приступу мігрені
застосовують анальгетики, антипіретики, нестероїдні протизапальні
54

засоби, їх комбінації. При неефективності наведених вище препаратів
призначають селективні агоністи 5НТ1-рецепторів серотоніну (А5НТ1РС).
Метою нашої роботи було вивчити які активні фармацевтичні
інгредієнти (АФІ) найчастіше використовуються для заводського
виробництва А5НТ1РС, а також встановити заводи-виробники з яких країн
світу представлені на українському фармацевтичному ринку.
Спосіб. Інформація з сайту “Державний реєстр лікарських засобів
України”; методи маркетингового аналізу.
Результати. На даний час (травень 2018 р.) в Україні зареєстровано
4 ЛЗ за міжнародною непатентованою назвою (МНН), які використовують
для лікування мігрені: золмітриптан, ризатриптан, суматриптан та
фроватриптан [2]. Ми провели маркетинговий аналіз країн – виробників
А5НТ1РС. На вітчизняному фармацевтичному ринку найбільше фірмвиробників А5НТ1РС з України - 6; з Польщі – 2; з Греції, Італії, Канади,
Мальти та Німеччини по 1.
Суматриптан належить до протимігренозних препаратів, який був
першим зареєстрований в Україні та використовується пацієнтами
найчастіше. Найбільша кількість виробників (вітчизняних та іноземних)
використовує для заводського виробництва різних лікарських форм
препаратів з протимігренозною дією власне суматриптан. Серед
виробників з України це: ТОВ “Фармацевтична компанія “Здоров'я”, ТОВ
“Астрафарм”, ПАТ “Київський вітамінний завод”, ТОВ наукововиробнича фірма “Мікрохім”, ПАТ “Фармак”, ТОВ ‘Фарма Старт”.
Лише ТОВ “Фармацевтична компанія “Здоров'я” (Україна) використовує суматриптан та ризатриптан для заводського виготовлення А5НТ1РС.
Інші заводи-виробники, які представили свою продукцію А5НТ1РС на
вітчизняному фармацевтичному ринку використовують лише по 1 АФІ.
Ми також проаналізували, які лікарські форми А5НТ1РС зареєстровано на фармацевтичному ринку України. Суматриптан виготовляють у
формі таблеток; таблеток, які вкриті плівковою оболонкою; капсул, а
дозування АФІ – по 50 та 100 мг в кожній лікарській формі. Ризатриптан
виготовляють у формі таблеток, а також таблеток, що диспергуються в
ротовій порожнині по 5 та 10 мг АФІ в кожній лікарській формі.
Золмітриптан виготовляють традиційно в формі таблеток; таблеток, які
вкриті плівковою оболонкою; спрею назального по 2,5 та 5 мг АФІ.
Фроватриптан на сьогодні в Україні є лише в одній лікарській формі та
дозуванні - таблетки, вкриті плівковою оболонкою по 2,5 мг та
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виготовляється лише одним заводом – А. Менаріні Мануфактурінг
Логістікс енд Сервісес С.р.Л. (Італія). Фроватриптан є найновішим
А5НТ1РС, який зареєстровано в Україні (з листопада 2017 р.)
Висновки й перспективи подальших досліджень. Встановлено, що
на українському ринку найбільше виробників А5НТ1РС з України, дещо
менше з Польщі та інших країн світу. Найчастіше для виробництва
А5НТ1РС використовують суматриптан. Золмітриптан та ризатриптан
використовуються меншою кількістю фармацевтичних заводів для
виготовлення готових препаратів А5НТ1РС. Перспективними напрямками
для українського фармацевтичного ринку є заводське виготовлення
препаратів – генериків з протимігренозною дією, дослідження їх
біоеквівалентності до оригінальних препаратів, а також введення на
вітчизняний ринок інших препаратів А5НТ1РС.
Література:
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ВЕБОМЕТРИЧНИЙ АНАЛІЗ ФАХОВОГО РІВНЯ ВИКЛАДАЧІВ
ВИПУСКОВИХ КАФЕДР ЗАКЛАДІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ
ФАРМАЦЕВТИЧНОГО СПРЯМУВАННЯ
Вступ. Проблемі сучасної української фармацевтичної освіти за останні
кілька років присвячено багато дискусій, зокрема у процесі розробки
освітнього стандарту вищої освіти другого (магістерського) рівня, а також у
межах щорічного міжнародного форуму “Аптеки світу”. Серед численних
питань, що обговорювалися в даних дискусіях, відзначалася неможливість
надавати в належному обсязі фармацевтичну допомогу за наявної якості
підготовки фармацевтичних фахівців (ФФ).
Ключову роль у формуванні професійних компетенцій ФФ
відводитися випусковим кафедрам (ВК), тобто структурним підрозділам
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закладів вищої освіти (ЗВО) фармацевтичного спрямування (ФС), що
проводять навчально-методичну, науково-дослідну і виховну роботу та
забезпечують підготовку і захист випускних кваліфікаційних робіт
відповідно до стандарту вищої освіти за випускними фармацевтичними
дисциплінами. ВК мають бути найбільш зацікавлені у кінцевому
результаті процесу навчання студентів-провізорів і, в силу своєї
специфіки, безпосереднім чином визначати стратегію, тактику, структуру,
зміст і якість підготовки ФФ. Їх діяльність має бути триєдина –
опрацювання і впровадження сучасних освітньо-методичних комплексів,
інтеграція науки й освіти в межах підготовки ФФ та співпраця з
фармацевтичними роботодавцями. Безсумнівно, якість підготовки ФФ
залежить, насамперед, від кваліфікації викладачів ВК ЗВО ФС.
Мета. Відобразити фаховий рівень викладачів ВК ЗВО ФС.
Спосіб. Об’єктом моніторингу були офіційні веб-сайти 17 ЗВО,
які складали в останні роки ліцензійний інтегрований іспит (ЛІІ) “Крок 2.
Фармація”. Предметом моніторингу стала повнота оприлюднення на
офіційних веб-сайтах ЗВО інформації про кадровий склад кафедр, на яких
викладаються випускові фармацевтичні дисципліни – організація та
економіка фармації, менеджмент та маркетинг у фармації, аптечна
технологія лікарських засобів (ТЛ), промислова ТЛ, фармацевтична хімія
(ФХ) і фармакогнозія (ФГ).
Результати. Унаслідок контент-аналізу змісту web-сайтів ЗВО ФС
встановлено, що випускові дисципліни викладаються на кафедрах з
розмаїтими назвами, а саме: аптечної і промислової ТЛ; аптечної ТЛ;
заводської ТЛ; ТЛ; ТЛ і біофармації; організації та економіки фармації;
фармацевтичного маркетингу і менеджменту; управління і економіки
фармації, медичного та фармацевтичного правознавства; соціальної
фармації; соціальної медицини, організації та управління охороною
здоров`я; ТЛ, організації та економіки фармації; управління та економіки
фармації з ТЛ; ФХ; фармацевтичної, органічної і біоорганічної хімії;
медичної та фармацевтичної хімії; медичної хімії та біології; ФХ, ФГ і
ботаніки з ресурсознавством лікарських рослин; ФХ та ФГ; ФГ; ФГ з
медичною ботанікою; ФГ і ботаніки; фармацевтичної ботаніки та ФГ;
медичної біології, ФГ та ботаніки; ФГ, фармакології та ботаніки;
фармакології, патофізіології, клінічної фармакології і клінічної фармації;
загальної та клінічної фармакології; загальної та клінічної фармації;
фармацевтичних дисциплін; фармації; фармації та фармакології.
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При цьому понад четверта частина викладачів цих кафедр без
наукового ступеня, а майже двадцята частина мають науковий ступінь не
фармацевтичного спрямування, а саме: доктора і кандидата медичних,
біологічних, сільськогосподарських і хімічних наук, доктора
ветеринарних наук і доктора наук державного управління, кандидата
економічних, технічних, педагогічних, історичних і юридичних наук та
кандидата наук із соціальних комунікацій. На посаді завідувача майже
третини випускових кафедр працюють теж особи, які не мають наукового
фармацевтичного ступеня.
Зазначене вище, на нашу думку, не сприяє, з одного боку, розвитку
фармацевтичної науки, з іншого – належному рівню підготовки студентівпровізорів з випускових дисциплін.
Висновки й перспективи подальших досліджень у цьому
напрямку. Ураховуючи викладене, для удосконалення професійнопрактичної підготовки ФФ необхідне опрацювання:
 змін до Закону України “Про вищу освіту” про обов’язковість
наявності у професорсько-викладацького складу ВК освіти, яка
має відповідати профілю випускових дисциплін;
 пропозицій щодо уніфікації у сфері діяльності і назв кафедр, за
якими закріпляються випускові фармацевтичні дисципліни.

Богдан Громовик, Оксана Левицька
Львівський національний медичний університет
імені Данила Галицького, м. Львів
hromovyk@gmail.com, levytska.oksana@gmail.com
Громовик Б.П., Левицька О.Р. Кафедра організації та економіки фармації: продовжуємо справу своїх учителів

КАФЕДРА ОРГАНІЗАЦІЇ І ЕКОНОМІКИ ФАРМАЦІЇ:
ПРОДОВЖУЄМО СПРАВУ СВОЇХ УЧИТЕЛІВ
Якщо ви володієте знанням,
дайте іншим запалити
від нього свої світильники
Томас Фуллер
Виходячи з потреб удосконалення освітнього процесу Львівського
національного медичного університету імені Данила Галицького (тоді
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Львівського медичного інституту) у 1964 році, тобто майже 55 років тому,
була створена кафедра організації і економіки фармації. Значний внесок у
її розвиток упродовж майже 45 років зробили професори Роман Піняжко
та Орест Гром, які були завідувачами кафедри протягом 1968–83 та 1983–
2012 років відповідно. Вони виконували роль першопрохідців, що
опрацьовували та концентрували інноваційні й креативні підходи щодо
підвищення результативності фармацевтичних управлінсько-економічних
наук та потенційних можливостей у сфері надання освітніх послуг з
фармації. За час їх керівництва на кафедрі виконано та захищено дві
докторські і 23 кандидатські дисертації, а також видано 21 наукове і
довідкове видання та 17 підручників і навчальних посібників.
Результати діяльності професорів Р. Піняжка та О. Грома, а також їх
учнів стосувалися:
 систематизації керівних матеріалів з організації фармацевтичної
діяльності;
 покращання фармацевтичної терміносистеми;
 прогнозування потреби в лікарських засобах та організації
фармацевтичного забезпечення в областях з динамічним перерозподілом
населення;
 теорії й практики фармацевтичної інформації;
 створення автоматизованих систем управління фармацевтичними
кадрами та службою фармацевтичної інформації;
 обґрунтування ідеї консолідації клінічної, промислової та
аптечної фармації;
 опрацювання теоретичних і прикладних питань фармацевтичної
дидактики, які були втілені у програму та методичне забезпечення нової
навчальної дисципліни “Основи й методи управління в фармації”, а також
в однойменному навчальному посібнику, який став прообразом для
подальших навчальних видань з управління фармацією;
 підвищення ефективності промислового виробництва таблетованих
лікарських засобів, удосконалення управління виробництвом галенофармацевтичних препаратів на фармацевтичних фабриках (виробництвах)
та стерильних розчинів в умовах аптек;
 проектування та організації першої в Україні навчальновиробничої аптеки;
 удосконалення роботи аптечних управлінь, зокрема служби з
контролю якості лікарських засобів, управління фармацевтичними
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кадрами, господарською діяльністю аптечних закладів і медикаментозним
забезпеченням населення України в нових економічних умовах;
 організаційно-методичних засад використання рослин у
гастроентерології, оптимізації лікарського забезпечення офтальмологічних
та оториноларингологічних хворих, хворих ревматоїдним артритом і
туберкульозом.
Упродовж 2012–18 років співробітники кафедри продовжували
справу, яку започаткували та втілювали у життя її колишні завідувачі –
Роман Піняжко та Орест Гром. Основні напрямки наукової кафедральної
тематики стосувалися:
 підвищення
рівня
управлінсько-економічної
підготовки
провізорів у системі неперервної фармацевтичної освіти шляхом
ситуаційного аналізу її стану, оцінювання структури тематичних планів і
навчальних видань, опрацюванню освітньої онлайн-системи неперервної
фармацевтичної освіти AdFarm S.A.;
 організації та фармацевтичного забезпечення паліативнохоспісної допомоги в Україні;
 теоретичних положень і методологічних підходів до
фармацевтичного забезпечення хворих гепато– та простатопротекторами;
 проблемних питань системи фармацевтичної безпеки України та
організації фармацевтичного забезпечення населення в умовах
надзвичайних ситуацій;
 фармацевтичної профілактики у системі підвищення якості
життя жінок, фармацевтичних аспектів рідкісних захворювань та
забезпечення населення пробіотиками;
 теоретичних засад нейроекономіки та асиметрії інформації у
фармації;
 становлення
фармацевтичної
практики,
взаємозв’язку
логістичного обслуговування відвідувачів аптек з концепціями
фармацевтичної допомоги і належної аптечної практики;
 вивчення взаємовідносин суб’єктів лікувального процесу, а
також ролі аптечних фахівців з погляду соціальної фармації як складової
системи фармацевтичного забезпечення населення та міждисциплінарної
науки;
 місця і ролі фармацевтичного саморегулювання та його
співвідношення з державним регулюванням фармацевтичної діяльності;
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 фальсифікації лікарських засобів, а також утилізації і знищення

непридатних для медичного застосування лікарських засобів;
 формування комунітарної соціальної відповідальності у
фармації;
 прикладних положень і конкретних рекомендацій щодо
вдосконалення менеджменту клініко-фармацевтичної допомоги хворим з
гострими порушеннями мозкового кровообігу;
 подальшого впорядкування й удосконалення фармацевтичної
терміносистеми.
За цей період захищено три докторські та дві кандидатські
дисертації за спеціальністю 15.00.01 – технологія ліків, організація
фармацевтичної справи та судова фармація, а також видано 16 наукових
видань та 7 підручників і навчальних посібників.
Таким чином, колектив кафедри організації та економіки фармації
Львівського національного медичного університету імені Данила
Галицького сьогодні активно і плідно продовжує справу своїх учителів –
талановитих професорів Романа Піняжка та Ореста Грома.

Тарас Грошовий, Мар’яна Демчук, Наталія Кравець
ДВНЗ “Тернопільський державний медичний університет
імені І.Я. Горбачевського МОЗ України”, м. Тернопіль,
grochovuy@ukr.net
Грошовий Т., Демчук М., Кравець Н. Дизайн експерименту та інформаційні технології при проведенні наукових досліджень у фармації

ДИЗАЙН ЕКСПЕРИМЕНТУ ТА ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ
ПРИ ПРОВЕДЕННІ НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ У ФАРМАЦІЇ
Важливою рисою науки є її активний пошуковий характер. Вона
повинна постійно змінюватися і розвиватися, знаходити нові рішення,
результати. Це досягається завдяки науковій діяльності. Формою
здійснення розвитку науки є наукове дослідження. Наукове дослідження є
основною формою здійснення і розвитку науки і являє собою складний і
багатогранний процес, в якому поєднуються організаційні, технічні,
економічні, правові та психологічні аспекти [1]. Усім дослідженням
притаманні спільні методологічні підходи.
На сьогодні найбільших успіхів в методології наукових досліджень
згідно з алгоритмом дизайну мають фахівці дослідних центрів
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фармацевтичних підприємств. Відтворення генеричних препаратів
зумовлює необхідність займатись фармацевтичною розробкою,
валідацією, масштабуванням в промислових умовах тощо.
При плануванні дизайну експерименту науковець повинен
використовувати прийоми варіаційної статистики, а саме оцінювати
параметри розподілу, визначати точкові оцінки характеристик розподілу
випадкових величин та відхилень, довірчий інтервал для середнього
квадратичного відхилення, визначення необхідного об’єму вибірки,
перевірка нормальності розподілу за допомогою показників асиметрії та
ексцесу, проводити перевірку статистичних гіпотез [2].
В залежності від постановки завдання дослідник вибирає план
експерименту [3]. Традиційно для вивчення якісних факторів вибирають
плани дисперсійного аналізу. Якщо кількість факторів велика й потрібно
встановити їх кількісну міру використовують плани випадкового балансу. На
завершальному етапі, коли необхідно прийняти оптимальне рішення,
дослідник вибирає плани регресійного аналізу і будує математичну модель.
Розпочинати експериментальні дослідження будь-якого напрямку
раціонально з використання планів дисперсійного аналізу. Дисперсійний
аналіз має переваги при обробці результатів дослідження, коли число
факторів має різну кількість рівнів. У процесі експерименту при
використанні традиційної статистики дослідник обмежений кількістю
експериментального матеріалу або коли число повторних дослідів буває
різне. За таких випадків використовують різні критерії – Шеффе, Тюкі.
Головна перевага планів дисперсійного аналізу не тільки в зменшенні
кількості дослідів та обробці результатів, коли кількість спостережень буває
різною, але й в тому, що дають можливість встановити взаємодію між рівнями
факторів, що при традиційному експерименті встановити неможливо.
У тих випадках, коли число факторів дуже велике, а
експериментатор обмежений можливістю реалізації всіх серій дослідів,
тоді раціонально використовувати метод випадкового балансу. В цьому
методі число експериментальних досліджень буде тільки на одиницю
більшим ніж число факторів, що вивчаються.
Для вивчення взаємозв'язків у динаміці застосовується регресійний
аналіз, що має за мету встановити конкретну аналітичну залежність одного
або кількох результативних показників від одного або кількох ознакфакторів. Отримане при цьому рівняння регресії використовується для
змістовного опису досліджуваного процесу, прогнозування, вибору
оптимального варіанта. Найбільше застосування отримали рівняння регресії,
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що відображають взаємозв'язок одного результативної ознаки з одним (парна
регресія) або кількома (множинна регресія) ознаками-факторами.
У сучасних умовах розвитку інноваційних технологій у всіх галузях і
сферах діяльності людини з’явилися нові наукові напрямки. Останнім
часом спостерігається тенденція зростання інтересу до використання
нейронних мереж для вирішення різних завдань і застосування їх в різних
сферах людського життя: економіці, медицині, обробці інформації [4].
Нейронні мережі увійшли до практики скрізь, де потрібно вирішувати
завдання прогнозування, класифікації або управління. Такий разючий
успіх зумовлений великими можливостями нейронних мереж - виключно
потужний метод моделювання, що дозволяє відтворювати надзвичайно
складні залежності; простота у використанні. У галузі медицини нейронні
мережі використовуються переважно в діагностиці захворювань.
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ТОВАРОЗНАВЧИЙ АНАЛІЗ СЕЧОВИВІДНИХ КАТЕТЕРІВ
НА ФОНІ НОЗОКОМІАЛЬНИХ ІНФЕКЦІЙ
Вступ. Нозокоміальні інфекції – серйозна медико-соціальна та
економічна проблема у відділеннях інтенсивної терапії (ВІТ) усього світу,
частота їх складає в середньому 11 %. Розвиток інфекційних ускладнень у
пацієнтів ВІТ суттєво підвищує смертність, збільшує терміни та вартість
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лікування. Одним з лідерів серед нозокоміальних інфекцій є інфекції
сечовидільної системи. На їх долю припадає 40 % усіх внутрішньо
лікарняних інфекцій. При цьому вивчаються і нозокоміальні інфекції
сечових шляхів (НІСШ), зокрема катетер-асоційовані інфекції.
Мета. Проаналізувати ситуацію щодо катетер-асоційованих інфекцій
в Україні та товарний асортимент вітчизняного ринку сечовивідних
катетерів, які є частиною фармацевтичної складової цих інфекцій.
Результати.
Опрацьовано
епідеміологічні
характеристики
нозокоміальних інфекцій та їх ускладнень, проаналізовано їх структуру.
Встановлено, що на долю НІСШ припадає близько 44 % від загального
числа внутрішньо лікарняних інфекцій, а ризик виникнення інфекцій
сечовидільних шляхів на фоні уретрального катетера зростає на 4-7,5 % в
день. Проведено аналіз стратегій профілактики та лікування катетерасоційованих інфекцій. Визначено, що застосування систем закритого
дренування, катетерів, вкритих гідрогелем срібла, катетерів, вкритих
антибіотиками (нітрофуралом або ципрофлоксацином), використання
дренажної системи з катетером по типу кондому, використання
надлобкового катетера, а також періодична катетеризація сечового міхура
зменшує частоту розвитку НІСШ. Проведено аналіз товарного
асортименту представлених на вітчизняному ринку сечовивідних
катетерів. Встановлено, що їх асортимент, в основному, формується
іноземними
виробниками
(72%).
Проаналізовано
пропозицій
постачальників на оптовому сегменті вітчизняного фармацевтичного
ринку, виділено п’ятірку дистриб’юторів, які пропонують найнижчі і
найвищі ціни на вказані медичні вироби. Проаналізовано закупівельну
ціну кожного з досліджуваних катетерів та розмах цін на рівні гуртової
ланки. Розраховано і проаналізовано коефіцієнти ліквідності (Кл) для
оцінки доступності сечовивідних катетерів. Встановлено, що з усіх
проаналізованих нами позицій сечовивідних катетерів лише 5 позицій
мали значення Кл < 0,15.
Висновки. Проаналізовано ситуацію щодо катетер-асоційованих
інфекцій в Україні. Проведено товарознавчий аналіз сечовивідних
катетерів, які є частиною фармацевтичної складової нозокоміальних
катетер-асоційованих інфекцій. Результати дослідження можуть бути
використані для оптимізації асортименту оптових посередників та
роздрібної фармацевтичної мережі, а також для медичного персоналу
стаціонарів різного профілю.
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МОНІТОРИНГ РИНКУ ЛІКАРСЬКИХ ЗАСОБІВ
НА ОСНОВІ ПРОДУКТІВ БДЖІЛЬНИЦТВА
Вступ. Необхідність вивчення ринку лікарських засобів (ЛЗ) на
основі продуктів бджільництва зумовлена актуальною клінікоепідеміологічною картиною населення України, що відзначається великим
відсотком соціальних захворювань та захворювань, пов’язаних із
незадовільним екологічним станом. Альтернативною групою щодо ЛЗ
синтетичного походження є ЛЗ, які виготовлені з натуральної сировини
природного походження, зокрема продуктів бджільництва, що проявляють
широкий спектр фармакологічної активності є безпечними та
нешкідливими для організму людини. Тому маркетинговий аналіз ринку
зазначеної групи ЛЗ є актуальним.
Мета. Провести маркетингове дослідження ринку ЛЗ на основі
продуктів бджільництва та опрацювати інформаційне забезпечення
фармацевтичної опіки при використанні і відпуску аналізованої групи ЛЗ.
Результати. За результатами бібліографічного аналізу розглянуто та
проаналізовано основні принципи апітерапії, описано поточний стан
апітерапії у світі, окреслено роль апітерапії у медицині та фармації.
Детально вивчено об’єкт дослідження – продукти бджільництва, описано
їх біологічну активність та основні напрямки застосування у медичній
практиці. Зібрано, систематизовано та проаналізовано базу доказової
медицини щодо застосування продуктів бджільництва та ЛЗ на їх основі
для лікування та профілактики різноманітних захворювань. Визначено, що
найбільш активно на сьогодні досліджуються ЛЗ меду для лікування
раневих ушкоджень різного ступеня тяжкості, що особливо актуальним є
для України в часі бойових дій на сході країни та, як результат, наявності
великої кількості поранених. Здійснено аналіз номенклатури ЛЗ на основі
продуктів бджільництва, що зареєстровані в Україні. Встановлено, що
теоретичний асортимент у 2017 році налічує 16 ЛЗ аналізованої групи, що
складає 0,16 % від загальних обсягів фармацевтичного ринку України, і на
12 % менше ніж було у 2006 році. Лише один новий ЛЗ на основі
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продуктів бджільництва вітчизняного виробництва “Вундехіл” з’явився на
ринку у 2017 році. Це є негативною прогностичною ознакою, оскільки
аналізована група ЛЗ може виготовлятися з вітчизняної сировини,
задовольняти потребу великої кількості пацієнтів і є доступною в
ціновому сегменті для більшості споживачів. Проведено дослідження
каналів розподілу ЛЗ на основі продуктів бджільництва шляхом аналізу
пропозицій 10 оптових посередників. Обчислено середні закупівельні ціни
на ЛЗ на основі продуктів бджільництва, а також діапазон коливання цін
для кожного з досліджуваних ЛЗ. Розглянуто ЛЗ на основі продуктів
бджільництва з точки зору концепції відповідального самолікування. Для
усіх досліджуваних ОТС-препаратів наведено елементи фармацевтичної
опіки при реалізації їх в умовах аптеки.
Висновки. Результати дослідження можуть бути використані для
оптимізації асортименту оптових посередників та роздрібної
фармацевтичної мережі, а також опрацьований нами комплекс
фармацевтичної опіки при відпуску ЛЗ на основі продуктів бджільництва
буде мати практичне значення для провізорів і фармацевтів.
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ДОСЛІДЖЕННЯ ВПЛИВУ КОЛЬОРУ
ЯК АСПЕКТУ НЕЙРОМАРКЕТИНГУ
Вступ. Посилення конкуренції на фармацевтичному ринку зумовило
активне вивчення потреб та бажань покупців. Людина, як ірраціональна
істота, обираючи певний продукт керується власною підсвідомою
мотивацією. Нейромаркетинг вивчає саме її, досліджуючи вплив різних
факторів на споживацьку поведінку. Він використовує різноманітні
інструменти: колір, звук, запах, смак, шрифт (його величина і форма),
образ і його зміна і таке інше. Серед них усіх колір – найпростіший і
найдоступніший інструмент нейромаркетингу, що здатен викликати певну
емоцію чи асоціацію.
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Метою нашої роботи стало визначення найбільш популярних
кольорів у логотипах найуспішніших фармацевтичних компаній та аналіз
отриманих результатів з точки зору нейромаркетингу. Для досягнення
поставленої мети були досліджені логотипи топ-50 іноземних (за
рейтингом аналітичного агенства Evaluate Pharma) та топ-15 вітчизняних
фармацевтичних компаній.
Результати дослідження. У результаті аналізу логотипів 50 світових
фармацевтичних компаній світу було виявлено, що синій колір займає
першість у символіці (42,67 %). Майже вдвічі рідше використовується
червоний колір (21,34 %). На частку зеленого кольору припало рівно 12 %.
Трохи більше ніж 9 % мають жовтий і оранжевий кольори сукупно.
Чорний колір, який переважно використовувався в написах, отримав
5,33 %. Справжні аутсайдери за частотою – фіолетовий (4 %), сірий (4 %) і
рожевий (1,33 %).
Серед топ 50 був відокремлений топ 10, його очолили такі компанії:
Pfizer, Novartis, Roshe, Merck&Co, Sanofi, Gilead Sciences,
Johnson&Johnson, GSK, AstraZeneca, AbbVie. Перші провідні позиції
закріпилися за синім (40%) і червоним кольором (33,33 %). Зелений колір
(майже 7 %) поступився жовтому й оранжевому, у яких сукупно 20 %.
Чорний, фіолетовий, сірий і рожевий ці компанії у своїй символіці не
використовують взагалі.
Якщо ж розглянути лідерів світового продажу ліків з точки зору
країн, де ці компанії були засновані, то їхній рейтинг виглядатиме
наступним чином: лідером є США – займає 38 % світового
фармацевтичного ринку та Японія – 18 %. Також у трійку лідерів входить
Німеччина з часткою ринку 8 %. Тож варто розглянути популярність
використання тих чи інших кольорів у логотипах американських,
японських і німецьких компаній.
У логотипах американських компаній впевнено домінує синій колір
(56,52 %) і червоний (21,73 %). На частку зеленого кольору припало
майже 9 %. Частота використання фіолетового, сірого і чорного кольорів
однакова. Рожевий, оранжевий і жовтий не використовуються Японські
фармацевтичні компанії традиційно надають перевагу синьому і
червоному кольорам (41,67 % і 25 % відповідно). Зелений колір
використовується значно рідше – майже 17 %. Рожевий і чорний кольори
використовуються однаково часто. Жовтий, оранжевий, сірий та
фіолетовий непопулярні. Очікувану першість серед кольорів німецьких
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фармацевтичних брендів тримає за собою синій – майже 43%. Всупереч
загальним тенденціям червоний колір не використовує жодна
фармацевтична компанія, а тому наступним за популярністю є зелений –
майже 29 %. Жовтий і сірий поділяють останні сходинки частоти
використання. Рожевий, фіолетовий, оранжевий і чорний не зустрічалися
жодного разу, навіть у написах.
Наступним етапом нашого дослідження стало вивчення популярності
використання кольорів у логотипах 15 найуспішніших українських
фармацевтичних компаній: Дарниця, Фармак, Артеріум, Здоров`я,
Київський вітамінний завод, Віола, Борщагівський ХФЗ, Лекхім,
Кусумфарм, Юрія-фарм, Acino-Pharma, Delta medical, Інтерхім, Червона
зірка, Лубнифарм.
Дослідження їхніх логотипів визначило беззаперечну першість
популярності використання синього кольору (35 %). На 15 % рідше
застосовується зелений колір і на 25 % рідше – червоний. Сірий, рожевий і
чорний зустрічаються однаково часто – по 10 % кожний, як і червоний.
Найменша частка у жовтого й оранжевого кольорів – 5 %.
З погляду нейромаркетингу, який вивчає ефект від застосування тих
чи інших кольорів, це пояснюється наступним чином: червоний колір (ще
до початку свідомого прийняття 200-300 мс) активує нейронну діяльність
в потиличній (центр зору) і скроневій (центр опрацювання сенсорної
інформації для подальшого збереження) зонах, що свідчить про потужну
дію цього кольору. Тобто червоний колір підсвідомо привертає увагу,
зосереджує її та запам`ятовується.
Синій і зелений кольори за цей самий час провокують сильне
нейронне збудження в лобовій частині головного мозку (центр
цілеспрямованої осмисленої поведінки). Тобто підсвідомо ці кольори не
просто запам`ятовуються, а штовхають людину діяти обдумано, спокійно і
направлено, що дуже важливо при виборі такого специфічного продукту
як лікарський засіб
Висновки. Найпопулярніший колір логотипів як найуспішніших
світових фармацевтичних компаній, так і українських фармацевтичних
компаній – синій. Часто використовуються також червоний і зелений. З
точки зору нейромаркетингу це пояснюється достатньо сильним впливом,
які вони здатні чинити ще до свідомого сприйняття головним мозком
людини.
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АНАЛІЗ ПІДХОДІВ ДО РЕЄСТРАЦІЇ ЛІКАРСЬКИХ ЗАСОБІВ
В УКРАЇНІ І КРАЇНАХ АЗІЇ
Лікарські засоби (ЛЗ) для застосування людиною мають бути
якісними, ефективними й безпечними. Підтвердити або спростувати цей
факт можливо за допомогою проходження процедури реєстрації ЛЗ в
регулюючому органі у сфері реєстрації, яка є невіддільною частиною
обороту ЛЗ.
Фармацевтичне законодавство в Україні гармонізоване із
законодавством ЄС, що дозволяє вільно поставляти вітчизняні ЛЗ на
європейський ринок. Реєстрація в країнах Азії викликає чималий інтерес у
виробників ЛЗ в Україні. Але, із-за специфічного фармацевтичного
законодавства і відсутності доступної інформаційної бази, підготовка
документів для реєстрації ускладнена.
Метою дослідження є вивчення відмінностей структури
реєстраційного досьє (РД) і встановлення основних етапів процедури
реєстрації ЛЗ в країнах Азії й України. Результати дослідження
дозволяють найефективніше трансформувати реєстраційне досьє з CTDформату в АCTD-формат.
Різні групи ЛЗ мають свої особливості при реєстрації. Для
дослідження було обрано генерики, як найбільш поширену категорію ЛЗ
[1]. В Україні використовується Common Technical Documentation (CTD)
формат РД, який складається з 5 модулів: Модуль 1. Administrative &
Prescribing Information, Модуль 2. Summaries CTD, Модуль 3. Quality,
Модуль 4. Non Сlinical Reports, Модуль 5. Clinical Reports. У свою чергу
формат ASEAN Common Technical Documentation (АСТD) складається з 4
частин: Part I – Administrative Data and Product Information, Part II – Quality
Documents, Part III – Non Clinical Documents, Part IV – Clinical Documents.
АСТD формат – це загальний технічний документ (СTD), який є
загальним форматом для підготовки реєстраційних досьє в країнах, які є
членами Асоціації держав Південно-східної Азії (АСЕАН).
Перелік документів, що входять до складу РД, є різними.
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Порівняльний аналіз і основні відмінності в структурі РД
Параметри
Сертифікат
фармацевтичного
продукту (СРР)

CTD-формат
Не вимагається

Резюме й огляди клінічних
і доклінічних даних,
загальний звіт з якості
Certificates of Suitability to
the Monographs of the
European Pharmacopoeia
(CEP)
Специфікація й аналітичні
методики якості готових
ЛЗ
Сертифікат відповідності
стандарту ISO 15378
“Primary packaging
materials for medicinal
products”
Умови для проведення
довгострокових
випробувань стабільності

Вимагаються
Не потрібно наявність
легалізованого СЕР
Згідно з ДФУ, ЄФ.
Не обов'язкове

Кліматична зона II t° =
25°C, відносна вологість –
60 %

АCTD-формат
Потрібно легалізований
СРР в посольстві тієї
країни, в якій буде
зареєстровано ЛЗ
Тільки вимагається надати
загальний звіт з якості
Потрібна обов'язкова
наявність легалізованого й
авторизованого СЕР в
країні виробника АФІ
Згідно з ЄФ, Британською
Фармакопеєю
Обов'язкова наявність
сертифікату відповідності
стандарту ISO 15378 від
виробника первинних
пакувальних матеріалів
Кліматична зона IV t° =
30°C, відносна вологість –
75 %

Вищезгадані формати РД є невіддільною частиною процедури
реєстрації ЛЗ. Порядок реєстрація ЛЗ в Україні регламентується Законом
МОЗ України № 460 “Про внесення змін до Порядку проведення
експертизи реєстраційних матеріалів на лікарські засоби” [2].
Відповідно до цього Закону проведення експертизи ЛЗ, яке подається
на державну реєстрацію, включає наступні етапи: – первинна експертиза
повної комплектності матеріалів РД ЛЗ відповідно до типу ЛЗ; –
спеціалізована експертиза матеріалів РД ЛЗ.
Спеціалізовану експертизу матеріалів РД на ЛЗ здійснюють експерти
з питань реєстрації в Державному експертному центрі із залученням
позаштатних експертів і консультантів.
Процес реєстрації в країнах Азії є тривалішим, ніж в Україні (до 6
місяців) і може доходити до 1,5-2 років. Як правило, при проходженні
експертизи, експертний центр при виникненні невідповідностей або
неповноти матеріалів, що входять до складу РД відправляє заявникові
офіційне зауваження і той, у свою чергу, зобов'язаний надати усі необхідні
матеріали для подальшої експертизи. Заявникові дається час для відповіді
на зауваження впродовж 6 місяців. У процесі реєстрації ЛЗ таких
зауважень може бути не більше 3-х.
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Як правило, для генериків непотрібно надавати зразки готового ЛЗ
для фармацевтичної експертизи, проте якщо дані сертифікатів якості
будуть підозрілими, то експерти можуть запросити зразки для проведення
аналізу і встановлення достовірності даних сертифікату якості.
При затвердженні наказу про реєстрацію ЛЗ інформація про ЛЗ
потрапляє в Державний реєстр ЛЗ, а заявникові надаються затверджені
РД, головним з яких є реєстраційне посвідчення. В Україні термін дії РД
необмежений. У країнах АСЕАН ЛЗ реєструється строком на п'ять років.
Представлені дослідження можуть бути використані при реєстрації
генетичних ЛЗ в Україні і країнах АСЕАН.
Література:
1. Закон України [Електронний ресурс]: журнал. – Режим доступу:
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z1210-15 (дата звернення: 19.11.2017).
2. Наказ МОЗ України [Електронний ресурс]: журнал. – Режим доступу:
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/z1210-15 (дата звернення: 19.11.2017).
3. Vietnam Pharmaceutical Regulatory Update [Електронний ресурс]: журнал. –
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Гудзенко О.П., Барнатович С.В., Кулічевська І.С. Аналіз основних нормативно-правових документів, що регламентують медичне і фармацевтичне забезпечення населення України

АНАЛІЗ ОСНОВНИХ НОРМАТИВНО-ПРАВОВИХ ДОКУМЕНТІВ,
ЩО РЕГЛАМЕНТУЮТЬ МЕДИЧНЕ І ФАРМАЦЕВТИЧНЕ
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НАСЕЛЕННЯ УКРАЇНИ
Ситуація з охороною здоров’я (ОЗ) в Україні – одна з гострих та
актуальних. На сьогодні далеко не всі громадяни мають можливість
отримувати медичну допомогу в закладах ОЗ державної або комунальної
форми власності, не сплативши власні кошти за лікарські засоби (ЛЗ),
харчування та необхідні витратні матеріали.
Реалізація державної політики, направленої на ОЗ та фармацевтичне
забезпечення (ФЗ) українського населення, можлива за умов прийняття
належної нормативно-правової бази.
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Аналіз законодавчого забезпечення ОЗ в Україні зводиться до
детального розгляду законів, норми яких захищають та регулюють право
людини на ОЗ.
Конституція України – головний документ, що знаходиться на
вершині нормативно-правових актів (НПА), які регулюють відносини
суспільства у сфері ОЗ, в тому числі надання фармацевтичного і
медичного забезпечення [1].
Держава створює умови для ефективного медичного обслуговування,
доступного для всіх українців. Відповідно до статті 49 Конституції
України кожний громадянин має право на ОЗ, медичну допомогу і
медичне страхування. Проте закону, який врегулював би відносини у
сфері медичного страхування, сьогодні немає. Такий акт повинен
визначати фінансові засади, принципи і механізми функціонування
загальнообов’язкового державного страхування в Україні.
Важливим документом є Закон України від 19.11.1992 р. №2801-ХІІ
“Основи законодавства України про охорону здоров’я” [2]. Цей
нормативний документ регламентує правові, організаційні, економічні та
соціальні основи ОЗ, регулює громадські відносини в цій галузі, визначає
політику світової спільноти у сфері ОЗ, закріплює гарантії ОЗ матері і
дитини, передбачає основи правового статусу працівників фармацевтичного спектра і медиків та формування політики ОЗ, основу якої забезпечує
Верховна Рада (ВР) України.
Правові відносини, пов’язані зі створенням, виробництвом, контролем
якості, реєстрацією та реалізацією ЛЗ, а також права й обов’язки громадян,
підприємств, організацій та установ у цій сфері, регулює Закон України від
04.04.1996 р. №123/96-ВР ‘Про лікарські засоби” [3].
Окрім законів функціонує ряд НПА щодо ФЗ населення, до основних
з яких відносяться 4 постанови Кабінету Міністрів України та 7 наказів
Міністерства охорони здоров’я (МОЗ) України.
Аналіз цих НПА свідчить про те, що в країні спостерігається
тенденція щодо приведення вітчизняного законодавства у відповідність до
європейських та міжнародних норм, проводиться постійний перегляд
наказів і постанов.
Разом з тим постає проблема обмеженого фінансування галузі ОЗ
разом із складним економічним становищем населення України в
сучасних умовах високовартісного лікування. Це свідчить про
недосконалість чинної нормативно-правової бази щодо регулювання
медичної і фармацевтичної допомоги населенню, що пов’язано з багатьма
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проблемами, зокрема: нестача спеціалістів з необхідним рівнем знань не
тільки в юридичній галузі, а й в медицині; нестійка діяльність
представників права та медичної науки; складність проходження
законопроектів щодо ОЗ у ВР; законотворча пасивність суб’єктів
законодавчої ініціативи; недостатнє врахування міжнародних правових
стандартів і позитивного зарубіжного досвіду в регулюванні ОЗ;
законодавчі розбіжності, що полягають у невідповідності та суперечності
один одному норм різних актів, що регламентують ОЗ.
Тому, першочерговими завданнями для розвитку вітчизняної
системи ОЗ в цьому напрямку визначено наступні: врахування досвіду
зарубіжних країн по медичному законодавству при розробці власної
нормативно-правової бази; належне виконання чинного законодавства
щодо надання гарантованої медичної та фармацевтичної допомоги хворим
різних соціальних верств населення; вдосконалення нормативно-правової
бази з питань ОЗ пільговим категоріям населення шляхом впровадження
системи обов’язкового медичного страхування та застосування
ефективних механізмів відшкодування вартості ЛЗ; підвищення
доступності та якості медичних послуг; впровадження сучасних медикотехнологічних документів, розроблених на основі існуючої практики
медичних втручань та технологій з доведеною ефективністю; належне
функціонування МОЗ України шляхом забезпечення координації його
діяльності, щоквартальне звітування про виконані обов’язки, раціональне
використання бюджетних коштів, що виділяються на систему ОЗ на
загальнодержавному та регіональному рівнях.
Таким чином, НПА в галузі ОЗ повинні прийматися з урахуванням
міжнародного досвіду та попередніх ретельних напрацювань [4].
Література:
1. Конституція України [Електронний ресурс]. – Режим доступу: URL:
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закон України від 19.11.1992 р. №2801-ХІІ. – Режим доступу: URL:
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4. Стеценко С. Г. Законодательство Украины об охране здоровья: современное
состояние и перспективы развития [Электронный ресурс] / С. Г. Стеценко
//Учебники Онлайн. Медицинское право Украины. – Режим доступа:
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Єзерська О.І., Заболотна Ю.М. Аналіз асортименту косметичних засобів для догляду за шкірою навколо очей

АНАЛІЗ АСОРТИМЕНТУ КОСМЕТИЧНИХ ЗАСОБІВ ДЛЯ
ДОГЛЯДУ ЗА ШКІРОЮ НАВКОЛО ОЧЕЙ
Вступ. Правильний догляд за різними ділянками шкіри – запорука
естетичного і здорового вигляду шкіри. Шкіра різних частин тіла потребує
різного догляду, зокрема шкіра навколо очей вимагає особливої,
підвищеної до себе уваги та ретельного систематичного догляду.
Проблема створення засобів для догляду за шкірою навколо очей
продовжує залишатися однією з актуальних.
Метою нашої роботи було проаналізувати асортимент косметичних
засобів для догляду за шкірою навколо очей з метою вибору оптимальної
форми випуску.
Результати. Засоби для догляду за шкірою класифікують на косметичні
засоби для догляду за шкірою обличчя, навколо очей, шиї, рук та ніг.
Щоб правильно підібрати косметичні засоби для догляду за шкірою
навколо очей, важливо робити акцент на складі косметичних засобів і
формі їх випуску.
Для обґрунтування вибору форми випуску та активних інгредієнтів
при створенні нового косметичного засобу для догляду за шкірою навколо
очей
нами
проаналізовано
асортимент
косметичних
засобів,
представлених на ринку України.
Використовуючи дані довідника “Компендіум. Лікарські препарати”
(2018), нами проведений аналіз, який показав, що кількість косметичних
засобів для догляду за шкірою навколо очей на ринку України є досить
широким і окладає 121 назву.
У результаті детального аналізу цього асортименту косметичних
засобів встановлено, що 70 % складають препарати іноземного
виробництва, 30 % – вітчизняного.
На основі аналізу ринку косметичних засобів для догляду за шкірою
навколо очей встановлено, що основними виробниками є Apivita (Греція),
Beiersdorf Manufacturing Poznan (Польща), Bioderma (Франція), Caudalie,
(Франція), Dzintars (Латвія), Eveline Cosmetics (Польша), Laboratoires Thea
(Франція), Lierac (Франція), Nigy-Charlieu (Франція), NUXE (Франція),
74

Oceanic (Польща), SVR (Франція), Uriage (Франція), Vichy (Франція),
Weleda (Швейцарія), Ziaja (Польща) та ін. Найбільше на ринку
косметичної продукції французьких фірм-виробників.
Українські
виробники
представлені наступними
фірмамивиробниками: Botanika, Еліксир, Ароматико, Біокон, Екотех, Ельфа,
Cанхелп, Cхід-Контракт, Укрпромінвеcт-05, Фіторія.
Розподіл косметичних засобів для догляду за шкірою навколо очей за
формою випуску показав, що вони представлені у різних формах – гелі,
креми, лосьйони, сироватки та ін. Серед косметичної продукції даного
напрямку переважають креми – 53 %, як найбільш зручна форма
застосування для споживача. Значно менша кількість гелів – 18 %.
Аналіз форм випуску косметичних засобів для догляду за шкірою
навколо очей показав, що м’які косметичні форми, зокрема емульсійні
косметичні креми типу м/в, є найоптимальнішими серед інших форм
косметичних засобів для догляду за шкірою навколо очей. Нами в якості
косметичної форми обрано емульсійний крем, який відноcитьcя до
найпоширенішої групи кремів, що обумовлено їх високою косметичною
ефективністю.
Висновки. У результаті проведеного аналізу асортименту
косметичних засобів для догляду за шкірою навколо очей на ринку
України, встановлено наявність широкого асортименту засобів іноземного
виробництва та незначну кількість засобів вітчизняного виробництва.
Проаналізувавши форми випуску косметичних засобів встановлено, що
найчисельнішою і показовою у всіх відношеннях (фізіологічних,
технологічних) є група емульсійних косметичних засобів у формі крему.
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ВПЛИВ НА ПОКАЗНИКИ КРОВІ ЩУРІВ В УМОВАХ ГОСТРОЇ
ГІПОКСІЇ НОВИХ ПОХІДНИХ АРИЛПІПЕРАЗИНУ З
ПІРИМІДИНОВИМ ТЕРМІНАЛЬНИМ ФРАГМЕНТОМ
Актуальність. У теперішній час все більш актуальними стають
питання гіпоксичних розладів. Такі стани організму можуть розвиватися
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як наслідок деяких патологій, професійної діяльності, так і внаслідок
стану навколишнього середовища.
Раніше нами було проведено вивчення антигіпоксичної та
актопротекторної активності нових похідних арилпіперазину з
піримідиновим термінальним фрагментом [2], яке показало, що всі вони
проявляють виразний антигіпоксичний та актопротекторний ефект. Тому
нами було обрано сполуки (1 і 2), які перевищували рефренс-препарат
бемітил для подальшого дослідження їх впливу на стан крові щурів під
час гострої нормобаричної гіпоксії.
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Встановити
вплив
нових
похідних
арилпіперазину з піримідиновим термінальним фрагментом на рівень
глюкози у крові щурів у нормальних умовах та умовах гострої
нормобаричної гіпоксії (Pat).
Матеріали та методи. Досліди проводились in vivo на білихбеспорідних щурах самцях масою 180-200 г. Кількісні глюкози визначали
на автоматичному гемааналізаторі PCE 90 Vet (США) зі стандартним
набором реактивів, у момент глибокої гострої нормобаричної гіпоксії [2].
Дослідні сполуки (15 мг/кг) і рефренс-препарат – бемітил (33,5 мг/кг)
вводили внутришньоочеревно.
Результати. У нормальних умовах вивчені сполуки не змінювали
рівень глюкози у крові щурів відносно контрольних значень. В умовах
гострого дефіциту О2 серед вивчених речовин, сполука 1 знижує рівень
глюкози у крові до показників контрольних групи тварин цієї ж групи, що
забезпечує роботу мозку в екстремальних гіпоксичних умовах. За цими
даними сполука 1 є кращою за рефренс препарат беміти.
Ці дані узгоджуються з результатами які були отримані при вивченні
актопротекторної та антигіпоксичної активностей сполуки 1 в умовах Pat
[1, 2].
Таким чином, можна зробити висновок, що сполука 1 в умовах
гострої нормобаричної гіпоксії не змінює природну течію процесів
гліколізу, що сприяє збереженню життєдіяльності мозку та всього
організму завдяки вивільненню АТФ.
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ДОСЛІДЖЕННЯ РИНКУ
АНТИТРОМБОЦИТАРНИХ ЛІКАРСЬКИХ ЗАСОБІВ
Вступ. Вивчення ринку лікарських засобів (ЛЗ) – найбільш
поширений напрямок у маркетингових дослідженнях. Об'єктами
маркетингових досліджень виступають різні групи препаратів. Проте
антитромбоцитарні ЛЗ (АТЛЗ) з маркетингової точки зору не вивчались.
Разом з тим, ця група ЛЗ широко використовуються в медицині при
лікуванні тромбозів різної етіології. Сьогодні існує більш як 20 різних ЛЗ,
які здатні пригнічувати функції тромбоцитів за допомогою різних
механізмів дії [2]. Численні дослідження довели їх клінічну ефективність і
зараз ці ЛЗ широко використовуються для терапії та профілактики
тромботичних ускладнень. Тому вивчення ринку цих ЛЗ є актуальним.
Метою роботи був аналіз продуктової та цінової кон'юнктури ринку
антитромбоцитарних ЛЗ.
Спосіб. При проведенні дослідження були використані: джерела
літератури; Державний реєстр (ДР) ЛЗ України, інформація про мінімальні
закупівельні та роздрібні ціни на окремі антитромбоцитарні ЛЗ, а також
методи інформаційного пошуку, аналізу, узагальнення. Для обробки
результатів використано пакет прикладних програм Microsoft Excel.
Результати. Встановлено, що станом на 01.01.2018 р. в Україні було
зареєстровано 57 моно– та 6 комбінованих АТЛЗ, які представлені 9
міжнародними непатентованими назвами (МНН) (клопідогрель, кислота
ацетилсаліцилова, дипіридамол, ілопрост, цилостазол, тиклопідин,
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ептифібатид, трифлусал та тикагрелор). При цьому майже половину з них
(42,9 %) становлять ЛЗ клопідогрелю. Дослідження показало, що
номенклатура досліджуваних ЛЗ сформована 15 вітчизняними та 30
іноземними виробниками з 18 країн світу. При цьому іноземні виробники
поставляють на український фармацевтичний ринок 57,1 % АТЛЗ, а
вітчизняні – 42,9 % АТЛЗ. Серед вітчизняних виробників максимальну
кількість ЛЗ пропонує АТ “Київський вітамінний завод” (18,5 %), а серед
іноземних – німецька фірма Байєр (8,3 %). За результатами вивчення
мінімальних закупівельних цін в розрізі окремих МНН та форм випуску
встановлено, що 78,4 % мають вартість до 200 грн; 13,5 % – вартість у
межах від 200 до 1000 грн і 8,1 % - вартість більше 1000 грн. Аналіз
вартості встановленої добової дози (defined daily dose, DDD) [3] засвідчив,
що для 5 аналізованих ЛЗ вона була меншою 1 грн, для 21 ЛЗ знаходилася
в межах 1-5 грн, для 1 ЛЗ становила 9,92 грн (тобто була в межах 5-10
грн). Вартість DDD для 3 ЛЗ знаходилась в межах 10-20 грн, а для 2 – в
межах 20-50 грн. Вартість DDD в межах 50-150 грн притаманна 3 ЛЗ. До
дороговартісних відносяться 2 ЛЗ, а саме: Інтегрилін та Іломедин, вартість
DDD яких становила 400,88 грн та 1271,03 грн відповідно. Встановлено,
що для 45,7 % ЛЗ коефіцієнт ліквідності ціни [1] був меншим ніж 0,15,
тобто коливання цін є незначними й ціни коректні стосовно споживача.
Для 31,4 % ЛЗ коефіцієнт ліквідності ціни знаходився у межах від 0,15 до
0,49. Це свідчить про значний розмах цін на вказані ЛЗ і некоректність їх
щодо споживача. Для 20,0 % ЛЗ коефіцієнт ліквідності ціни був вищим
0,5, тобто спостерігалася більше ніж 50 % різниця у цінах. Аналіз
кількості пропозицій оптовими посередниками показав, що досліджувані
ЛЗ пропонувалися 16 фірмами-дистрибуторами. Серед них 3 фірми (ТзОВ
“БаДМ”, ПП “O.L.KAR Фарма-Сервіс” та СП “Оптіма-Фарм”)
презентували більш як 80 % номенклатури АТЛЗ, а ТзОВ “Вента” – майже
80 %. Дещо більше ніж 60 % препаратів представляло ПП “Конекс”, а
майже 60 % - ТзОВ “Волиньфарм”. Інші оптові посередники пропонували
від 8,1 % до 35,1 % номенклатури. Також нами була проаналізована
урядова програма “Доступні ліки’, яка передбачає відшкодування вартості
ЛЗ для лікування серцево-судинних захворювань, цукрового діабету ІІ
типу та бронхіальної астми. В результаті дослідження встановлено, що 23
ЛЗ із групи клопідогрелю включено до цієї програми. Встановлено, що 1
ЛЗ з аналізованої групи пацієнти можуть отримати безкоштовно, для 19
ЛЗ відшкодовується 61,9 % - 98,9 % вартості, а за 3 препарати споживачі
повинні доплатити близько половини їх вартості.
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Висновки. Результати дослідження можна використати для
оптимізації асортименту АТЛЗ оптовими посередниками та аптечними
закладами, а також при формуванні їх цінової політики.
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ВИКОРИСТАННЯ ПРОТИМІКРОБНИХ
ВЕТЕРИНАРНИХ ЛІКАРСЬКИХ ЗАСОБІВ
В КОНТЕКСТІ СОЦІАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ
Вступ. Протимікробні ветеринарні лікарські засоби (ПВЛЗ) мають
важливе значення для лікування інфекційних захворювань у тварин або
контролю їх поширення [3,4]. В сучасній практиці ветеринарної медицини
в Україні та інших державах світу засоби, які містять різні класи
протимікробних речовин, широко використовують у різноманітних
(капсулах, порошках, таблетках, гелях, мазях, краплях, ін’єкційних
розчинах та суспензіях, інтрацистернальних та внутрішньоматкових)
лікарських формах [2]. Проте використання протимікробних засобів, як у
ветеринарній, так і у гуманній медицині спричинило серйозну проблему
резистентності мікроорганізмів, яка набула світового масштабу і вимагає
для її подолання координованої діяльності фахівців на міжнародному
рівні [1,2,4].
Метою даної роботи є моніторинг споживання ПВЛЗ та аналіз
ризиків, пов’язаних із їх застосуванням для лікування продуктивних і
домашніх тварин, в контексті соціальної відповідальності для збереження
чистоти довкілля, здоров’я людей і тварин та їх благополуччя.
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Матеріали і методи. Порівняльний та системний аналіз звітів ESACNet, ESVAC, Державного реєстру ветеринарних препаратів України,
анкет-опитувальників від власників реєстраційних посвідчень та
дистриб’юторів щодо обсягів споживання ПВЛЗ за класами й шляхами
введення. Аналіз ризиків, які визначають безпеку та ефективність
використання ПВЛЗ і виявляють вплив на громадське здоров’я, а також
здоров’я і благополуччя тварин.
Результати. Аналіз обсягів споживання ПВЛЗ в Україні виявив певні
тенденції, які дещо узгоджуються з тенденціями країн-членів ЄС та США,
що мають подібні практики ведення тваринництва. Переважно ПВЛЗ
використовуються у вигляді пероральних лікарських форм (90 %), що є
найбільш зручним способом введення продуктивним і домашнім тваринам,
як груповим, так й індивідуальним методом. Ін’єкційні форми займають
невеликий сегмент – 8,9 %, а внутрішньоматкові та інтрацистернальні –
0,3 %. Щодо класів протимікробних речовин, найбільша частка припадає на
засоби, які належать до групи тетрациклінів (39,4 %), сульфаніламідів з
триметопримом (12,1 %), поліпептидів (6,7 %) у пероральних лікарських
формах. Частка пеніцилінів складає 7,4 % та 3 % у пероральних та
ін’єкційних формах, відповідно. Невеликий сегмент (від 5 % до 0,12 %)
займають макроліди, фторхінолони, плевромутиліни, стрептограміни та
лінкозаміди. Слід зазначити, що в Україні у ветеринарній медицині, незначно
використовуються ПВЛЗ групи цефалоспоринів 3-го і 4-го поколінь, які за
класифікацією ВООЗ належать до засобів високого пріоритету у гуманній
медицині [5], а також, у невеликому обсязі з групи критично важливих у
ветеринарній медицині – макроліди та аміноглікозиди [6].
Використання ПВЛЗ має низку характеристик, які на відміну від
інших лікарських засобів потрібно враховувати, оскільки з ними
пов’язаний вагомий вплив на безпеку для тварин, людей і довкілля.
Найбільше ризиків виникає при застосуванні ПВЛЗ продуктивним
тваринам [4]. При цьому недостатньо зважати лише на дозування і
тривалість використання (курс лікування), але й контролювати рівень
максимально допустимих залишків ветеринарних лікарських засобів у
продуктах тваринного походження, призначених для споживання людям.
Оскільки, серед протимікробних засобів у світі 80 %
використовуються для лікування захворювань тварин, необхідно
застосовувати їх суворо за показаннями та призначенням лікаря
ветеринарної медицини, відпускати тільки за рецептами, а також
заборонено використовувати для профілактики захворювань та як
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стимулятори росту. Важливо правильно дозувати ПВЛЗ, особливо, при
груповому способі перорального введення. Для цього застосовують
спеціальні змішувачі, які дозволяють рівномірно розподіляти тверді
лікарські форми у кормі, додають солюбілізатори для покращення
розчинності у воді [3]. Нераціональне і надмірне використання ПВЛЗ
спричинює поглиблення проблеми резистентності мікроорганізмів,
негативно впливає на чистоту довкілля, якість та безпеку продуктів
тваринного походження, знижує економічну рентабельність господарств
та підприємств з вирощування тварин. Цей фактор також створює
проблему безпеки громадського здоров’я, яка на сьогодні є важливою на
світовому рівні.
Висновки й перспектива подальших досліджень:
1. Моніторинг споживання ПВЛЗ виявив певні тенденції, які
дозволили опрацювати окремі положення національного плану
раціонального і безпечного використання протимікробних засобів на
основі міжнародних стандартів з метою подолання проблеми
антибіотикорезистентності.
2. Ризики, пов’язані із застосуванням ПВЛЗ слід враховувати та
встановити на законодавчому рівні правила застосування протимікробних
засобів у ветеринарній практиці, що є складовою подальшої роботи.
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АНАЛІЗ ПІДХОДІВ ДО ВПРОВАДЖЕННЯ СИСТЕМ
УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ НА ПІДПРИЄМСТВАХ З ВИРОБНИЦТВА
ЛІКАРСЬКИХ КОСМЕТИЧНИХ ЗАСОБІВ В УКРАЇНІ
На сьогодні ефективна система управління якістю (СУЯ) є однією з
передумов забезпечення конкурентоспроможності, прибутковості та
стабільності розвитку будь-якого підприємства. Фактично, рівень
конкурентоспроможності продукції є напряму залежним і пропорційним
рівню ефективності СУЯ, яка створена та функціонує на підприємстві з
виробництва цієї продукції.
Оцінюючи стан впровадження СУЯ в косметичній галузі України та
застосування підходів і методів управління якістю, положень міжнародних
стандартів ISO серії 9000, слід визнати зростальний інтерес бізнес-структур
до цих питань. За даними ISO станом на 2017 р. в Україні вже понад 1300
організацій впровадили СУЯ за моделлю ISO 9001. Проте, очевидним є той
факт, що рівень застосування цих систем на підприємствах вітчизняної
косметичної індустрії не відповідає світовому рівню ефективного
менеджменту. З метою аналізу підходів до впровадження СУЯ в діяльності
підприємств з виробництва косметичної продукції, нами було досліджено
причини, які впливають на ефективність впровадження таких систем на
прикладі деяких промислових підприємств косметичної галузі. За нашими
оцінками, можна визначити декілька причин, які негативно впливають на
рівень запровадження СУЯ вітчизняними виробниками.
По-перше, фактори глобального, державного характеру, які здатні
знижувати успішність застосування СУЯ українськими виробниками, до
яких можна віднести макроекономічну нестабільність в державі, низьку
здатність підприємств до адаптації в умовах нових технологій,
недостатній
рівень
залучення
прямих
іноземних
інвестицій,
несприятливий інвестиційний клімат та бізнес-середовища в державі в
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цілому. Також до причин зовнішнього середовища слід віднести
інтеграційні та трансформаційні процеси в економіці, недосконалість
сучасної
нормативно-законодавчої
бази,
незадовільний
рівень
інноваційного та технологічного розвитку, значну конкуренцію на
вітчизняному ринку, труднощі з адаптації виробничих процесів до нових
ринкових умов, відсутність сталої й всебічної державної політики щодо
підвищення якості вітчизняної продукції тощо.
Окрім зазначених факторів зовнішнього впливу на рівень успішності
впровадження СУЯ на підприємствах впливає також низка причин
галузевого характеру, до яких слід віднести наступні: специфіка сфери
діяльності підприємств косметичної галузі, жорсткі вимоги галузевих
міжнародних та регіональних стандартів, підвищені вимоги замовників до
продукції косметичної промисловості, особливості функціонування
галузевого ринкового середовища тощо.
До внутрішніх чинників об’єктивного та суб’єктивного характеру
доцільно віднести наступні фактори: матеріальна база та технічна
оснащеність підприємств, інтелектуальний та кваліфікаційний рівень
підготовки кадрів, чіткі вимоги замовників до споживчих характеристик
продукції, наявність фінансових та матеріальних ресурсів на
підприємствах, рівень досвіду застосування основних принципів і методів
сучасного менеджменту якості у керівництва підприємствами; наявність
компетентних мотивованих фахівців з управління якістю, ступінь
засвоєння методології формування СУЯ на підприємстві та ін.
З метою стандартизації підходів до впровадження й розвитку СУЯ
нами запропонована типова схема виконання процесу СУЯ, заснована на
застосуванні методології Циклу Демінга-Шухарта (PDCA), що
рекомендується стандартом ISO 9001:2015. Застосування таких процедур
передбачає обов'язкове нормативне забезпечення всіх процесів СУЯ
підприємства та імплементацію в усі регламентовані процедури
відповідних вимог стандартів ISO 9001 та інших нормативів.
Важливим є формування саме комплексної системи управління, в
основі якої лежить структурована програма заходів, направлена на
забезпечення якості продукції упродовж всього виробничого циклу, на
різних етапах якого слід додержуватися тих чи інших вимог міжнародних
стандартів, галузевих нормативів, вимог та побажань замовників і
споживачів, інших зацікавлених сторін. Постійне підвищення вимог до
якості продукції зумовлює необхідність застосування системного підходу
до управління якістю продукції: це дозволяє враховувати взаємозв’язки
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між суб’єктами та об’єктами управління якістю, досліджувати
закономірності їх змін, забезпечувати комплексний вплив на
характеристики та рівень якості. СУЯ має являти собою комплекс
підсистем, які взаємопов’язані між собою та спрямовані на забезпечення
належної якості продукції. Доцільно виділити наступні підсистеми:
мотивації працівників та стимулювання кадрового потенціалу,
технологічного забезпечення процесу виробництва, налагодження
комунікацій та обігу інформації, стратегічного планування, аудиту
функціонування системи управління, моніторингу результативності
процесів, контролю якості продукції на різних етапах її створення тощо.
Варто зазначити, що ефективна СУЯ – це система, що завжди має
відповідне матеріальне, фінансове, інтелектуальне, організаційне,
інформаційне, технологічне, нормативно-правове забезпечення.
Таким чином, для забезпечення впровадження СУЯ на
підприємствах косметичної галузі необхідно створити комплексну
систему управління, яка відповідатиме міжнародним стандартам і
вимогам галузі. Це дозволить покращити імідж підприємства, залучити
інвестиції та опанувати нові ринки збуту, забезпечить гнучке управління
підприємством в умовах зовнішнього конкурентного середовища,
оптимізувати взаємодію з клієнтами тощо.
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КЛЮЧОВІ КОМПЕТЕНЦІЇ
ЯК ЕЛЕМЕНТ ОЦІНЮВАННЯ УСПІШНОСТІ
ПРАЦІВНИКІВ ФАРМАЦЕВТИЧНОЇ ГАЛУЗІ УКРАЇНИ
Професійна компетенція – вміння, здатність використати знання,
навички, досвід в заданих умовах і досягнути при цьому максимально
позитивного результату, без контролю і сторонньої допомоги.
84

Метою даної роботи було виділення компетенцій для підвищення
ефективності роботи (якості та кількості) фармацевтичних компаній.
Працівники фармацевтичної галузі повинні характеризуватися
високою професійною підготовкою, вимогливістю до себе та
навколішних, дисциплінованістю, етичною поведінкою, прагненням до
виконання своїх обов’язків на найвищому рівні з метою покращення
фармацевтичного забезпечення населення і поліпшення стану охорони
здоров’я. Компетенції потрібні для попередньої й проміжної оцінки
можливостей співробітників, допомоги в розвитку і виправлення помилок
у процесі професійної діяльності. Компетенції це уміння і навички. Їх
основні відмінності в тому, що уміння – конкретна дія з очікуваним
результатом, а компетенція звичайно не описується через кінцевий
результат, але може і в кінцевому підсумку повинна описуватися або
створюватися виходячи з нього.
Виділення ключових (найбільш значущих) і другорядних
компетенцій для різних категорій співробітників різне, в залежності від
специфіки роботи конкретних підрозділів і посад. Наприклад, для
співробітників call-центру зовнішні дані будуть мати мінімальне значення,
а навички спілкування телефоном (розписуються детально), швидкість
друку на ПК і обсяг оперативної, тобто короткострокової пам'яті,
швидкість перемикання уваги й особиста ‘не подразливість’ матимуть
максимальне значення. З іншого боку для провізорів важливими є як
навички спілкування так і зовнішні дані.
В нормі 70-80 % співробітників відповідає заданим критеріям
успішності. Решта працівників поділяється приблизно порівну: нижче і
вище планки заданих критеріїв. Якщо співробітник вище планки заданих
стандартів на 30 %, то необхідно думати про його переведення на вищу
посаду або розширення його повноважень. З тими, чий показник нижче
планки заданих критеріїв або стандартів, потрібно вчинити зворотним
чином.
На практиці всі підходи перетинаються і доповнюють один одного.
Наприклад, в рамках щорічної оцінки робочих результатів або атестації
співробітники в більшості компаній оцінюються і по набору компетенцій.
На основі останнього служби по персоналу можуть встановити профілі
успішності для кожної позиції та цільові рівні розвитку компетенцій на рік
вперед з точки зору розвитку кар'єри та професіоналізму співробітника
усередині компанії.
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Таким чином, ключові компетенції формують у фармацевтичного
фахівця здатності самостійного навчання, гнучкого пристосування до
складних умов праці, взаємовідносин з роботодавцем, підвищення
ефективності роботи фармацевтичних компаній в сучасному
конкурентному середовищі.
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ДО ПИТАННЯ МОТИВАЦІЇ ВНУТРІШНІХ АУДИТОРІВ
ФАРМАЦЕВТИЧНИХ СИСТЕМ ЯКОСТІ
Система управління якістю (СУЯ) є необхідною умовою стабільності
й успішності діяльності будь-якого підприємства, особливо фармацевтичного. Переважною мірою ефективність СУЯ визначається кадровими
ресурсами, що підкреслює й один з принципів сучасного менеджменту
якості – “Задіяність персоналу”. Стандарт ISO 9000:2015 пояснює цей
принцип так: “компетентний, правомочний та задіяний персонал на всіх
рівнях в організації – суттєво важливий для покращення спроможності
організації створювати цінність”. Щоб результативно та ефективно
керувати організацією, важливо поважати та залучати весь персонал на
всіх рівнях. Визнання, правонаділення та підвищення компетентності
сприяє задіяності персоналу до досягнення цілей організації у сфері
якості. Деякі можливі ключові вигоди від реалізації цього принципу:
 поліпшене розуміння персоналом цілей організації у сфері якості
та підвищена мотивація до їх досягнення;
 підвищення залученості персоналу до діяльності з поліпшення;
 підвищення фахового розвитку, ініціативності персоналу;
 підвищення задоволеності персоналу;
 збільшення довіри та співпраці в межах всієї організації;
 збільшення уваги до спільних цінностей і культури тощо.
Можливі дії щодо реалізації цього принципу охоплюють наступне:
 спілкування з персоналом задля сприяння його розумінню
важливості його власного внеску;
 сприяння співпраці в усій організації;
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 сприяння відвертому обговоренню та обміну знаннями й
досвідом;
 уповноваження персоналу визначати обмежувальні чинники в
роботі та без остраху брати на себе ініціативи;
 визнання та винагородження персоналу за його внесок, набуття
знань і самовдосконалення тощо.
Продумана мотиваційна політика стосовно фахівців фармацевтичної
системи якості (ФСЯ) забезпечує ефективність їх діяльності, а це, у свою
чергу, забезпечує результативність та ефективність самої ФСЯ.
Важливим елементом будь-якої системи управління, що забезпечує її
постійну діагностику, моніторинг та удосконалення, є процес внутрішніх
аудитів (ВА). Аудити є обов'язковим елементом всіх систем управління,
регламентованих міжнародними стандартами ISO 9001, ISO 14001, ISO
22000, ISO 50001, ISO 13485, ISO 22301 тощо.
Важливість ВА для фармацевтичного підприємства (ФП) зазначено у
настановах з належних практик лікарських засобів (зокрема, в GMP, GDP)
та документах ICH (ICH Q9, ICH Q10). Відповідно, внутрішні аудити
(самоінспекції) суб'єктів фармацевтичного ринку країни передбачено й
ліцензійними умовами провадження господарської діяльності з
виробництва, оптової й роздрібної реалізації лікарських засобів.
Питання мотивації внутрішніх аудиторів та підвищення ефективності
їх роботи набуває актуальності через кілька причин. По-перше, аудитори
виконують достатньо складну й відповідальну роботу, що вимагає доброї
підготовки й значного досвіду. По-друге, аудитори є свого роду
“гвардією” підприємства, найбільш обізнаними фахівцями в сфері якості,
які можуть надати пораду стосовно оптимізації виконання процесів ФСЯ
організації та підвищення показників діяльності. Зважаючи на те, що
часто функції аудиторів виконують залучені працівники різних
підрозділів ФП, їх ефективна мотивація є актуальним і важливим
питанням.
Таким чином, метою нашого дослідження стало визначення
найбільш прийнятних методів мотивації для постійного підвищення
компетентності й результативності діяльності внутрішніх аудиторів ФП.
Для вибору й поточної оцінки аудиторів пропонуємо оцінювати їх
особистісні якості, що також сприятиме результативності ВА [1]. Слід
додати, що за допомогою відповідних методів психодіагностики можна
оцінити також і стан вмотивованості аудиторів. Наприклад, можна
87

застосовувати методику вивчення професійної мотивації Т. Дуткевича та
О. Савицької, або методику “Готовність до саморозвитку” В. Павлова.
Для стимулювання аудиторів підвищувати свої професійні та
особистісні якості є доцільним застосовувати стимулюючі види мотивації.
Для матеріального заохочення аудиторів пропонуємо ввести спеціальну
систему оплати праці аудиторів (у випадку фіксованої плати), де грошова
сума буде змінюватися залежно від оцінки рівня важливості й цінності
даних аудиту (аудиторського звіту), надаваної вищим керівництвом.
Проте, попри велике значення матеріального заохочення, є не менш
важливі нематеріальні або моральні способи заохочення, наприклад:
поліпшення умов праці (ергономіка робочого місця), професійне
зростання (зміна статусу), навчання, визнання в компанії, більша
самостійність в організації своєї діяльності, більші можливості
особистісної самореалізації. Використання матеріальних і моральних
заохочень одночасно є найбільш ефективним поєднанням [2]. Вважаємо за
доцільне внести відповідні процедури до документів з ВА.
Таким чином, при використані стимулюючих видів мотивації аудиторів
можна досягти суттєвого підвищення ефективності внутрішніх аудитів.
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КОНФЛІКТНІ СИТУАЦІЇ В АПТЕЧНИХ ЗАКЛАДАХ
Кожен колектив складається із працівників, які значною мірою
відрізняються одне від одного. Це – відмінність у віці, освіті, стажі
роботи, професійному та життєвому досвіді, у цілях і завданнях, у
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функціях і обов’язках, відмінність у цінностях, інтересах, установках,
поглядах, домаганнях. Ці відмінності у колективах зумовлюють
виникнення конфліктних ситуацій та конфліктів [1]. Конфлікти
проявляються в діяльності всіх соціальних інститутів і соціальних груп, у
взаєминах між людьми та грають значну роль у житті людини, сім'ї,
колективу, держави та суспільства в цілому. Люди по-різному
сприймають ситуації, в яких вони опинились в силу своїх особливостей.
Різниця в розумінні часто призводить до того, що люди не погоджуються
один з одним при вирішенні якихось питань і це непорозуміння може
виникати, коли ситуація дійсно має конфліктний характер. У діяльності
виробничого колективу конфлікти можуть бути найрізноманітнішими, але
завжди виявляються як відношення взаємної протидії особистостей,
активного їх зіткнення [2].
У психології конфлікт визначається як “зіткнення протилежно
спрямованих, несумісних одна з одною тенденцій, окремого епізоду у
свідомості, в міжособистісних взаємодіях або міжособистісних відносинах
індивідів або груп людей, пов'язане з негативними емоційними
переживаннями” [1]. Провізори в аптеці доволі часто стикаються з
конфліктними ситуаціями, вони перешкоджають якісному виконанню
професійних обов'язків, погіршують емоційний стан та можуть викликати
стрес, як у відвідувача, так і у працівника аптеки. За даними [І.О. Кулініч]
виявлено, що втрата робочого часу від конфліктів і після конфліктних
переживань становить близько 15 %, а продуктивність праці може
знижуватися до 20 % і більше.
Метою роботи є вивчення характеру виникнення конфліктів та
запропонування шляхів вирішення і запобігання конфліктних ситуацій у
колективі. Робота полягає у вивченні теоретичних основ управління
конфліктами в організації та проведенні дослідження найбільш частих
причин конфліктів.
Ми провели опитування серед провізорів і фармацевтів однієї з
аптечних мереж м. Дніпра. В результаті було опитано 17 працівників
аптек, яким було запропоновано вказати найчастіші причини виникнення
конфліктів, достатню їх поінформованість про способи вирішення
конфліктних ситуацій та наявність бажання одержувати більше необхідної
інформації з цього питання.
Отримані результати дозволяють зробити наступні висновки:
 у працівників аптечних закладів конфлікти виникають як
внутрішньо–особистісні, міжособистісні, так і групові;
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 причини, за якими виникають конфліктні ситуації, мають
різноманітний характер;
 респонденти, які взяли участь в опитуванні недостатньо обізнані з
проблеми вирішення конфліктних ситуацій.
Щоб запобігти конфлікту аптечний працівник на нашу думку повинен:
 вміти створювати у професійному спілкуванні позитивні емоційні
установки;
 бути готовим до конструктивного улагодження конфлікту;
 володіти методами запобігання конфліктних ситуацій;
 проявляти розуміння і співчуття до співрозмовника;
 уміти враховувати особистісні якості та емоційний стан учасників
конфлікту.
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РОЛЬ ФАРМАЦЕВТИЧНОГО ПРАЦІВНИКА
В СУЧАСНІЙ СИСТЕМІ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я
Ситуацію, що склалася зі статусом і роллю фармацевта в системі
охорони здоров’я за останнє десятиліття, змушує констатувати як таку, що
у випадку продовження байдужого ставлення до долі фармацевтичного
працівника зі сторони її носія призведе до банального перетворення його в
продавця ліків у місцях їх реалізації.
Причини, що призвели до такої ситуації знаходяться не в одній
площині та потребують детального самокритичного аналізу зі сторони
всіх учасників фармацевтичного ринку – освітян, виробників
фармацевтичної продукції, дистриб’юторів, власників аптечних закладів,
органів місцевого самоврядування і МОЗ України та, насамперед,
фармацевтичних працівників.
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За часів становлення України як незалежної держави всі учасники
фармацевтичного ринку активно зайнялись виключно розбудовою своїх
вузько корпоративних видів бізнесу:
 освітні послуги, у зв’язку із самоусуненням держави, як
інституції, що зобов’язана окреслити стратегічні напрямки розвитку
фармацевтичної освіти, перетворились в освітній бізнес;
 фармацевтичні підприємства, враховуючи міжнародні правила
існування на ринку та світові стандарти належної виробничої практики
(НВП, англ. GMP), спрямували свою діяльність на якість виробництва ліків;
 дистриб’ютори,
які
взяли
курс
на
монополізацію
фармацевтичного ринку, теж не мали іншого шляху, як запровадження
стандарту належної практики дистрибуції (НПД, англ. GDP);
 на рівні роздрібних продаж на зміну поодиноким аптекам
прийшли потужні аптечні мережі, з якими аптекам-одиначкам вкрай
важко конкурувати.
Усі відчули смак бізнесу й почалася за участю майже всіх учасників
фармацевтичного ринку нищівна руйнація аптечних закладів комунальної
та державної форм власності, що призвело практично до знищення
аптечного виготовлення лікарських засобів шляхом запровадження не
зрозумілих вимог до виробничих аптечних приміщень у Ліцензійних
умовах провадження діяльності з обігу лікарських засобів. Останніми
одночасно була введена норма 50 м кв. для відкриття аптеки, анульована
категорійність аптек за видами діяльності та ліквідовані аптечні кіоски,
що зруйнувало практично всю сільську фармацію. Окрім цього
запроваджена дискримінаційна норма оподаткування ліків аптечного
виготовлення у 20% на противагу 7% для промислового виробництва. Ще
два–три роки такого відношення до аптечної справи призведе до
безповоротної її руйнації.
Що отримав громадянин України “в сухому залишку”???? Він сам
на сам залишився з проблемою доступності фармацевтичної допомоги.
Місця з продажу ліків, як ракова пухлина, заполонили центральні
вулиці міст і містечок. Лише в поодиноких селах є аптеки. При цьому,
знайти аптеку, що виготовляє ліки, надає паліативну допомогу та бере
участь в соціальних програмах, майже не здійсненна мрія для громадян
сільської місцевості.
Для багатьох працівників аптек фармацевтична етика нівельована.
Спостерігається повне ігнорування правил відпуску медикаментів
рецептурної групи, непоодинокі випадки, коли за прилавком знаходиться
91

особа без фармацевтичної освіти. Відбулася зміна моральної орієнтації
аптечної служби – чим більша вартість чеку, тим успішніший працівник, а
пацієнт розглядається лише як носій гаманця. БЕЗВІДПОВІДАЛЬНЕ
САМОЛІКУВАННЯ в Україні набуло статусу національного лиха!
Створена унікальна українська модель АПТЕКИ – ФОП. У якій країні
цивілізованого світу таке є, щоб існувало дві системи оподаткування
аптечного бізнесу?
То який вихід з цієї ситуації пропонує ГО “Всеукраїнська
фармацевтична палата”
– організаційний член Міжнародної
фармацевтичної федерації (МФФ, англ. FIP)?
З метою надання руху ГО “ВФП” щодо ролі фармацевтичного
працівника в системі охорони здоров’я статусу всеукраїнського - необхідно
залучати до своїх лав все більше не байдужих до долі професії
ФАРМАЦЕВТИЧНОГО працівника громадян, не допустити перетворення
їх в кріпаків з фармацевтичним дипломом.
Всім “миром” пролобіювати прийняття Верховною Радою України
Законів України “Про фармацевтичне самоврядування” та “Про
фармацевтичну діяльність”.
Прийняття цих двох доленосних нормативно-правових актів
створить цивілізовані умови для:
 ведення фармацевтичної справи у гармонії з належним
підприємництвом;
 акредитації аптек на добровільних засадах;
 заміни аптечної націнки на оплату фармацевтичної послуги;
 набуття професією фармацевта статусу професії публічної довіри;
 запровадження національних стандартів Належної аптечної
практики (НАП, англ. GPP);
 створенню мотиваційних умов для аптечного виготовлення ліків
та забезпечення населення препаратами, до складу яких входять
підконтрольні речовини, а також відкриття аптек в сільській місцевості;
 запровадження інституту допуску до професії, що, у свою чергу,
стане потужним мотиваційним чинником при наданні та отриманні
освітніх додипломних та післядипломних послуг як в середовищі їх
надавачів, так і в середовищі їх отримувачів та роботодавців.
Аптека та фармацевтичні працівники стануть провайдерами нової
якості надання фармацевтичних послуг, що, у свою чергу, слугуватиме на
користь українського народу.
92

Таким чином, запровадження інституту професійного фармацевтичного самоврядування створить реальне підґрунтя для побудови прозорої та
без корупційного фундаменту системи охорони здоров’я в Україні.

В. В. Коляда, Л. В. Коновалова, Л. О. Юхта
Національний медичний університет імені О. О. Богомольця, Київ
АТ “Київський вітамінний завод”, Київ
Коляда В.В., Коновалова Л.В., Юхта Л.О. Формування алгоритму збору побічних реакцій лікарських засобів на вітчизняному підприємстві-виробнику

ФОРМУВАННЯ АЛГОРИТМУ ЗБОРУ
ПОБІЧНИХ РЕАКЦІЙ ЛІКАРСЬКИХ ЗАСОБІВ
НА ВІТЧИЗНЯНОМУ ПІДПРИЄМСТВІ-ВИРОБНИКУ
Мета: формування алгоритму збору інформації щодо побічних
дій/реакцій лікарських засобів (ЛЗ), які виробляються вітчизняним
підприємством-виробником.
Результати: відповідно до чинної законодавчої бази, яка регулює
обіг ЛЗ, зокрема здійснення фармаконагляду, вітчизняним підприємствомвиробником розроблено та впроваджено систематизацію процедур з
проведення тих чи інших процедур. Так, система фармаконагляду на
вітчизняному
підприємстві-виробнику
функціонує
з
моменту
встановлення відповідних вимог законодавства України, а саме наказу
МОЗ України від 27.12.2006 № 898 “Про затвердження Порядку
здійснення нагляду за побічними реакціями лікарських засобів,
дозволених до медичного застосування”. Основним документом став
стандарт
підприємства
“Система
фармаконагляду.
Опис
та
функціонування”. Для збору побічних дій/реакцій розроблена та
затверджена стандартна робоча процедура “Розробка та затвердження
PSUR/ACO/RMP”, наявність якої дозволяє систематизувати та
уніфікувати збір, опрацювання інформації щодо побічних дій/реакцій ЛЗ,
а також, як результат, отримання та надання відповідної інформації у
форматі PSUR/ACO/RMP щодо профілів безпеки дозволених до
застосування ЛЗ. Для проведення збору, фіксування, оцінювання та
подання до регуляторного органу України та інших країн інформації про
випадки побічних дій/реакцій та/або відсутності ефективності ЛЗ, а також
будь-яких інших даних, необхідних для оцінки ризику і користі при
медичному застосуванні ЛЗ розроблено відповідний алгоритм,
складовими якого є два основні блоки, а саме:
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 зовнішній (пасивний) моніторинг (повідомлення ЕМА, фахових
видань тощо);
 внутрішній (активний) моніторинг (робота фахівців підприємства
щодо відстежування дії лікарських засобів, повідомлення медичного
персоналу/пацієнтів тощо).
Отримана інформація підлягає обробці, систематизації та
визначенню подальших дій з метою встановлення відповідного профілю
безпеки ЛЗ. Важливість зазначених дій полягає, насамперед у
систематичності проведення, як активного, так і пасивного моніторингу.
Проведення систематичного моніторингу зі збору інформації щодо
ефективності та побічних дій/реакцій ЛЗ надає змогу уніфікувати розгляд
інформації отриманої від офіційних джерел, споживачів ЛЗ, медичного
персоналу та отримати об’єктивні дані щодо ЛЗ. Такі дії стали базовими
для формування всієї системи фармаконагляду на підприємстві. Надати
інформацію про побічні дії/реакції та/або відсутність ефективності ЛЗ, які
виробляються вітчизняним підприємством-виробником можна у вкладці
сайту підприємства: “Фармаконагляд”. Дана функція надає можливість
прямого надходження до підприємства інформації від пацієнтів
(споживачів ЛЗ) та медичного персоналу. Форма карток-повідомлень про
побічні дії або відсутність ефективності ЛЗ визначена та затверджена
наказом МОЗ України від 27.12.2006 р. № 898.
Висновки: використання алгоритму збору побічних дій/реакцій
лікарських засобів, які виробляються вітчизняним підприємствомвиробником дозволяє своєчасно встановлювати об’єктивне співвідношення
користі/ризику та, як наслідок, забезпечувати випуск ефективних/
безпечних та якісних ЛЗ.

А. А. Котвіцька, І. О. Сурікова
Національний фармацевтичний університет, м. Харків
socpharm@nuph.edu.ua
Котвіцька А.А., Сурікова І.О. Вивчення наукових напрямків дослідження у сфері соціальної фармації у 2017 році

ВИВЧЕННЯ НАУКОВИХ НАПРЯМКІВ ДОСЛІДЖЕННЯ
У СФЕРІ СОЦІАЛЬНОЇ ФАРМАЦІЇ У 2017 РОЦІ
У багатьох країнах світу соціальна фармація є достатньо розвинутим
науковим напрямком досліджень, що забезпечує міжнародну та
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міждисциплінарну взаємодію у контексті обговорення та поширення
знань, пов’язаних зі здоров’ям [1, 2].
Враховуючи євроінтеграційні процеси реформування вітчизняного
фармацевтичного сектору галузі охорони здоров’я, метою наших
досліджень є продовження вивчення науково-практичних напрямків
дослідження в сфері соціальної фармації за 2017 р. [3].
З використанням контент-аналізу проведено дослідження наукових
публікацій найбільш авторитетного у сфері соціальної фармації
міжнародного журналу “Research in Social and Administrative Pharmacy”
(RSAP) за 2017 р. (CiteScore: 2.18, Impact Factor: 2.315) [4].
У ході дослідження встановлено, що загалом за 2017 р. було
опубліковано 119 оригінальні наукові статті, що розподілені як частка від
загальної кількості публікацій за категоріями:
 оригінальні дослідження (Original Research) – 70 (58,8 %);
 оглядові статті (Review Articles) – 10 (8,4 %);
 короткі описи дослідження (Research Brief) – 6 (5,04 %);
 апробація нової моделі дослідження (Proposed Model) – 5 (4,2 %)
 звіти про випадки (Case Reports) – 5 (4,2 %);
 вивчення проблематики (Case Study) – 2 (1,68 %);
 протокол дослідження (Study Protocol) – 1 (0,84 %);
 коротке повідомлення (Short Communication) – 1 (0,84 %);
 коментарі (Commentaries) – 19 (16,0 %).
Порівнюючи з аналізом науково-практичних напрямків попередніх
років, можна зробити висновок про розширення категорій наукових статей
у RSAP, зокрема, з’являються нові категорії: Case Reports, Case Study,
Study Protocol, Short Communication. Також спостерігається зменшення
наукових публікацій за категорією Original Research, Research Brief та
збільшення Commentaries; у цілому наукових статей за категоріями
відповідає попереднім рокам [3, 4].
У ході вивчення змісту опублікованих в RSAP статей нами
визначено, що у 2017 р. найчастіше наукові дослідження були присвячені
таким фармацевтичним категоріям як аптека (Community pharmacy),
фармацевтичний працівник (Pharmacist), управління у сфері обігу
лікарських засобів (Medication management), дотримання (прихильність)
визначеної
фармакотерапії
(Medication
adherence),
управління
фармакотерапією (Medication therapy management), фармацевтична
практика (Pharmacy practice), клінічна фармація (Clinical pharmacy),
комунікації (Communication), аптечні послуги (Community pharmacy
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service), ставлення (Attitudes), госпітальна аптека (Hospital pharmacy),
лікарські засоби (Medication), будинки для людей похилого віку (Nursing
home), пацієнт (Patients), безпека пацієнта (Patient safety), фармацевтична
допомога (Pharmaceutical care), первинна медична допомога (Primary care),
витрати (Costs), побічні реакції (Adverse drug event), грамотність в
питаннях охорони здоров’я (Health literacy) тощо [4].
Найбільш розповсюдженими та соціально-значущими нозологіями,
на думку дослідників у сфері соціальної фармації, є гіпертонічна хвороба,
депресія, діабет, серцево-судинні захворювання, астма, рак молочної
залози, злоякісні меланоми та інші онкологічні захворювання, хвороба
Крона, ВІЛ/СНІД та ін. Також, необхідно зазначити, спрямованість
наукових досліджень на усі категорії населення: діти, доросле населення,
населення похилого віку, вагітні жінки, сільське населення,
тютюнозалежні тощо.
У цілому можна стверджувати, що пріоритетні напрямки досліджень
в сфері соціальної фармації фокусуються на соціальних, організаційних,
економічних, правових, психологічних, комунікаційних аспектах, що
впливають на ефективність фармацевтичного забезпечення й допомоги та
показниках якості життя пацієнта.
Таким чином, за результатами проведеного дослідження публікацій
в науковому журналі “Research in Social & Administrative Pharmacy” за
2017 р., встановлено, що, здебільшого науковцями різних країн
публікуються результати оригінальних наукових досліджень (58,8 % від
усіх публікацій) та з’являються нові категорії публікацій: Case Reports,
Case Study, Study Protocol, Short Communication, найбільш
розповсюдженими категоріями в сфері соціальної фармації є аптека та
фармацевтичний працівник. Опубліковані матеріали охоплюють
дослідження найбільш соціально-значущих захворювань та усіх категорії
населення. В цілому дослідження в сфері соціальної фармації спрямовані
на вивчення усіх факторів, що впливають на застосування пацієнтами ЛЗ в
контексті якісного фармацевтичного забезпечення та фармацевтичної
допомоги.
Література:
1 Котвіцька А. А. Сучасні аспекти становлення та розвитку соціальної фармації в
Україні / А. А. Котвіцька, І. В. Кубарєва, А. В. Волкова, О. О. Суріков,
А. В. Черкашина // Соціальна фармація: стан, проблеми та перспективи: наук.
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Крикавський Є.В., Косар Н.С. Кузьо Н.Є. Напрями підвищення конкурентоспроможності аптечних мереж у сучасних умовах

НАПРЯМИ ПІДВИЩЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ
АПТЕЧНИХ МЕРЕЖ У СУЧАСНИХ УМОВАХ
Зростання конкуренції на товарних ринках актуалізує питання
підвищення конкурентоспроможності його суб’єктів. Ринок лікарських
засобів України охоплює виробництво ліків, торгівлю ними, включає
організації для їх складування та транспортування. У системі його
інфраструктури переважають середні локальні мережі, які визначають
динаміку та тенденції розвитку ринку, конкуренція між якими
посилюється. Конкурентна боротьба активно розгортається у сфері
роздрібного продажу лікарських засобів, що змушує останніх шукати
напрями посилення своїх конкурентних переваг. Метою даного
дослідження є визначення напрямів підвищення конкурентоспроможності
аптечних мереж на підставі збирання та аналізу вторинної та первинної
маркетингової інформації.
Результати дослідження ринку лікарських засобів свідчать про
постійне зростання кількості аптек в Україні внаслідок високої
прибутковості продажу цих товарів [1]. Особливістю фармацевтичного
ринку є значний рівень концентрації торговельних точок, у той час як
індекс концентрації самого ринку становить в Україні CR3 (частка трьох
найбільших аптечних організацій за обсягом продажів у грошовому
вираженні) є доволі незначною — 8,6 % (за результатами функціонування
у 2013 р.) [2]. Аптечні мережі з метою утримання та посилення своїх
ринкових позицій повинні розробляти ефективну стратегію розвитку та
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модель управління бізнесом, підвищувати рівень сервісу та логістики,
узгоджуючи поставки всередині мережі з метою зменшення витрат
товароруху і пошуку резервів підвищення ефективності у межах
використання концепції сталого розвитку, забезпечувати постійний
контроль якості лікарських засобів, уникаючи фальсифікатів.
Аптечним мережам важливо дослідити потреби клієнтів для
адаптації власного асортименту, комунікацій та рівня сервісу до змін у
них через проведення маркетингових досліджень. Збирання первинної
маркетингової інформації через мережу Інтернет, проведене авторами у
2017 р. засвідчило, що більшість респондентів усвідомлюють необхідність
піклуватися про своє здоров'я, часто користуючись послугами декількох
аптечних мереж. При виборі аптек відвідувачами враховуються такі
фактори як зручність їх розташування, рівень цін, ширина асортименту.
Для майже половини опитаних важливою є інформація на сайті і кількість
таких осіб буде зростати.
До напрямів підвищення конкурентоспроможності аптечних мереж
можна віднести [3]:
 розміщення аптек та їх структурних підрозділів (аптечних пунктів
і кіосків) у місцях великої кількості потенційних клієнтів;
 постійне оновлення власного товарного асортименту шляхом
включення у нього товарів-новинок на ринку, забезпечення можливості
для відвідувачів отримати відсутні ліки протягом одного дня;
 проведення гнучкої цінової політики, зокрема надання знижок
споживачам через систему дисконтування;
 обслуговування категорій хворих на безоплатній та пільговій
основі у межах чинних державних програм;
 формування фірмового стилю та зручності пересування відвідувачів,
зокрема однакове оформлення приміщень аптек, пандуси й поруччя на вході,
фірмовий одяг персоналу, оптимальна викладка товару на полицях,
використання фірмових пакетів, просторого торгового залу, наявність в
аптеці місць для сидіння, де можна відпочити або дочекатися своєї черги;
 розширений графік роботи аптеки: або цілодобова робота (як
ідеальний варіант), або якомога довший робочий день;
 надання додаткових послуг відвідувачам (перевірку зору,
вимірювання тиску і температури тіла людини, проведення експресаналізу на цукор для хворих діабетом, комп’ютерне експрес-тестування
організму, апаратна діагностика шкіри з підбором косметичних засобів,
можливість замовлення та доставки ліків);
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 належне інформаційне забезпечення відвідувачів – можливість
перевірити наявність ліків і замовити їх на сайті аптеки, наявність на сайті
цін про ліки та інші товари, які реалізуються у даній аптеці, забезпечення
зворотного зв’язку з відвідувачами.
Отже, проведене дослідження свідчить про значну роль усіх
складових комплексу маркетингу аптечних мереж у формуванні їх
конкурентоспроможності на ринку. У сучасних умовах активного
розвитку комунікаційних систем, одним із ключових елементів стає
глобальна мережа Інтернет. Перспективи подальших досліджень пов’язані
з аналізом сайтів великих аптечних мереж України, наявності у них
Інтернет-магазинів та розробленням пропозицій щодо їх оптимізації у
напрямі підвищення зручності придбання товарів та отримання необхідної
інформації для відвідувачів.
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ОЦІНКА ВПЛИВУ НОВОГО ЗАСОБУ ГІГІЄНИ НА СТАН РОТОВОЇ
РІДИНИ У ЩУРІВ ІЗ МОДЕЛЬОВАНИМ ПАРОДОНТИТОМ
Останнім часом спостерігається високий рівень поширеності
запальних і запально-дистрофічних захворювань пародонту. Тому
розробка нових засобів для догляду за порожниною рота і способів їх
застосування з метою профілактики та лікування запальних захворювань
пародонту є актуальною.
Метою нашої роботи було вивчення протизапальної активності
новоствореного гелю на основі прополісу і біологічно активних речовин
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при відтвореному пародонтиті у щурів.
Матеріал та методи. Експериментальне дослідження було
проведено на 33 білих щурах лінії Вістар. Пародонтит моделювали
шляхом створення штучної зубної бляшки навколо шийки верхніх різців із
шорсткуватою поверхнею, що заходила під ясна.
Результати. У біохімічних дослідженнях ротової рідини щурів на 5
добу відтворення пародонтиту у порівнянні з інтактними тваринами у 1,2
раза підвищувався загальний білок у результаті запалення, в 1,4 раза
лужна фосфатаза внаслідок цитолізу, відмічалися інтенсифікація
перекисного окислення ліпідів за даними підвищення вмісту МДА у 2,2
раза та зниження активності антиоксидантного ферменту каталази в 2,2
раза. Місцеве застосування нового апігелю “Апісан” у вигляді аплікацій
на ясна в кількості 0,5 мл один раз на день, щодня, протягом 5 днів
приводило до зниження запального процесу в тканинах пародонту, що
визначалося у маркерах запалення: рівень еластази знизився на 60%, вміст
МДА – на 82 %, активність уреази – на 78%, відновлювався рівень білку.
Одночасно відбувалося підвищення активності каталази у середньому з
(0,060±0,003) до (0,106±0,004) нкат/л, тобто в 1,7 раза. Використання гелю
“Апісан” сприяло зниженню підвищеної при патології пародонту
активності лужної фосфатази та стимуляції неспецифічної резистентності
(активність лізоциму в ротовій рідині зросла в 1,18 раза).
Висновки. Отримані результати свідчать про перспективу
використання новоствореного гелю “Апісан” для лікування і
профілактики запальних захворювань пародонту.
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ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ЛІКАРНЯНОЇ ФАРМАЦІЇ
В УМОВАХ МЕДИЧНОЇ РЕФОРМИ В УКРАЇНІ
Вступ. Згідно із Законом України за № 2168-VIII від 19.10.2017 р.
“Про державні фінансові гарантії медичного обслуговування населення”
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почалась реформа галузі охорони здоров’я (ОЗ) [1]. Оскільки,
фармацевтична галузь займає значне місце в економіці України та являє
собою важливий сегмент національного ринку, який визначає оборонну
безпеку країни в цілому, важливим є розуміння змін, що будуть
відбуватись в ній при реформуванні системи ОЗ.
Постановка проблеми та її зв'язок з науковими та практичними
питаннями. У зв’язку із заходами із забезпечення національної безпеки й
оборони, відсічі й стримування збройної агресії РФ, в Україні
функціонування відомчих госпітальних лікувально-профілактичних
закладів (ЛПЗ) є однією з пріоритетних задач. Саме тому, особливої уваги
заслуговує дослідження перспектив розвитку лікарняної відомчої фармації
в умовах проведення реформи системи ОЗ, що відбувається в Україні.
Мета дослідження. Проаналізувати перспективи розвитку лікарняної
госпітальної фармації в умовах проведення медичної реформи в Україні.
Результати дослідження. Нами було проаналізовано базовий
документ [1] та встановлено, що зміни, які будуть відбуватись стосовно
ЛПЗ у 2018 р. умовно поділено на три етапи.
Перший етап – 01.01.2018 р. по 31.03.2018 р. Місцеве керівництво
має завершити формування госпітальних округів і госпітальних рад.
Головні лікарі - реорганізувати ЛПЗ первинної допомоги з бюджетних
установ у комунальні некомерційні підприємства. ЛПЗ зможуть укласти
договори з Національною службою здоров’я України (НСЗУ) та
отримувати фінансування з Державного бюджету [2].
Другий етап – з 01.04.2018 р. по 31.05.2018 р. Місцеве керівництво
має внести зміни до місцевих бюджетів для часткового фінансування,
утримання та модернізації ЛПЗ. Головні лікарі мають завершити
реорганізацію ЛПЗ первинної допомоги на комунальні некомерційні
підприємства. Провести економічні розрахунки. Скласти штатний розпис
ЛПЗ та визначити розміри заробітної плати лікарів. Розробити
документацію для офіційного надання додаткових платних медичних
послуг, оплата яких не буде покриватися виплатами НСЗУ [2].
Третій етап – з 01.06.2018 р. по 30.06.2018 р. Головні лікарі повинні
укласти договори з НСЗУ та узгодити можливість надання додаткових
платних медичних послуг. В результаті ЛПЗ отримають річну оплату з
розрахунку кількості пацієнтів. Таким чином ЛПЗ первинної ланки
отримають подвійне фінансування за півроку: спочатку з субвенції, а
потім – від НСЗУ [2].
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Однак, у документах та коментарях посадовців до них є погано
завуальованим те, що не всі ЛПЗ первинної ланки укладуть договори та
зможуть функціонувати надалі. Частина ЛПЗ буде скорочена. Зрозуміло,
що більшість спеціалізованих ЛПЗ, за умови укрупнення та створення
обласних медичних центрів, може бути теж зліквідовано.
Важливим, на нашу думку, є збереження кількості цивільних та
відомчих госпітальних ЛПЗ, у структурі яких функціонують
фармацевтичні підрозділи (аптеки). Зараз більшість цивільних ЛПЗ у своїй
структурі не мають аптек, оскільки вони були розформовані у зв’язку зі
скороченням штатів та недоцільністю їх утримання. Аптеки були
відокремлені та зареєстровані як окремий суб’єкт господарської
діяльності, позаяк комерційна складова була більш привабливою. В
результаті ці аптеки не витримали конкуренції та збанкротували. У ЛПЗ
забезпечення покладено на провізора, який закуповує необхідні ліки без
ліцензії від імені ЛПЗ як окремої організації. Натомість, у відомчих ЛПЗ
такі фармацевтичні підрозділи мають ліцензії та належним чином
здійснюють всі функції покладені на аптечний заклад: проведення торгів у
системі “Прозоро”, дотримання тендерних умов (контроль за реєстром
граничних цін, асортиментом ЛЗ згідно з Національним переліком
основних ЛЗ), отримання ЛЗ і ВМП, їх зберігання, контроль якості,
виготовлення в умовах аптеки ЛЗ, а також відпуск у відділення з
подальшим контролем за використанням.
Висновки й перспективи подальших досліджень. Сьогодні однією
з найбільш актуальних проблем вітчизняної ОЗ є пошук шляхів
удосконалення матеріально-технічного забезпечення ЛПЗ, що можливо
завдяки проведенню медичної реформи. Однак, при створенні вторинної
ланки медичної допомоги важливо не зменшити критично кількість ЛПЗ в
Україні, що знизить не лише показники щодо ОЗ, а може вплинути й на
обороноздатність країни. Одним з ефективних шляхів вирішення
проблеми належного забезпечення закладів ОЗ є законодавчо
регламентована вимога наявності у структурі ЛПЗ фармацевтичного
підрозділу, який гарантує дотримання вимог щодо належної
фармацевтичної та медичної практик. Перспективою подальших пошуків
буде дослідження переваг наявності у структурі ЛПЗ окремого підрозділу
– фармацевтичного відділення та обґрунтування його необхідність для
належного функціонування відомчого чи цивільного закладу ОЗ, особливо
в умовах медичної реформи.
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МАРКЕТИНГОВІ ДОСЛІДЖЕННЯ РИНКУ ЛІКАРСЬКИХ
ЗАСОБІВ ДЛЯ МІСЦЕВОГО ЛІКУВАННЯ ОПІКІВ
Вступ. Раціональний вибір лікарського засобу (ЛЗ) для місцевого
лікування опіків є важливою проблемою сучасної медицини та
фармацевтичної науки і практики. За останні 15-20 років кількість ЛЗ, які
призначають при таких патологічних станах суттєво зросла. Разом з тим
велике розмаїття ЛЗ та видів лікарських форм ускладнює оптимальний їх
вибір для конкретного пацієнта. Тому питання дослідження сучасного
ринку ЛЗ для місцевого лікування опіків є актуальним та своєчасним.
Необхідно також зазначити, що згідно з концепцією відповідального
самолікування до найпоширеніших станів, які лікуються за допомогою
безрецептурних ЛЗ, відносяться легкі опіки.
Мета дослідження: Вивчити сучасні підходи до місцевого лікування
опіків, провести аналіз вітчизняного ринку протиопікових ЛЗ,
сформулювати основні принципи їх раціонального вибору та
фармацевтичної опіки.
Спосіб: Інформаційний пошук, загальнонаукові методи аналізу та
синтезу, контент – аналіз.
Результати роботи. Встановлено, що велика кількість постраждалих
з поверхневими (І-ІІ ступені) опіковими ранами не звертається за
медичною допомогою і намагається самостійно вилікувати опік,
використовуючи протиопікові, протизапальні та ранозагоювальні засоби.
У теперішній час ранозагоювальні та протизапальні ЛЗ мають відповідати
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таким вимогам: бути розробленими для конкретної фази ранового
процесу, мати декілька фармакологічних властивостей, бути доступними
за ціною і не виявляти побічних ефектів.
Нами проведено аналіз фармацевтичного ринку лікарських
дерматологічних засобів для лікування запальних захворювань шкіри та
опіків. Об’єктами дослідження були ЛЗ, які застосовуються при запальних
захворюваннях шкіри та опіках. Відповідно до класифікаційної системи
АТХ, протиопікові препарати належать до груп D – дерматологічні засоби
та J – протимікробні засоби для системного застосування. Станом на
01.01.2018 р. на українському фармацевтичному ринку зареєстровано 27
ЛЗ, що сприяють загоюванню та рубцюванню ран. У зазначеному
асортименті 65,7 % становлять ЛЗ українського виробництва, 31,3 % –
німецького виробництва, 3,0 % – виробництва інших країн. Протиопікові
ЛЗ поділяються на дві основні групи: з односпрямованою дією та сучасні
комбіновані ЛЗ. Суттєвою перевагою комбінованих ЛЗ є можливість
одночасного впливу на різні ланки патологічного процесу відповідності до
основних вимог місцевого лікування опіків.
Висновки. Проведено аналіз вітчизняного ринку ЛЗ для лікування
опіків та обґрунтовано принципи фармацевтичної опіки при їх відпуску
пацієнтам.
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АНАЛІЗ ЕПІДЕМІОЛОГІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ
ДИТЯЧОГО КОНТИНГЕНТУ УКРАЇНИ, ЯКИЙ ПОТЕНЦІЙНО
ПОТРЕБУЄ ПАЛІАТИВНОЇ ДОПОМОГИ
Паліативна допомога дітям (ПДД) як система має складну структуру
зі стійкою впорядкованістю і взаємопов'язаними елементами та
підсистемами, яка зосереджена на максимально можливому комфорті
пацієнта із невиліковним захворюванням [5]. Паліативна допомога (ПД),
як і раніше залишається відносно молодою сферою послуг населенню
України, зокрема дитячому контингенту. Насамперед, важливим аспектом
для досягнення належного рівня якості життя дитини, пов'язаного зі
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здоров'ям, є оцінка та удосконалення не тільки медичного та соціального,
але й фармацевтичного забезпечення. На нашу думку, важливим кроком у
досягненні високого рівня розвитку ПДД в Україні, є проведення
детальної та послідовної декомпозиції, що дозволить відокремити
завдання підсистем всіх рівнів і визначити наявні проблеми всіх
структурних елементів [2]. Перш за все, це визначення потреби у
паліативних послугах населенню України дитячого віку для впровадження
заходів з оптимізації фармацевтичного забезпечення. Для вирішення цієї
проблеми необхідно провести детальний аналіз епідеміологічних та
медико-фармацевтичних показників серед дітей, які мають хвороби, що
потенційно обумовлюють потребу у ПД як основу для створення
державного і регіонального реєстрів цільової групи пацієнтів.
З огляду на зазначене, мета дослідження полягає у визначенні
найбільш уразливих вікових категорій дитячого населення України для
впровадження
заходів
з
оптимізації
медико-фармацевтичного
забезпечення дітей із захворюваннями, які потенційно зумовлюють
потребу у наданні паліативної допомоги.
Відповідно до мети дослідження нами проведено аналіз рівня
захворюваності та смертності дитячого населення України віком від 0 до
19 років. Для аналізу динаміки й структури епідеміологічних показників
використано статистичні звітні дані ВООЗ, Державної служби статистики
України та Харківського обласного спеціалізованого будинку дитини №1
за період 2007-2017 рр. У процесі дослідження використано наступні
методи: ретроспективний, бібліосемантичний, аналітичний та статистичний.
Згідно з даними ВООЗ у 2016 р. у світі зареєстровано 5,6 млн
випадків смертей дітей віком до 5 років (приблизно 15 тис. щодня). До
основних причин смертності серед дітей віком до п'яти років належать
ускладнення внаслідок передчасного народження, гострих респіраторних
інфекцій, стани, які пов'язані з пологами, а також вроджені аномалії. В
Україні за даними ВООЗ середній показник дитячої смертності у віці до
5 років за останні роки становить 9,1 на 1000 тис. живонароджених [1, 3].
Аналіз даних рівня захворюваності дитячого населення України
проведено на підставі переліку станів, які є показанням до надання ПД [3,
6]. Захворювання, що зумовлюють потребу ПДД являють собою широкий
спектр нозологічних форм, які умовно можна поділити на дві групи:
онкологічного і неонкологічного характеру. Налічується більш ніж 500
нозологічних одиниць, які визначені в МКХ у 10 перегляді, та
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відповідають станам, що обмежують термін життя у дитячому віці. У
таблиці представлено класи хвороб, що включають нозологічні групи
захворювань, які є показанням для переведення пацієнта під паліативне
спостереження. У період за 2015-2016 рр. із перерахованих випадків
найбільший показник у структурі захворюваності відносився до станів, що
виникають у перинатальному періоді ( = 28,9 %). На другому місці за
частотою випадків знаходилися природжені вади розвитку, деформації та
хромосомні аномалії ( = 18 %), на третьому – новоутворення ( = 6,2 %).
Далі за показником поширеності визначено хвороби нервової системи
( = 5,9 %). Серед інших значущих нозологічних форм можна відокремити
хвороби органів дихання ( = 3,8 %), хвороби системи кровообігу
( = 2,6 %), порушення обміну речовин ( = 1,1 %). Нозологічні форми
інших класів хвороб представляли менш ніж 1 %, серед них: інфекційні
захворювання (туберкульоз, ВІЛ), хвороби сечостатевої системи, хвороби
кістко-м’язової системи та сполучної тканини [4].
Слід зауважити, що злоякісні новоутворення складають лише 10-15 %
у структурі поширеності хвороб серед дітей, що потенційно потребують
ПД, решта - неонкологічного характеру, наприклад: захворювання нервової
системи, вроджені аномалії, генетичні порушення та інші.
На наступному етапі роботи нами проведено дослідження
епідеміологічних показників серед дитячого населення у віковій групі < 7
років,
мешканців
Харківського
регіону
України.
Об’єктом
епідеміологічного дослідження були пацієнти КЗОЗ “Харківського
обласного спеціалізованого будинку дитини №1” (ХОСБД№1), де
надається медико-соціальна реабілітація та реабілітаційно-паліативні
послуги дітям, що мають невиліковні захворювання. За звітними даними
ХОСБД№1 у періоді з 2012 р. до 2017 р. послуги було надано 1889 дітям
із сімей, які мешкають у Харківському регіоні. За результатами аналізу
показників поширеності захворювань цільової групи пацієнтів виявлено,
що 55 % дітей страждають на хвороби нервової системи, 42 % - вроджені
вади розвитку, 23 % – симптоматичну епілепсію, 3 % захворювань
становлять порушення обміну речовин.
Крім того, більшість захворювань супроводжуються судомним,
спастичним та больовим синдромами, що свідчить про необхідність
проведення належної симптоматичної фармакотерапії. Також діти мають
грубу затримку у фізичному, руховому та когнітивному розвитку. У 57 %
дітей встановлена група інвалідності І або І(А). Загалом на сьогодні у
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Харківському регіону близько 40 на 10000 дітей від 0 до 17 років мають
групу інвалідності, яка встановлена внаслідок захворювання нервової
системи.
Таблиця
Структура нозологічних форм захворювань за класами хвороб,
дитяче населення України за 2015–2016 рр. (%)
Частка від
Частка від
Відхилення
загальної кількості загальної кількості
(приріст/
померлиху віці
померлих у віці
зниження)
019 р, 2015р.(%) 019 р., 2016р.(%)

Класи хвороб за МКХ10

Нозологічна форма
(код МКХ 10)

Хвороби шкіри та підшкірної
клітковини

L00-L99

Інфекційні захворювання

туберкульоз органів дихання
А15А16
Хвороба, спричинена
вірусом імунодефіциту
людини (ВІЛ) В20В24

0,05

0,05

0

0,05

0,04

-0,01

0,3

0,4

0.1

М00М99

0,2

0,2

0

N00N99

0,4

0,2

-0,2

Хвороби органів травлення

К25К27; К71К76; К00
К22, К28К66, К80К93

0,8

0,7

-0,1

Хвороби ендокринної
системи, розлади
харчування та порушення
обміну речовин

Е00Е07, Е15Е35, Е40Е46,
Е50Е68, Е70Е90

1,01

1,3

0,29

Хвороби системи
кровообігу

I20I25; I00I02, I05I09, I10
I15, I26-I51

2,6

2,6

0

3,6

4,02

0,42

5,8

6

0,2

5,9

6,5

0,6

18

18

0

28,8

29

0,2

Хвороби кістковом`язової
системи та сполучної
тканини
Хвороби сечостатевої
системи

J00J06, J30J39, J40J47, J60
J99
G00, G03, G04-G25, G30, G31Хвороби нервової системи
G99
Хвороби органів дихання

Новоутворення

С00D48

Природжені вади розвитку,
деформації та хромосомні
Q00Q99
аномалії
Окремі стани, що
Р20Р29; Р50Р61;Р00Р08,
виникають у
Р10Р15, Р35Р39, Р70Р78,
перинатальному періоді
Р80Р83, Р90Р96

Отримані результати свідчать про необхідність проведення
подальших наукових досліджень з удосконалення фармацевтичного
забезпечення дітей із хворобами нервової системи, як превалюючими у
системі
педіатричної
паліативної
допомоги,
з
урахуванням
мультидисциплінарного підходу та особливостей розвитку зазначеної
вікової групи.
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Лебединець В., Карамаврова Т. Проблеми підготовки кадрів для підтримки функціонування фармацевтичних систем якості

ПРОБЛЕМИ ПІДГОТОВКИ КАДРІВ ДЛЯ ПІДТРИМКИ
ФУНКЦІОНУВАННЯ ФАРМАЦЕВТИЧНИХ СИСТЕМ ЯКОСТІ
За результатами досліджень, проведених нами та іншими фахівцями
стосовно функціонування систем управління якістю (СУЯ) вітчизняних
фармацевтичних підприємств, можна зробити висновки, що часто ці
системи не демонструють очікуваної результативності. До причин цієї
ситуації можна віднести формальне відношення до питань управління
якістю керівництва й персоналу підприємств, брак ресурсів для розвитку
СУЯ, недостатність досвіду та недосконалість методологічної бази. На
нашу думку, ключовим фактором цих причин є проблема підготовки
кадрів відповідної кваліфікації, які були компетентними у питаннях
проектування, впровадження й розвитку СУЯ, включаючи проектування
процесних моделей систем управління відповідно до сучасних вимог
міжнародних стандартів, управління документообігом, організацію
діяльності з кваліфікації й валідації процесів та систем, статистичне
управління процесами, внутрішні аудити, моніторинг та оцінювання
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результативності процесів СУЯ, аналізування систем вищим керівництвом
тощо.
На сьогодні можна констатувати наявність таких проблемних питань
у сфері підготовки кадрів з управління якістю для фармацевтичної
індустрії:
 відсутність чітких і вичерпних вимог до компетентності (в т.ч. –
щодо особистих якостей і методів їх визначення) фахівців з якості;
 різні, часто неефективні підходи до підготовки й атестації
фахівців з питань управління якістю на рівні закладів освіти та окремих
підприємств (для фармацевтичної сфери галузі охорони здоров'я таких
фахівців не готує жоден заклад освіти в Україні);
 різне розуміння підприємствами цілей і завдань впровадження
СУЯ;
 формальне ставлення до питань функціонування систем якості та
підготовки відповідних кадрів з боку персоналу і керівництва;
 не завжди правильне використання тих чи інших методів
управління якістю, що призводить до їх низької результативності;
 різні, часто неефективні підходи до оцінки результативності
окремих процесів та СУЯ в цілому тощо.
У той же час, актуальність підготовки фахівців з якості,
стандартизації та сертифікації підтверджується не тільки на рівні
підприємств чи окремих галузей, але й на рівні держави. Так,
найменування професій, пов'язаних з відповідною діяльністю в Україні
давно присутні в Національному класифікаторі професій ДК 003:2010,
наприклад (у дужках – код професії):
 аудитор систем якості (2411.2);
 менеджер (управитель) систем якості (1493);
 начальник відділу управління якістю (1229.1);
 інженер з якості (2149.2);
 інженер із стандартизації та якості (2149.2);
 інженер зі стандартизації (2149.2);
 фахівець з сертифікації (2419.2), фахівець зі стандартизації
(2419.2);
 фахівець зі стандартизації, сертифікації та якості (2419.2) тощо.
Класифікатор містить назви універсальних професій, які можуть
бути затребувані на підприємствах та в організаціях самого різного
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профілю. Сьогодні це, перш за все, підприємства харчової галузі,
підприємства з виробництва текстильних виробів, машинобудівні
підприємства, різного роду сервісні організації, підприємства
сільськогосподарської галузі тощо. Фармацевтичний сектор також є
лідером з позицій затребуваності фахівців з питань якості, адже наявність
системи якості на підприємстві з дослідження, виробництва, оптової й
роздрібної реалізації є обов'язковою вимогою чинних ліцензійних умов.
Ціла низка закладів освіти за кордоном здійснює підготовку фахівців
з управління якістю, наприклад (у дужках – назва спеціальності):
 Vilnius University, Литва (Quality Management);
 Eastern Michigan University, США (Quality Management);
 University of South Florida, США (Total Quality Management);
 Temple University, School of Pharmacy, США (Regulatory Affairs
and Quality Assurance, одна з дисциплін - Quality Audit);
 Dalhousie University, США (Quality Management);
 University of the West of Scotland (Quality Management);
 University of Portsmouth, Великобританія (Quality Management);
 University of Wollongong in Dubai, ОАЕ (Quality Management)
тощо.
 Також у світі є освітні заклади, де готують фахівців з якості саме
для фармацевтичної сфери, наприклад:
 University of Vienna, Австрія (Pharmaceutical Quality Management);
 The University of Manchester, Великобританія (Pharmaceutical
Technology and Quality Assurance);
 Liverpool John Moore's University, Велика Британія (Pharmaceutical
Manufacture and Quality);
 Academy
of
Applied
Pharmaceutical
Sciences,
Канада
(Pharmaceutical Quality Assurance and Quality Control);
 Oxford College of Arts, Business and Technology, Канада
(Pharmaceutical Quality Assurance and Quality Control);
 Manipal College of Pharmaceutical Sciences, Індія (Pharmaceutical
Quality Assurance) тощо.
В Україні є близько 20 закладів вищої освіти, де пропонують
підготовку
за
універсальною
освітньою
програмою
“Якість,
стандартизація та сертифікація”. У Національному фармацевтичному
університеті (Україна, Харків) освітня програма включає й деякі профільні
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дисципліни, пов'язані з фармацією, наприклад, “Основи належної
виробничої практики (GMP)”. Щорічно за програмою “Якість,
стандартизація та сертифікація” в Національному фармацевтичному
університеті (НФаУ) навчається близько 50-60 осіб, але фахівцями з якості
на фармацевтичних підприємствах стають лише одиниці з них.
Для потреб розвиненої фармацевтичної сфери галузі охорони
здоров'я (в Україні 110 виробників ЛЗ, більш як 20 500 аптек, понад 10
великих дистриб'юторів) потрібно набагато більше таких фахівців.
Очевидно, наразі є сенс відкрити освітню програму “Менеджмент
якості в фармації” в рамках спеціальності “Фармація” на базі
фармацевтичних факультетів і закладів освіти. При цьому дуже важливо з
самого початку налагодити тісну співпрацю суб'єктів фармацевтичного
ринку та навчальних закладів з метою актуалізації методичного
забезпечення.
У НФаУ ще в 2013 році розроблено комплект документів для
спеціальності “Менеджмент якості в фармації” (включаючи навчальні
програми і плани), яка сьогодні не тільки не втратила актуальності, але й
ще більше здобула її. Однак, для відкриття цього напряму освіти потрібна
потужна підтримка інших закладів освіти, представників практичної
фармації та громадських організацій.
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С. О. Лебедь
Державна служба з лікарських засобів
та контролю за наркотиками у Рівненській області, м. Рівне
Лебедь С.О. Ситуаційний аналіз фальсифікації лікарських засобів в Україні

СИТУАЦІЙНИЙ АНАЛІЗ ФАЛЬСИФІКАЦІЇ
ЛІКАРСЬКИХ ЗАСОБІВ В УКРАЇНІ
Актуальність роботи. В сучасному світі навряд чи знайдеться
країна, повністю вільна від фальсифікованих (Ф) лікарських засобів (ЛЗ),
оскільки якість підробок зросла настільки, що їх іноді неможливо
відрізнити від оригінальних ЛЗ. На жаль, дана проблема актуальна і для
України. Відсутність достатньої інформації призводить до “латентного”
використання ФЛЗ. Лікарі можуть бути мало поінформовані про проблему
фальсифікації ЛЗ. Багато з них вказують на епізоди відсутності або
недостатнього терапевтичного ефекту при застосуванні відомих ЛЗ,
виявлення нетипових побічних та алергічних реакцій, що пов’язують або з
неправильним підбором ЛЗ, або зі схильністю хворих до алергії. Більшість
випадків використання ФЛЗ залишаються невиявленими, оцінка дійсного
масштабу тягаря цих проблем є майже неможливою. Виробники ФЛЗ
керуються бажанням споживачів придбати дешевший ЛЗ, але споживачам
необхідно усвідомлювати, що існує реальна відмінність між низькою
ціною і вигідною покупкою. Низькі ціни, пропоновані виробниками ФЛЗ,
часто призводять до дуже великих додаткових витрат споживачів через
небезпечну і неякісну продукцію. Але у вітчизняних ЗМІ та наукових
дослідженнях міститься суперечлива інформація про групи ЛЗ, які
найчастіше підробляються. В одних дослідженнях це протимікробні, в
інших – гормональні, антигістамінні тощо препарати. Також побутує
думка, що найчастіше фальсифікації піддаються дорогі ЛЗ та ЛЗ, що
постійно рекламуються. Відсутність точної інформації з вказаних питань
не сприяє ефективній роботі контролюючих органів при виборі ЛЗ для
додаткових лабораторних досліджень під час інспектувань, лікарів при
призначенні лікування пацієнтам та споживачів під час придбання ЛЗ в
аптеках.
Метою дослідження було опрацювання та апробація авторської
методики систематизації підроблених ЛЗ за АТХ класифікацією,
маркуванням виробників, країни походження, форм випуску, способу
відпуску з аптек.
112

Матеріали та методи роботи. Матеріалами дослідження слугували
приписи і дані Державної служби України з ЛЗ та контролю за наркотиками,
наукові публікації та дані ЗМІ з контролю якості ЛЗ. У роботі застосовано
методи: контент-аналізу, ретроспективний, статистичний та узагальнення.
Результати дослідження. Встановлено, що в Україні за період
1999 – 2016 рр. підроблялося 463 назв ЛЗ у вигляді 930 серій, що належать
до 13 груп за АТХ класифікацією, а також до медичних виробів та
комплексних гомеопатичних засобів. При цьому фальсифікувалися як
недороговартісні ЛЗ (мукалтин, перекис водню, розчин йоду, сенадексин),
так і ЛЗ високої вартості (ботокс, карбоплатин, аримідекс, себіво).
Найбільше підроблялися ЛЗ, що мають дію на травну систему та
метаболізм (245 серій), дерматологічні ЛЗ (171 серія, в основному
препарати спирту етилового різних виробників, які здебільшого
використовуються не за призначенням), протимікробні ЛЗ (92 серії) та ЛЗ,
що діють на опорно-руховий апарат (91 серія). Найстабільніше
підроблялися препарати Мезим® форте, Бісептол® та Но-шпа®. Більшість
ФЛЗ складають ЛЗ з маркуванням українських виробників (52 %).
Дослідженням встановлено, що частіше (60 %) фальсифікувалися ЛЗ, що
відпускаються за рецептом, ніж безрецептурні ЛЗ. За формами випуску
найбільше підроблялися таблетовані ЛЗ, ЛЗ для зовнішнього застосування
та ін’єкційні ЛЗ. Загалом протягом досліджуваного періоду виявлялася
підроблена продукція 52 українських підприємств, а також іноземних
виробників, що розташовані в Австрії, Бельгії, Болгарії, Великій Британії,
Данії, Індії, Ірану, Ірландії, Італії, Канаді, Китаї, Кіпру, Латвії,
Нідерландах, Німеччині, Польщі, Росії, Румунії, Сербії, Словаччині,
Словенії, США, Туреччині, Угорщині, Франції, Хорватії, Чилі та
Швейцарії (всього – 28 країн). Лідерами з вітчизняних підприємств,
продукція яких найчастіше фальсифікувалася, є АТ “Галичфарм” (44
серії), АТ “Дніпрофарм” (42 серії), АТ “Лубнифарм” (33 серії). Лідерами
з-поміж іноземних виробників, продукція яких найчастіше підроблялася, є
виробники Індії (98 серій), Німеччини (88 серій), Польщі (55 серій) та
Угорщини (53 серії).
Висновок. Запропонована авторська методика систематизації
підроблених ЛЗ, в якій береться до уваги АТХ класифікація ФЛЗ,
маркування виробників та країни походження, форми випуску, способу
відпуску з аптек. Апробація методики за період 1999 – 2016 рр. показала,
що фальсифікувалися ЛЗ з маркуванням українських виробників,
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рецептурного відпуску, у вигляді таблетованих й ін’єкційних лікарських
форм та ЛЗ для зовнішнього застосування, а також ЛЗ як низької, так і ЛЗ
високої вартості майже усіх груп ЛЗ за АТХ класифікацією. При цьому
серед підроблених 463 назв ЛЗ у вигляді 930 серій 52 виробників України
та 28 держав світу найчастіше фальсифікувалася продукція АТ
“Галичфарм”, АТ “Дніпрофарм”, АТ “Лубнифарм” та виробників з Індії,
Німеччини, Польщі та Угорщини.

О. В. Макаренко
ДЗ “Дніпропетровська медична академія МОЗ України”, м. Дніпро
olgamakarenko977@gmail.com
Макаренко О.В. Мотивація до навчання студентів фармацевтів

МОТИВАЦІЯ ДО НАВЧАННЯ СТУДЕНТІВ ФАРМАЦЕВТІВ
В даний час проблема підготовки висококваліфікованих фахівців за
спеціальністю “Фармація” набуває все більшого значення. Сучасне
суспільство висуває випускнику закладів вищої освіти (ЗВО) високі
вимоги, серед яких важливе місце займають професіоналізм, соціальна
активність і творчий підхід до виконання робочих завдань. Процес
вдосконалення підготовки майбутніх фахівців в умовах сучасної освіти
досить складний та обумовлений декількома важливими факторами. Один
із них – адекватність мотивації навчальної діяльності студентів цілям і
завданням освітньої системи у ЗВО.
Метою роботи стало визначити основні аспекти мотивації для
студентів-провізорів І та V курсу навчання в ДЗ “Дніпропетровська
медична академія МОЗ України”.
Методи дослідження. Проведено анкетування студентів-провізорів
(17 І курсу та 14 V курсу), котрі відповідали на 15 запитань щодо
основних мотиваційних аспектів навчання, які згруповані в 3 основні
напрямки запитань.
Результати дослідження. Питання формування мотивів до
навчання, що є неодмінним елементом у майбутньому професійному
розвитку, є актуальним тому, що сучасні студенти поступово втрачають
стимул до навчальної діяльності. Даний тезис відобразився у результатах
нашого дослідження. Так, студенти І курсу з натхненням відносяться до
навчання, з цікавістю інтересуються щодо роботи в аптеці, деякі вважають
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середній заробіток в межах 8 000–10 000 грн достатній, також вони
відчувають підтримку родичів, які пишаються їх успіхам в ЗНО.
Проте, при анкетуванні студентів V курсу нами зареєстровано
розчарування в навчанні, втома, у деяких спостерігалась агресивність та
дратівливість. 70 % респондентів не хочуть зв’язувати свою подальшу
трудову діяльність з роботою в аптеці. Заробітна платня в 8000–10000 грн
для їх потреб не достатня, тому планують шукати інші напрямки для
реалізації своєї трудової діяльності. 15 % респондентів серед випускників
в загалі не планують подальше навчання та не бачать себе в фармації.
Висновок. Отже, у системі навчальних мотивів студентів-провізорів
присутні як внутрішні мотиви навчальної діяльності, так і мотиви, які є
зовнішніми щодо навчальної діяльності. Одним з основних завдань
закладу вищої освіти є підвищення в структурі мотивів студента питомої
ваги внутрішньої мотивації, змістовно близької до навчальної діяльності
та адаптації психологічного стану майбутніх працівників.

О. В. Макаренко, Г. З. Біленький
ДЗ “Дніпропетровська медична академія МОЗ України”, м. Дніпро
olgamakarenko977@gmail.com
Макаренко О.В., Біленький Г.З. Клінічна ефективність нового детоксикуючого засобу у хворих на гострий панкреатит

КЛІНІЧНА ЕФЕКТИВНІСТЬ НОВОГО ДЕТОКСИКУЮЧОГО
ЗАСОБУ У ХВОРИХ НА ГОСТРИЙ ПАНКРЕАТИТ
На сьогодні синтезований новий інноваційний розчин “Неореодез”,
котрий являє собою 0,06 % розчин гіпохлорита натрію стабілізованого
таурином (2-аміноетансульфоновою кислотою) з відтворенням N –
хлортаурину (N-хлор-2-аміноетансульфонової кислоти), стабільного in
vitro, але нестійкого (роз’єднаний на гіпохлорат натрію та таурин) in vivo.
Представлений лікарський засіб сприяє зниженню токсичного та
метаболічного навантаження на органи екскреції та детоксикації, також
коригує процеси обміну речовин, що дозволяє значно зменшити ступінь
важкості ендотоксикозу та уникнути його хронізації та супутніх
ускладнень. Також препарат проявляє помірну антимікробну дію in vitro,
стимулює репаративні процеси в організмі, при цьому не виявляє
подразнювальної дії на шкіру та слизові оболонки. Крім того, розчин
“Неореодез” проявляє виразну антиагрегантну активність, при цьому не
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викликаючи змін газотранспортної функції та здвигів кислотно-лужного
стану в крові.
Метою ж даної роботи було встановити клінічну ефективність
препарату “Неореодез”, що використовують на фоні базової терапії у
пацієнтів з гострим панкреатитом у порівнянні з групою пацієнтів, що
отримували базисну терапію.
Методи
дослідження.
Дизайн
дослідження
–
відкрите,
рандомізоване порівняльне, паралельне.
В клінічному досліджені були включені 98 пацієнта з гострим
панкреатитом. Пацієнти на основі метода рандомізації у співвідношенні
1:1 були розподілені на основну групи – 49 хворих та контрольну – 49
хворих. Всі випробувані отримували основну терапію (спазмолітики,
інгібітори протонної помпи, інгібітори протеаз, препарати соматостатину,
антибіотики). Крім цього, пацієнтам основної групи призначали
досліджуваний препарат Неореодез, протягом 3-х діб.
Ефективність лікування оцінювалася за зміною рівня загального
білірубіну, амілази крові, діастази сечі після 3-х днів терапії в порівнянні з
вихідним значенням. Лікування визнано успішним, якщо рівень не менше
двох з трьох оцінюваних показників знизився на 35% від вихідного
значення або більше.
Безпека препарату оцінювалася на підставі даних моніторингу за
станом пацієнта, частотами та характеру побічних реакцій, даних
лабораторного обстеження, оцінки суб'єктивного стану хворого.
Результати дослідження. Під час дослідження було підтверджено
високу ефективність інноваційного детоксикуючого розчину для інфузії
по 200 мл та 400 мл “Неореодез” для лікування та профілактики
вторинних ускладнень у пацієнтів з гострим панкреатитом.
Використання препарату “Неореодез” в складі основної терапії
значно підвищує ефективність лікування у пацієнтів з гострим
панкреатитом у порівнянні з призначенням тільки базової терапії. Так,
ефективність в основній групі випробувачів, що отримували препарат
“Неореодез” склала 91,67 %, що достовірно вище показника ефективності
в групі контролю - 60,42 %. Таким чином, було підтверджено гіпотезу про
перевищення ефективності лікування в основній групі випробувачів у
порівнянні з контрольної.
У процесі лікування не відзначено побічних реакцій, лабораторні
показники не зазнали негативних змін, що дозволило оцінити
переносимість лікування в обох групах досліджуваних як хороша.
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Висновок. Таким чином, використання препарату “Неореодез”,
розчин для інфузій по 200 мл і 400 мл у скляних пляшках виробництва ДП
“Черкаси-Фарма” в складі базисної терапії значимо підвищує
ефективність лікування у пацієнтів c гострим панкреатитом в порівнянні з
призначенням тільки базисної терапії.
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Матвійчук М.Є., Слабий М.В. Особливості лікування депресії у хворих літнього віку

ОСОБЛИВОСТІ ЛІКУВАННЯ ДЕПРЕСІЇ
У ХВОРИХ ЛІТНЬОГО ВІКУ
Вступ. Депресії виникають у будь-якому віковому періоді старіння,
однак найбільша схильність до депресій відзначається в літньому віці (6075 років). Жінки цього віку в три рази частіше виявляють ознаки депресії,
ніж чоловіки. У старечому віці (75-90 років) ця різниця за частотою
депресій у чоловіків і жінок скорочується, а після 90 років - практично
зникає. За даними ВООЗ, половина літніх депресивних пацієнтів у
загальносоматичній практиці страждають маскованою депресією [2].
Мета. Встановити можливість призначення антидепресантів (АД)
особам літного віку.
Матеріали і методи. Матеріалами дослідження були інструкції для
медичного застосування АД за даними Державного реєстру лікарських
засобів (ЛЗ) України станом на травень 2018 року.. Використано методи
системного, бібліографічного та порівняльного аналізів.
Результати й обговорення. На сьогодні в Україні зареєстровано 18
АД 1-ї та 2-ї лінії вибору [4]. Підбір дозування АД необхідний для
пацієнтів з урахуванням віку, статі та супутніх захворювань. Встановлено,
що особам з нирковою або печінковою недостатністю слід обережно і
тільки під наглядом лікаря приймати АД.
Найбільш загальними правилами лікування пацієнтів літнього віку з
депресією є принцип монотерапії, використання удвічі-утричі менших доз
ЛЗ, ніж це передбачено для хворих молодого та зрілого віку. Обов'язково
враховують соматичні протипоказання (глаукома, аденома передміхурової
117

залози, порушення ритму серця) [3]. При необхідності визначають
сумісність антидепресанту з іншими ЛЗ, які призначаються при
соматичному захворюванні.
Перевага при виборі АД для пацієнтів літнього віку повинна
надаватися ЛЗ із слабо вираженим ортостатичним ефектом, мінімальною
антихолінергічною дією та з менш вираженими седативними
властивостями. [3]
Завдяки специфічному зв'язуванню з рецепторами у міртазапіну
фактично відсутні антихолінергічні, антиадренергічні і серотонінергічні
(типові для інгібіторів зворотного захоплення серотоніну) побічні ефекти,
що особливо актуально для геріатричного контингенту депресивних
пацієнтів. Переваги цього ЛЗ визначаються швидкістю настання
антиадренергічного ефекту з другого тижня лікування, протитривожними
властивостями, здатністю досягати поліпшення сну без застосування
нічних транквілізаторів [2]. У порівнянні з трициклічними антидепресанти
(ТАД) (імізин, амітриптилін, меліпрамін) і інгібіторами зворотного
захоплення серотоніну (ІЗЗС) (флуоксетин, сертрамізин, сертралін,
венлафаксин), міртазапін (норадренергічний і специфічний серотонінергічний антидепресант (НаССА)), набагато краще переноситься в
літньому віці (не підвищує кров'яний тиск і не викликає порушень ритму
серця), утім протипоказанням є наявність глаукоми і доброякісної
гіперплазії передміхурової залози.
Антидепресанти із групи ІЗЗС (флуоксетин, пароксетин, флувоксамін
та ін.) поступаються дією ТАД, але діють швидше і викликають менше
антихолінергічних ефектів, хоча можуть посилювати тривожність і
викликати порушення сну. Оптимальним є одноразовий прийом
ЛЗ протягом дня. У лікуванні помірно виражених і важких депресій.
Найбезпечнішими ЛЗ для лікування депресії є міртазапін,
флуоксетин та циталопрам, які мають кращі показники у порівнянні з ТАД
щодо швидкості настання терапевтичного ефекту, мають добру
переносимість, оскільки не порушують когнітивну та моторну функції,
справляють мінімальний антихолінолітичний вплив (тобто майже не
змінюють діяльності серцево-судинної системи), не посилюють дію
алкоголю, не токсичний (можна тривалий час використовувати для
профілактики рецидивів депресій), не зумовлюють синдрому відміни.
Циталопрам не взаємодіє з іншими психотропними, кардіотропними,
антигістамінними та іншими ЛЗ, тому його можна призначати паралельно
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з ними (зокрема при психосоматичних і соматопсихічних розладах), а
есциталопрам відрізняється від циталопраму коротшою тривалістю
терапевтичної дії (наприкінці першого тижня застосування) проте
меншою частотою побічних ефектів. [1]
Висновки. Встановлено, що у деяких пацієнтів прийом дулоксетину і
венлафаксину призводить до підвищення артеріального тиску, тому
пацієнтам похилого віку з відомою артеріальною гіпертензією та можливими
іншими захворюваннями серця рекомендується моніторинг артеріального
тиску, лікування пацієнтів з нестабільною гіпертензією не є доцільним.
Пацієнти літнього віку, які приймають флуоксетин, сертралін,
пароксетин, есциталопрам, дулоксетин, венлафаксину або флувоксамін
мають підвищений ризик розвитку гіпонатріємії.
При прийомі циталопраму часто спостерігається порушення
сечовипускання та поліурія
Лікування
кветіапіном
чи
тразадоном
супроводжувалось
ортостатичною гіпотензією та супутнім запамороченням, що можуть
сприяти зростанню частоти випадкових травм.
Література:
1. Антидепресанти.
Режим
доступу
http://pidruchniki.com/76634/meditsina/
antidepresanti
2. Депресія
в
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віці.
https://www.rmj.ru/articles/psikhiatriya/
Depressii_v_pozdnem_vozraste/
3. Нормативно-директивні документи МОЗ України. http://mozdocs.kiev.ua/
4. Уніфікований клінічний протокол первинної, вторинної та третинної медичної
допомоги для лікування депресії. Наказ МОЗ України №1003. http://mtd.dec.gov.ua/
images/dodatki/2014_1003_Depresiya/2014_1003_YKPMD_Depresiya.pdf
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тонзилофарингіту

ДОСЛІДЖЕННЯ НАПРУЖЕНОСТІ КОНКУРЕНТНОГО
СЕРЕДОВИЩА РИНКУ АНТИБАКТЕРІАЛЬНИХ ПРЕПАРАТІВ
ДЛЯ ЛІКУВАННЯ БАКТЕРІАЛЬНОГО ТОНЗИЛОФАРИНГІТУ
Вступ. Для організації ефективної фармацевтичної допомоги хворим
на тонзилофарингіт бактеріальної етіології є важливим знання сучасного
119

асортименту системних антибактеріальних препаратів, що представлені на
фармацевтичному ринку України.
Тому мета дослідження полягала у вивченні структури асортименту
та напруженості конкурентного середовища між виробниками системних
антибактеріальних препаратів, що застосовуються для лікування гострого
та рецидивуючого бактеріального тонзилофарингіту.
Методи досліджень. При проведенні дослідження було використано
логічний, системно-аналітичний та метод маркетингового аналізу.
Результати досліджень. За даними Державного реєстру лікарських
засобів України асортимент системних антибактеріальних препаратів для
лікування тонзилофарингіту налічує 251 торгове найменування без
урахування препаратів у формах in-bulk [2]. Встановлено, що найбільш
насиченими є сегменти препаратів азитроміцину (J01FA10) та
амоксициліну/клавуланату (J01CR02), асортимент яких налічує 74 та
61 торговельних одиниць, що складає 29,5 % та 24,3 % від усього
асортименту препаратів для антибактеріальної терапії тонзилофарингіту
відповідно. Найменша насиченість сегменту характерна для препаратів
групи цефалоспоринів (J01D), частка яких в сукупності складає 24,7 %.
Частку ринку системних антибіотиків, що займає кожна з компанійзаявників, було розраховувано за формулою [1, 3]:
dij 

nij

 nij

де dij – частка сегменту ринку;
nij – кількість препаратів j-тої компанії-заявника і-сегменті;
∑nij – загальна кількість препаратів і-сегмента.
Лідером за кількістю зареєстрованих системних антибактеріальних
препаратів є компанія Сандоз Фармасьютікалз д.д., частка якої в структурі
ринку складає 0,1155 (29 із 251 препарата). В асортиментному портфелі
компанії Сандоз Фармасьютікалз д.д. наявні всі із досліджуваних
антибактеріальних препаратів, окрім цефіксиму. Друге місце за кількістю
зареєстрованих антибіотиків займає розробник та виробник оригінальних
препаратів ГлаксоСмітКляйн Експорт Лімітед з часткою 0,0677
(17 із 251 препарата). Третє місце розділяють виробники КРКА, д.д. та
ТЕВА Фармацевтікал Індастріз Лтд., які мають по 0,0558 (14 із 251
препарата) в структурі ринку. Серед українських виробників провідну
позицію займає ПАТ “Київмедпрепарат” з часткою сегменту ринку dij =
0,0478 (12 із 251 препарата).
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Для визначення напруженості конкурентного середовища між
виробниками був розрахований коефіцієнт напруженості (Kvi) [1, 3]:
n 1
K vi 
n
де Kvi – коефіцієнт напруженості;
n – кількість зареєстрованих лікарських препаратів за міжнародною
непатентованою назвою (МНН).
Значення коефіцієнту напруженості знаходиться в межах від 0 до 1.
Чим вищий коефіцієнт напруженості, тим більша конкуренція між
виробниками [1, 3]. За результатами розрахунків, що представлені в табл.,
було виявлено наявність досить напруженої конкуренції на ринку
системних антибіотиків.
Значення коефіцієнту напруженості
між виробниками системних антибактеріальних препаратів
МНН
Азитроміцин
Амоксицилін/клавуланат
Кларитроміцин
Амоксицилін
Цефуроксим
Цефподоксим
Цефіксим
Цефалексин

Кількість зареєстрованих
препаратів в Україні, n
74
61
35
19
22
20
12
8

Коефіцієнт
напруженості, Kvi
0,99
0,98
0,97
0,95
0,95
0,95
0,92
0,88

Так,
найвища
напруженість
конкурентного
середовища
спостерігалась поміж виробників препаратів азитроміцину (Kvi = 0,99),
амоксициліну/клавуланату (Kvi = 0,98) та кларитроміцину (Kvi = 0,97).
Дещо меншою напруженістю характеризується конкуренція між
виробниками амоксициліну, цефуроксиму та цефподоксиму, значення
коефіцієнту напруженості яких дорівнює 0,95. Несуттєво поступаються їм
виробники препаратів цефіксиму (Kvi = 0,92) та цефалексину (Kvi = 0,88).
Висновки. За результатами дослідження структури асортименту та
напруженості
конкурентного
середовища
між
виробниками
антибактеріальних засобів, що застосовуються для лікування гострого
тонзилофарингіту, було встановлено, що високу напруженість
конкурентного середовища поміж виробників препаратів азитроміцину
(Kvi = 0,99), амоксициліну/клавуланату (Kvi = 0,98) та кларитроміцину
(Kvi = 0,97). Перспективи подальших досліджень полягають у вивченні
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взаємозв’язку між напруженістю конкурентного середовища
показниками конкурентоспроможності системних антибіотиків.
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ДИСКУСІЙНІ ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНІ ПИТАННЯ
ЗМІСТУ ОСВІТИ ПРОВІЗОРІВ-ІНТЕРНІВ
Проблема підготовки фармацевтичних кадрів постійно знаходиться в
центрі уваги науково-практичних працівників як в нашій країні, так і в
зарубіжних, оскільки під впливом змін у суспільстві змінюються й
необхідні компетенції спеціалістів фармації. В Україні актуалізуються
питання підвищення кваліфікації медичних працівників [3]. Отже, зміст
теоретичної
частини
підготовки
провізорів-інтернів
потребує
періодичного перегляду та адаптації до правових, технологічних,
ринкових, інформаційних перетворень в діяльності фармацевтичних
організацій.
Метою даної роботи є аналіз змісту типового навчального плану і
програми інтернатури за спеціальністю “Загальна фармація” з
організаційно-економічних питань та визначення напрямів її оновлення. У
дослідженні
використані
методи
контент-аналізу,
аналітичного
осмислення, логічного узагальнення та моделювання.
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У ході роботи за вказаною програмою перш за все звертає на себе
увагу складова назви першого підрозділу “Організація і управління
фармацією …”. Не зрозумілі підстави виокремлення організації з низки
основних функцій управління/менеджменту (планування, організація,
мотивація і контроль). Відразу варто зазначити, що практично не виділено
в програмі вивчення інших функцій управління. Дивує також те, що не
використовується термін “менеджмент” навіть там, де мова йде про окремі
складові
управління
господарюючими
суб’єктами
(аптеками).
Дискусійною є спрямованість програми: це розширення (повторення)
теоретичних знань чи підготовка до виконання посадових обов’язків
провізорів? Викликає запитання також узгодженість програми
інтернатури з навчальними програмами дисциплін організації і економіки
фармації, менеджменту і маркетингу у фармації, фармакоекономіки та ін..
Зокрема, деталізується вивчення таких управлінських теоретичних питань
як: система основних понять теорії управління…; історичні етапи
розвитку теорії управління; класифікація, рівні, атрибути організаційної
культури тощо. У розділі “Організаційно-правові засади державного
регулювання діяльності аптечних закладів” значний обсяг суто
теоретичних, глобальних тем, присвячених оподаткуванню та фінансовокредитній системі: ретроспективний аналіз розвитку системи
оподаткування, поняття податків, їх значення для формування державного
бюджету та класифікація за різними ознаками; податкова система та
принципи її формування; структура кредитно-фінансової системи;
кредитно-фінансові організації, їх значення для розвитку товарообігу.
Причому, за обсягом годин на вивчення розділу у підсумку це не окремі
питання, а окремі теми семінарських або практичних занять. Дійсно
виникає питання, наскільки ці теми пов’язані з практичною діяльністю
провізора аптеки, оскільки за змістом програма інтернатури орієнтована
переважно на роботу аптечного закладу.
У той же час, з нашої точки зору, передбачені в занадто скороченому
вигляді або не виокремлена низка актуальних питань практичної фармації.
Наприклад, майже схематично представлена тема “Особливості
фармацевтичного маркетингу”, в якій до того ж об’єднані в одне питання
основи логістики у фармації й просування (комплекс маркетингових
комунікацій) лікарських засобів та виробів медичного призначення.
Зважаючи на сучасні акценти практичної фармації [1,2,4,5],
значущість участі кожного працівника організації в досягненні її
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соціально-економічних цілей, при підготовці інтернів за спеціальністю
“Загальна фармація”, навіть у межах чинної типової програми, доцільно
звертати увагу на низку питань: контроль діяльності організації;
прийняття і реалізація управлінського рішення; делегування повноважень,
відповідальність; управління змінами; оцінка діяльності організації;
ефективність управління організацією; роль громадських організацій у
фармації; сучасні підходи до атестації фармацевтичних працівників тощо.
Потребують деталізації та висвітлення актуальні питання управління
фармацевтичним маркетингом, такі як сучасна модель комплексу
маркетингу та її ефективність; дослідження ринку лікарських засобів;
сегментація ринку; дослідження споживачів і типології споживання
лікарських засобів; укладання маркетингових договорів; створення баз
даних клієнтів, формування лояльності клієнтів; категорійний
менеджмент; вивчення конкурентоспроможності організації, проведення
SWOT – та PEST – аналізів; формування бренду, брендинг; впровадження
багатоканального маркетингу та Інтернет-маркетингу; сучасне програмне
забезпечення фармацевтичних організацій тощо.
Таким чином, зміст підготовки провізорів-інтернів з організаційноекономічних питань потребує систематичного аналізу з метою
подальшого осучаснення.
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Настюха Ю., Борецька О., Максимович М. Скринінговий інструмент попередження проблем дозування ліків у пацієнтів похилого та старечого віку

СКРИНІНГОВИЙ ІНСТРУМЕНТ ПОПЕРЕДЖЕННЯ
ПРОБЛЕМ ДОЗУВАННЯ ЛІКІВ
У ПАЦІЄНТІВ ПОХИЛОГО ТА СТАРЕЧОГО ВІКУ
Вступ. У світі відбувається швидке старіння населення [5].
Передбачається, що до 2050 року частка людей похилого віку (> 60)
зросте вдвічі та в абсолютному вираженні складатиме 2 млрд осіб, тобто
майже 22% населення світу (ВООЗ) [5]. Споживання ліків серед людей
похилого та старечого віку в останні десятиліття збільшилося [3] й часто
супроводжується поліфармацією [3,6]. Майже 50% пацієнтів цієї категорії
приймають один або більше лікарських засобів (ЛЗ), які не є адекватними
та/або необхідними [6], а ризик ліко-пов’язаних проблем (drug-related
problems ‒ DRP) із збільшенням кількості застосовуваних ліків зростає
майже лінійно [3]. Отож, представлені дані засвідчують актуальність
пошуку шляхів підвищення раціональності застосування ЛЗ у пацієнтів
похилого та старечого віку.
Мета дослідження: вивчити можливості застосування спеціальних
рекомендацій Державного формуляра (ДФ) ЛЗ щодо застосування ліків у
осіб похилого та старечого віку для попередження ліко-пов’язаних
проблем (DRP).
Матеріали і методи. Об’єкти дослідження: додаток 5 “Особливості
застосування і обмеження у дітей та осіб похилого та старечого віку” ДФ
ЛЗ, випуск 9 (2017) [1]; Класифікаційна система ліко-пов’язаних проблем
(DRP) Європейської мережі фармацевтичної опіки (Pharmaceutical Care
Network Europe ‒ PCNE) V 8.02 [2]. Використано методи: системного
підходу, бібліографічний, систематизації даних.
Результати та обговорення. З усіх ЛЗ представлених у додатках ДФ
ЛЗ спеціальні рекомендації та/або застереження щодо застосування ліків у
осіб похилого та старечого віку зазначені для 38,4 % (n = 318). Результати
порівняльного аналізу змісту вказаних спеціальних рекомендацій,
застережень та запропонованої PCNE класифікації DRP V 8.02 засвідчили
можливість використання останньої для систематизації представленої в
ДФ ЛЗ інформації у форматі потенційних причин DRP, які також
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називають медикаментозними помилками [2], та безпосередньо
потенційних DRP. Отож, вказані застереження чи протипоказання до
застосування ЛЗ в осіб похилого та старечого віку кодувалися нами як
потенційні проблеми вибору невідповідного ЛЗ. З метою саме їх
попередження закордоном застосовують критерії Бірса та STOPP &
START критерії, однак більшість DRP не пов’язані з ними, тобто
спричинені іншими факторами [4]. Отже, систематизація спеціальних
рекомендацій та застережень ДФ ЛЗ дозволила нам виокремити й інші
потенційні причини DRP чи DRP, у деяких випадках кілька для одного ЛЗ,
загальна кількість яких склала n=341. Встановлено, що проблеми вибору
невідповідного ЛЗ (n=97) становлять менше ⅓ (28,4%) загальної кількості
ідентифікованих нами потенційних причин DRP чи DRP. Серед інших
значною виявилася частка (37,9 %) проблем пов’язаних із вибором
дозування ЛЗ (n = 129). На нашу думку, для раціоналізації фармакотерапії
пацієнтів похилого та старечого віку, окрім ефективних критеріїв Бірса та
STOPP & START критеріїв, для попередження проблем дозування ліків у
пацієнтів цієї категорії доцільно враховувати рекомендації ДФ ЛЗ, при
застосуванні ліків з отриманого переліку.
Висновок. Отриманий при роботі з ДФ ЛЗ перелік ЛЗ (n=129),
дозування яких у пацієнтів похилого та старечого віку мають особливості
чи застереження, вважаємо за доцільне розглядати як скринінговий
інструмент
попередження
проблем
ефективності
та
безпеки
фармакотерапії у пацієнтів цієї категорії.
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Олiйникова Т., Сухомлiнов Ю. Розвиток професійно важливих якостей у процесі підготовки фахівців фармацевтичного профілю

РОЗВИТОК ПРОФЕСІЙНО ВАЖЛИВИХ ЯКОСТЕЙ У ПРОЦЕСІ
ПІДГОТОВКИ ФАХІВЦІВ ФАРМАЦЕВТИЧНОГО ПРОФІЛЮ
Стрімкий розвиток російського фармацевтичного ринку вимагає
наявності висококваліфікованого персоналу. Сфера діяльності фахівцяпровізора сьогодні визначається широким спектром професій і посад.
Компанії фармацевтичної галузі пропонують вакансії фахівців у сфері
ефективних
продажів,
маркетингу,
менеджменту,
логістики,
фармаконагляду,
цифрового
просування,
забезпечення
якості
фармвиробництва та ін. При цьому у роботодавців зросла варіабельність
вимог до кваліфікації працівників фармацевтичного профілю.
Тим часом, багато аспектів сучасного аптечного бізнесу
залишаються за рамками освітніх програм. В мінливій галузі, яка швидко
розвивається, нові освітні потреби випереджають пропозиції
фундаментальної фармацевтичної освіти, у зв'язку з чим, спостерігається
дефіцит кваліфікованих фармацевтичних кадрів [1].
При цьому діяльність фахівця у фармацевтичній галузі визначається
не тільки рівнем сформованості компетенцій, але й розвиненістю
професійно обумовлених особистісних якостей, що впливають на його
кваліфікаційну відповідність та імідж. Своєчасна діагностика необхідності
розвитку професійно важливих якостей (ПВЯ) тих, хто навчається,
дозволить забезпечити затребуваність майбутнього фахівця до професії [2].
У зв'язку з вищевикладеним, метою цього дослідження є експертна
оцінка ПВЯ провізорів та їх виявлення у студентів фармацевтичних
факультетів.
Методи дослідження: контент-аналіз, експертні оцінки, ассессментцентр, порівняльний аналіз, метод угрупування.
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Експертами та респондентами були залучені викладачі (72) та
студенти 4 і 5 курсів (184) фармацевтичних факультетів чотирьох
російських закладів вищої освіти.
На першому етапі дослідження за результатами вивчення наукових
праць вітчизняних вчених [2], а також з урахуванням власного досвіду був
сформований базовий перелік ПВЯ, об'єднаних у два блоки: професійноділові (13 якостей) й особистісні (14 якостей).
На наступному етапі за результатами експертної оцінки здійснено
угрупування ПВЯ з виявленням найбільш пріоритетних якостей.
Встановлено, що найбільшу важливість у діяльності провізора-технолога
мають 17 ПВЯ, в діяльності провізора-аналітика – 10 ПВЯ, в діяльності
керівника аптечної організації – 25 ПВЯ.
На завершальному етапі роботи з використанням методології
ассессмент-центру проведена діагностика сформованості ПВЯ у студентів.
В результаті виявлено, що у більшості студентів перераховані ПВЯ мають
високий рівень сформованості (табл.). У той же час, такі професійноділові та особистісні якості, як схильність до роботи з документами,
комунікабельність, організаційні здібності, стресостійкість, ініціативність,
цілеспрямованість не визначені більш як у четвертій частині опитаних.
Сформованість професійно важливих якостей у студентів
фармацевтичного факультету
№
з.п.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
1
2
3
4

Рівень сформованості, %
низький
високий
Професійно – ділові якості
Схильність до роботи з документами
65,9
34,1
Довготривала й образна пам'ять
30,9
69,1
Спритність рук, швидкість обслуговування
25,5
74,5
Математичні здібності
34,1
65,9
Грамотна мова, тембр і постановка голосу
12,0
88,0
Здатність до роботи в колективі, команді
27,4
72,6
Організаційні якості/домінування
43,4
56,5
Зовнішній вигляд
23,0
77,0
Аналітичні якості
35,1
64,9
Прагнення до кар'єрного росту, лідерства
26,6
73,4
Креативність
38,3
61,7
Вміння слухати
12,9
87,1
Комунікабельність
56,2
43,8
Особистісні якості
Ввічливість/вихованість
23,8
76,2
Доброзичливість/чуйність
14,1
85,9
Толерантність
25,5
74,5
Контроль емоцій/стриманість
24,2
75,8
Професійно важливі якості
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№
з.п.
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

Рівень сформованості, %
низький
високий
35,1
64,9
44,8
55,2
30,6
69,4
29,5
70,5
31,6
68,4
36,3
63,7
12,6
87,4
22,6
77,4
37,0
63,0
19,0
81,0

Професійно важливі якості
Наполегливість/цілеспрямованість
Посидючість
Зосередженість/уважність
Взаєморозуміння
Працездатність/витривалість
Ініціативність/енергійність
Відповідальність/свідомість
Дисциплінованість/самоорганізація
Стресостійкість
Впевненість у собі/сміливість

Відсутність необхідних ПВЯ у молодих фахівців неминуче призведе
до проблем у професійній сфері діяльності.
Таким чином, на сучасному етапі розвитку фармацевтичної освіти
існує потреба в оцінці ПВЯ, необхідних для реалізації тих, хто навчається
в професії в залежності від обраної спеціалізації фармацевтичної
діяльності. Своєчасне виявлення несформованих ПВЯ сприяє визначенню
напрямків їх розвитку через реалізацію індивідуальних освітніх траєкторій.
Література:
1. Олейникова Т. А. Проблема формирования профессионально важных качеств
современных фармацевтических кадров / Т.
А. Олейникова, Н. Б. Дрёмова,
М. Н. Саидова // Наука и инновации. Серия естественных наук. – 2017. - № 4. – С. 64-66.
2. Шаклеин М. В. К вопросу о понятии и структуре профессионально важных
качеств / М. В. Шаклеин // Актуальные проблемы гуманитарных и
естественных наук. – 2016. – №4 – 4. – С. 112 – 113.
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Олійник П.В., Вороненко Д.В. Підготовка студентів з організації фармацевтичного забезпечення населення в умовах надзвичайних ситуацій

ПІДГОТОВКА СТУДЕНТІВ З ОРГАНІЗАЦІЇ
ФАРМАЦЕВТИЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НАСЕЛЕННЯ В
УМОВАХ НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ
Збільшення частоти й масштабів наслідків надзвичайних ситуацій
(НС) техногенного, природного і соціально-політичного походження,
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починаючи з другої половини ХХ століття, свідчить про тенденцію
підвищення ризиків небезпечних природних явищ, техногенних аварій і
катастроф. За даними фахівців Європейського регіонального бюро
Всесвітньої організації охорони здоров'я, в Європі із-за стихійних лих і
катастроф за останніх 15 років загинуло близько 100 тисяч осіб і більше
ніж 42 млн осіб постраждали [2].
Ефективність
організації
фармацевтичного
забезпечення
постраждалого населення буде залежати від рівня професійної й
психологічної підготовленості провізорів, їх готовності до виконання
своїх функціональних обов'язків в екстремальних умовах НС. Значне
психоемоційне навантаження при виконанні професійних обов'язків
фармацевтичними працівниками в екстремальних умовах НС, викликають
необхідність перегляду системи їх підготовки з питань медичного і
фармацевтичного забезпечення постраждалого населення, уточнення
змісту цієї підготовки і її організації.
Мета роботи. Обґрунтування необхідності вдосконалення
професійної підготовки студентів фармацевтичних факультетів до
організації фармацевтичного забезпечення населення в умовах НС.
Матеріали і методи дослідження. У процесі дослідження
використані методи спостереження й узагальнення, синтезу і формалізації,
контент-аналізу. Предметом дослідження були законодавчі і нормативні
акти, що стосуються фармацевтичної освіти і галузеві стандарти вищої
професійної освіти за спеціальністю “Фармація”.
Результати і обговорення. Професійна діяльність фармацевтичних
працівників в екстремальних умовах НС, буде відрізнятись від усталеного
ритму діяльності в стаціонарних умовах. Професійна і психологічна
готовність до дій в екстремальних умовах обумовлює наявність у фахівця
не тільки професійно важливих знань і умінь, а також навичок
психологічного подолання стресу [1].
Аналіз галузевих стандартів вищої професійної освіти за
спеціальністю “Фармація” свідчить про відсутність компетенцій, які
стосуються професійної й психологічної готовності випускників
фармацевтичних факультетів до дій в екстремальних умовах НС і
обумовлюють наявність у фахівця не тільки професійно важливих знань і
умінь, а також навичок психологічного подолання стресових станів.
Аналіз змісту Освітньо-кваліфікаційної характеристики спеціаліста
за спеціальністю 7.110201 “Фармація” показує, що випускник вищого
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фармацевтичного закладу для виконання 5 груп виробничих функцій і 72
типових завдань діяльності повинен володіти 343 уміннями й
практичними навичками [3]. З них лише 9 умінь стосуються забезпечення
необхідного рівня тільки індивідуальної безпеки у випадках виникнення
типових небезпечних ситуацій. Типові завдання діяльності й уміння, які
стосуються фармацевтичного забезпечення населення в умовах НС та
психологічної підготовки до виконання функціональних обов’язків в
екстремальних умовах НС, Освітньо-кваліфікаційна характеристика
спеціаліста не передбачає.
На сьогодні, додипломна підготовка фахівців за спеціальністю
“Фармація” на фармацевтичних факультетах медичних університетів
України передбачає вивчення навчальних дисциплін “Безпека
життєдіяльності” - на першому курсі, “Перша долікарська допомога” - на
другому курсі, “Екстремальна медицина і цивільний захист” - на третьому
курсі. З них, лише одна навчальна дисципліна – “Екстремальна медицина і
цивільний захист”, загальним обсягом 54 навчальних години (з них лише
18 годин аудиторних занять) стосується підготовки фахівців за напрямом
“Фармацевтичне забезпечення населення в умовах надзвичайних ситуацій
мирного і воєнного часу”.
Висновки. Сучасна система галузевих стандартів вищої
фармацевтичної освіти не забезпечує достатньої психологічної й
професійної підготовки студентів фармацевтичних факультетів до
виконання функціональних обов’язків в умовах НС і потребує корекції
кінцевих цілей освітньої та професійної підготовки. Потребують розробки
вимоги освітньо-кваліфікаційної характеристики, щодо психологічної
підготовленості й професійної компетентності фахівців з питань
фармацевтичного забезпечення постраждалого населення в умовах НС.
Література:
1. Леонова А. Б. Комплексная стратегия анализа профессионального стресса: от
диагностики к профилактике и коррекции / А.Б. Леонова // Психологический
журнал, 2004. – Т. 25. – № 2. – С. 75 – 85.
2. Международная безопасность в области здравоохранения. – [Електронный
ресурс] // Аналитическая записка. – Женева: ВОЗ, 2007. – Режим доступа:
http://www.who.int/worldhealthday/previous/2007
/files/
issuespaper_final_lowres_ru.pdf
3. Освітньо-кваліфікаційна характеристика спеціаліста за спеціальністю
7.110201 “Фармація” напряму підготовки 1102 “Фармація” . – [Електронний
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ресурс] // Центр тестування при МОЗ України. – Режим доступу:
http://testcentr.org.ua/index.php/news/60-s-methwork/110-gsvou.html
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Пузанова І., Лозинський А., Громовик Б., Лесик Р. Використання протермінованих лікарських засобів, що вміщують парацетамол, як джерела одержання реагентів для
хімічної та фармацевтичної промисловості

ВИКОРИСТАННЯ ПРОТЕРМІНОВАНИХ ЛІКАРСЬКИХ ЗАСОБІВ,
ЩО ВМІЩУЮТЬ ПАРАЦЕТАМОЛ,
ЯК ДЖЕРЕЛА ОДЕРЖАННЯ РЕАГЕНТІВ ДЛЯ ХІМІЧНОЇ
ТА ФАРМАЦЕВТИЧНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ
Інтенсивний розвиток фармацевтичної галузі, який зумовлює появу
великої кількості лікарських засобів (ЛЗ), що практично охоплює терапію
усіх існуючих типів нозологій призводить у майбутньому до надмірного їх
виробництва, можливої фальсифікації та подальшого протермінування в
аптеках, домашніх аптечках пацієнтів тощо. Як наслідок, на сьогодні
виникла гостра проблема в утилізації ЛЗ, оскільки складність процесу
зумовлена великою кількістю активних фармацевтичних інгредієнтів, що
відносяться до різних класів хімічних сполук, які практично
унеможливлюють використання уніфікованого методу їх переробки. Слід
зазначити, що понад 16 % від усього числа реалізованих аптеками
безрецептурних ЛЗ становлять препарати парацетамолу різних лікарських
форм та дозувань, серед яких щорічно понад 300 тонн стають
непридатними та потребують процесу переробки.
Враховуючи наведене при проведенні нашого дослідження ми
вивчали можливості утилізації протермінованих ЛЗ на основі
парацетамолу у формі таблеток, капсул, суппозиторіїв та порошків для
одержання вторинної сировини, а саме реагентів для хімічної та
фармацевтичної промисловості. Так, зазначені ЛЗ ми піддавали
кислотному гідролізу, в якому активний фармацевтичний інгредієнт
(парацетамол) був трансформований у пара-амінофенолу гідрохлорид, що
є вихідною сполукою для одержання багатьох субстанцій, в тому числі із
значною біологічною активністю. Отримані результати дозволили
встановити, що парацетамол у формі таблеток та капсул є найбільш
придатним для процесу кислотного гідролізу з утворенням параамінофенолу гідрохлориду, тоді як для парацетамолу у формі
суппозиторіїв відзначено найменший вихід цільового продукту.
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Продовжуючи наші дослідження ми вивчали синтетичні можливості
парацетамолу у формі капсул та таблеток у реакціях алкілювання
бензилхлоридом у спиртовому середовищі з утворенням N-[4(бензилокси)феніл]ацетаміду з високими виходами в межах 70 %, який
використовується як вихідна сполука у синтезі барвників, індикаторів та
ряду біологічно активних сполук.
У результаті проведеного дослідження нами було встановлено
значну перспективу ЛЗ на основі парацетамолу до можливої переробки в
умовах реакцій кислотного гідролізу та алкілювання для одержання
реагентів як вторинної сировини для використання в хімічній та
фармацевтичній промисловості.
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АДАПТАЦІЯ НАУКОВИХ РОЗРОБОК В. І. ТЕРЕЩЕНКА НА
ТЕРЕНИ ФАРМАЦЕВТИЧНОЇ СИСТЕМИ
Як показав аналіз літературних джерел, самостійного розвитку
менеджмент в Україні не мав через ряд добре відомих причин історичного
плану. Але такі українські вчені як О.О. Богданов (Малиновський),
В. І. Терещенко і В. М. Глушков доклали своїх зусиль у розвитку цієї
науки в ракурсі ідеології держави, в якій працювали.
Вагомий внесок мали саме підходи до керівництва українського
економіста Валерія Терещенка, які актуальні й сьогодні. Відомий
український економіст Валерій Терещенко підкреслював, що завдання
керівника – диригувати, підібрати гарний персонал, розробити організаційну
структуру підприємства, вибрати загальний напрям його діяльності,
координувати всю роботу, боротися з непродуктивними витратами часу.
Слід виділити ще одне з найважливіших завдань керівника – вчитись
інтенсивно працювати, поліпшувати якість роботи. Титанічні зусилля
Валерія Терещенка були направлені на розбудову на рідній землі такої
надважливої галузі діяльності як організація та управління.
В архівних матеріалах, які містяться в Науковій бібліотеці
Національного університету “Києво-Могилянська Академія”, зберігається
на магнітній стрічці запис виступу Валерія Терещенка на радіо у
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м. Мурманськ у 1975 р. на теми: “Яким має бути керівник”, “П’ять
управлінських “чому” та “Розподіл повноважень”.
Управління – похідна від власності та є категорією економічного
базису конкретного способу виробництва. Головними складовим
елементом управління є менеджмент.
За словами Валерія Терещенка менеджмент, як американська теорія
управління, пересуває центр ваги правових, психологічних та економічних
питань в галузь соціології, суспільних відносин, людських стосунків,
психофізіологічної праці, психотехніки та колективної психології. Валерій
Терещенко узагальнює свій власний досвід керівництва організаціями та
виділяє десять якостей керівника в праці “Наука керувати” [8], які мають
певну цінність і для українських керівників: 1) будь керівником, а не
погоничем; 2) впевненість у собі; 3) суворість і вимогливість; 4) критикуй
позитивно; 5) вміння заохочувати й карати; 6) вміння цінувати час
підлеглих; 7) ввічливе та доброзичливе ставлення до підлеглих; 8) вміння
говорити та мовчати; 9) почуття гумору; 10) цікався, вивчай своїх
підлеглих. Валерій Терещенко підкреслює, що перелічені вище якості не
вичерпують усієї проблеми, але вони є основними та забезпечують високий
рівень культури й ефективності управління, дають величезну віддачу.
Адаптація наукових розробок на терени фармацевтичної системи
дозволила вченим Р. М. Піняжку, Б. Л. Парновському, О. Л. Грому,
А. Й. Дацку розробити посібник “Основы и методы управления в фармации”
[7], в якому представлені основні поняття науки та теорії управління на
прикладі фармацевтичної служби. Дуже символічно, що посібник був
допущений Головним управлінням навчальних закладів Міністерства
охорони здоров’я СРСР як навчальний посібник для студентів
фармацевтичних інститутів і факультетів, хоча і російською мовою, але це
був прорив української думки та початок переростання управлінських
процесів і функцій в народження теорії менеджменту у фармації.
Подальші розробки українських вчених враховували досягнуте і
розвивали структуровані напрямки менеджменту – маркетинг, логістику
та інші.
Наукові розробки З. М. Мнушко із співавторами з питань
менеджменту представлені в працях [4,5,6], Б. П. Громовика із
співавторами з менеджменту та маркетингу, логістичних аспектів [1,2].
Саме у підручнику [3] Б. П. Громовик наводить повний текст десяти
якостей керівника з праці “Наука керувати” Валерія Івановича Терещенка.
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Відзначаючи Ювілейні дати наших Вчителів – шануймо їх пам'ять і
усі їх здобутки, які дали можливість удосконалити управлінську думку,
розвити в незалежній Україні фармацевтичний менеджмент, маркетинг і
логістику, впровадити їх в практичну фармацію через систему підготовки
фармацевтичних кадрів на додипломному та післядипломному етапі
навчання.
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Решетнікова О., Ворончук О., Лопатинська О. Роль харчування у виникненні та корекції порушень пуринового обміну

РОЛЬ ХАРЧУВАННЯ У ВИНИКНЕННІ ТА КОРЕКЦІЇ
ПОРУШЕНЬ ПУРИНОВОГО ОБМІНУ
Вступ. Порушення пуринового обміну речовин на сьогодні
розглядається як індикатор не лише такого захворювання як подагра, але й
інших станів. Зокрема, існує взаємозв’язок між рівнем сечової кислоти
(СК) та розвитком метаболічного синдрому, ожирінням, інсуліно135

резистентністю, артеріальною гіпертензією, сечокам’яною хворобою,
вживанням алкоголю, літнім віком, нирковою недостатністю тощо [1-4].
Підвищення вмісту СК у плазмі крові (гіперурикемія) часто протікає
безсимптомно і виявляється випадково при обстеженні пацієнтів.
Особливого значення у виникненні та лікуванні гіперурикемії набуває
правильне та раціональне харчування, коли під впливом фізіологічних
змін, порушуються метаболічні процеси [3-4].
Метою дослідження було обґрунтування механізмів потенційного
впливу харчових продуктів (ХП) на обмін СК.
Результати дослідження показали, що у нормальному стані рівень
СК підтримується внаслідок двох основних механізмів: 1) синтез СК із
біологічно активних речовин, що надходять в організм; 2) елімінація СК
нирками. У результаті дії низки патогенних факторів цей баланс
порушується, що провокує розвиток гіперурикемії із подальшим
утворенням кристалів.
Основними причинами надмірного утворення СК є: генетично
обумовлений модифікований вплив на активність ферментів, що
відповідають за синтез СК та її транспорт у нирках; надмірне вживання
ХП, збагачених пуринами та фруктозою; стани, що характеризуються
підвищеним катаболізмом (хронічне зловживання алкоголем; надмірне
фізичне навантаження тощо), патологічні стани (гемолітичні анемії,
пухлини, інфекційний мононуклеоз, лейкози, псоріаз тощо), вживання
лікарських засобів (протитуберкульозні та противірусні засоби,
ацетилсаліцилова кислота у високих дозах, силденафіл, статини,
інгібітори АПФ, бета-адреноблокатори, тіазидні та петлеві діуретики,
стимулятори кровотворення, глюкокортикостероїди тощо).
У результаті дослідження встановлено, що для здорової людини
норма споживання пуринів із ХП складає 600-1000 мг на добу. При
підвищеному рівні СК слід обмежити їх надходження до 100-150 мг на
добу.
За даними літератури [4, 30% СК, яка циркулює в організмі,
утворюється в результаті метаболізму пуринів із ХП. Встановлено, що
ризик виникнення гіперурикемії достовірно зростає у пацієнтів, які
надають перевагу високопуриновому стереотипу харчування –
надлишкове споживання червоного м’яса, риби, кави, какао, шоколаду,
солодких газованих напоїв, крекерів, борошняних виробів із борошна
грубого помелу тощо. Такі овочі як бобові, листова зелень, капуста теж
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містять високу концентрацію пуринів. Проте інший шлях метаболізму у
порівнянні з пуринами, що надходять із тваринними ХП, зумовлює
зниження частоти виникнення несприятливих наслідків, пов’язаних з
обміном СК. Слід відзначити, що створюючи в організмі лужне
середовище, фрукти та овочі нормалізують всі види обміну, в т.ч. й
пуриновий.
Попри те, що кава, чай, какао характеризуються високим вмістом
пуринів, рівень СК після їх вживання дещо знижується через вплив
кофеїну систему цитохрому Р-450 та зміну метаболізму пуринів.
Фруктоза посилює утворення СК і водночас знижує її екскрецію.
Тому ХП, збагачені фруктозою (виноград, яблука, банани тощо) не
рекомендується споживати пацієнтам із порушеним пуриновим обміном
речовин [3].
Хворим із гіперурикемією протипоказане голодування, оскільки така
тактика харчування посилює розпад пуринів, стимулює утворення СК та
знижує її ниркову елімінацію. Аналогічний ефект проявляє
низьковуглеводнева дієта [3].
Висновок. Таким чином, результати дослідження переконливо
доводять наявність зв’язку між характером, режимом, стилем харчування
та розвитком гіперурикемії. З практичної точки зору важливого значення
набуває визначення у пацієнта індивідуального аліментарного ризику
виникнення захворювання. У таких пацієнтів корекція харчового статусу
повинна обов’язково входити до програми фармакотерапії та мати
індивідуальний характер.
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ДОСЛІДЖЕННЯ РИНКУ ФЕРМЕНТНИХ ЛІКАРСЬКИХ ЗАСОБІВ,
ЩО ПОКРАЩУЮТЬ ТРАВЛЕННЯ
Вступ. Частота захворювань органів травлення невпинно зростає.
Значна частина шлунково-кишкових захворювань пов'язана з порушенням
функції підшлункової залози. У важких випадках, коли підшлункова залоза
практично не виробляє своїх ферментів, вдаються до повного заміщення
природних ферментів штучними. В легких випадках, коли потрібно лише
злегка допомогти організму з переварюванням їжі, призначають ферментні
препарати з іншим складом та іншої концентрацією.
Мета. Дослідження ринку ферментних лікарських засобів (ЛЗ), що
покращують травлення та аналіз нормативних документів, які регулюють
ціноутворення на ЛЗ, на предмет внесення в них ЛЗ досліджуваної групи.
Результати. В результаті проведеного аналізу встановлено, що станом
на 01.06.2018 року зареєстровано 37 ферментних ЛЗ, які покращують
процеси травлення. Серед них ЛЗ, що містять ліпазу, хеміцеллюлозу,
екстракт жовчі (бичачої) і препарати, що містять панкреатин [1].
За складом ферментні ЛЗ можна розділити на дві групи:
однокомпонентні ЛЗ (наприклад, солізим, креон, мезим форте,
панкреатин, пангрол, панзинорм) та комбінації ферментів з іншими
компонентами (наприклад, з жовчю - ензістал, фестал; з активованим
вугіллям - ензімтал).
В Україні заклади охорони здоров'я, що повністю або частково
фінансуються з державного та місцевих бюджетів, мають право
закуповувати тільки ті ЛЗ, на які в установленому порядку зареєстрована
оптово-відпускна ціна та які включені до Національного переліку
основних ЛЗ чи галузевих стандартів у сфері охорони здоров’я. При цьому
націнка оптового посередника та аптеки на ці ЛЗ не може бути вищою,
ніж по 10%. При відпуску ЛЗ населенню націнка підлягає державному
регулюванню за умови внесення препарату в Національний перелік
основних ЛЗ. Націнка оптового посередника не може бути вищою за 10 %,
а аптеки - не вищою за 25% [2].
Нами проаналізовано переліки, що регулюють ціноутворення на
наявність в них ферментних ЛЗ. Встановлено, що до реєстру оптово138

відпускних цін внесено 23 з 37 зареєстрованих в Україні ферментних ЛЗ,
які покращують процеси травлення [3]. В основному, це монопрепарати,
що містять панкреатин (26 ЛЗ). Також, можна відзначити, що до
Національного переліку основних ЛЗ внесено 36 з 37 зареєстрованих
ферментних ЛЗ [4].
Висновки. Проведений аналіз складу 37 зареєстрованих ферментних
ЛЗ, які використовуються для покращення процесів травлення, дозволив
розділити їх на дві основні групи - монопрепарати і комбіновані ЛЗ.
Встановлено, що більшу частину ЛЗ досліджуваної групи мають право
закуповувати заклади охорони здоров'я, що повністю або частково
фінансуються з державного та місцевих бюджетів. Ціни на практично всі
ферментні ЛЗ при відпуску їх населенню підлягають державному
регулюванню.
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ВАЖЛИВІСТЬ ВПРОВАДЖЕННЯ РАЦІОНАЛЬНОГО
ФАРМАЦЕВТИЧНОГО МЕНЕДЖМЕНТУ КИСНЮ МЕДИЧНОГО
В ЗАКЛАДАХ ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я
На сьогодні кисень медичний (КМ) в Україні та у світі вважається
лікарським засобом (ЛЗ). Він включений до списку основних ЛЗ ВООЗ,
має широкі межі для застосування, і є наразі, можливо, єдиним засобом,
без можливості його заміни на аналог [1]. Найчастіше його
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використовують при важкому перебігу хвороб органів дихання, серцевій
недостатності, отруєннях, для операційного наркозу, у важко хворих
пацієнтів та новонароджених немовлят. Саме тому питання його наявності
та якості є життєвоважливим [2]. На даний момент в України діє стандарт
для КМ – ДСТУ ГОСТ 5583:2009 Кисень газоподібний технічний і
медичний. Технічні умови (ГОСТ 5583-78 (ИСО 2046-73), IDT), що
відповідає європейському ISO 2046-73, який було створено майже пів
століття тому. Впровадження багатьох сучасних методів в охорону
здоров’я (ОЗ) нерідко неможливе без відповідного перегляду стандартів
будівництва закладів охорони здоров’я (ЗОЗ) та застосування системи
раціонального
фармацевтичного
менеджменту.
Раціональний
фармацевтичний менеджмент – це витратно-ефективна система організації
надання фармацевтичної допомоги та оптимального медикаментозного
забезпечення, що базується на раціональному використанні ЛЗ та
програмі оцінки застосування ліків [3], в даному випадку, КМ.
Метою дослідження було вивчення стану та визначення вартості
забезпечення КМ одного із ЗОЗ м. Львова.
Матеріали та методи дослідження. Дослідження нами проводилось
у 2 періоди. Перший період охопив 2006 рік, другий – 2017 рік. Об’єктом
дослідження була медична документація: дані звітно-облікових документів.
Застосовано методи: системного аналізу, аналітико-порівняльний,
інформаційно-пошуковий, клініко-економічний, бібліографічний.
Результати дослідження. Протягом 2006 року ЗОЗ використав
129 783 м3 газоподібного кисню (1м3 – 3,60 грн) на загальну суму
571 767 грн.
При вивченні стану забезпечення КМ протягом другого періоду
(2017 рік), було виявлено, що досліджуваний ЗОЗ практично повністю
перейшов на зріджений кисень. Було використано 141 749,3 м3 зрідженого
та 4 389 м3 газоподібного КМ на загальну суму 2 799 778,70 грн/рік. Від
кисневих балонів відмовитися повністю неможливо, оскільки вони є
резервним джерелом для екстрених ситуацій.
Тож, як показали результати нашого дослідження, загальні витрати
ЗОЗ за 11 років збільшились майже уп’ятеро. На нашу думку, це
обумовлено наступними причинами: зношуванням застарілого обладнання
та системи газопостачання ЗОЗ, зростанням навантаження на нього
(центральна розводка – це сотні метрів мідної труби з величезною кількістю
згинів магістралі, щорічний догляд за якою вартує немалих фінансових
ресурсів), а також щорічним зростанням вартості закупівлі КМ.
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Висновки:
1. Проблема забезпечення КМ залишається надзвичайно актуальною
та потребує спеціальної уваги, оскільки він стає значним фінансовим
тягарем сучасної системи ОЗ, особливо в умовах обмеженого
фінансування галузі. Це вимагає нагального вирішення даної проблеми з
використанням, на нашу думку, раціонального фармацевтичного
менеджменту.
2. Удосконалення системи киснезабезпечення ЗОЗ вимагає особливої
уваги та більш детального вивчення.
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ОСНОВНІ ФАРМАКОЕКОНОМІЧНІ АСПЕКТИ
ЛІКУВАННЯ ГОСТРОГО СИНУСИТУ
Запальні захворювання навколоносових пазух є однією з
найактуальніших
проблем
оториноларингології.
Серед
усіх
госпіталізованих в ЛОР-відділення від 15 до 36 % складають хворі з
синуситом. Характерними ознаками гострого синуситу є закладеність і
гнійні виділення з носа, відчуття тяжкості, біль в області ураженого
синуса, підвищення температури тіла (37,5-380 С). Крім того, можливі
загальні симптоми: головний біль, нездужання, слабкість, підвищена
стомлюваність. При обстеженні хворого виявляють ознаки запалення в
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порожнині носа: гіперемію, набряк слизової оболонки, гнійні виділення з
носа або на задній стінці горлянки. На рентгенограмі навколоносових
синусів виявляють затемнення, рівень рідини, потовщення слизової
оболонки ураженого синуса.
При високій поширеності гострого синуситу, так само як і
неухильному зростанні захворюваності, потрібна своєчасна адекватна
терапія. У лікуванні хворих з риносинуситом виділяють два основних
напрямки: емпіричну антибіотикотерапію і відновлення дренування,
аерації, діяльності мукоциліарної транспортної системи. Вибір того чи
іншого виду лікарських препаратів багато в чому залежить від ступеня
рекомендацій терапії, що базується, у свою чергу, на рівні доказовості
різних типів клінічних досліджень.
Слід звернути увагу на той факт, що при гострому риносинуситі
рекомендації призначення антибіотиків мають ступінь достовірності А,
засновану на мета-аналізі даних 49 клінічних досліджень рівня
доказовості Ia. Для порівняння: топічні стероїди мають ступінь
рекомендацій A, рівень доказовості - Ib; пероральні антигістамінні засоби
у пацієнтів з алергією - B/Ib, деконгестанти - D / Ib і тощо.
На сьогодні ЛОР-лікарі відмічають, що ціна лікарського засобу грає
велику роль в змінах лікування гострого синуситу. Так, деякі спеціалісти
зазначають сучасну тенденцію до скорочення медичних витрат та низький
рівень платоспроможності населення. Всі вони виказують думку про те,
що ціна лікарського засобу є дійсно важливим фактором у виборі
лікування для визначених груп населення.
Метою роботи проведення фармакоекономічної оцінки за
методологією “мінімізація витрат” курсу антибіотикотерапії у хворих з
гострим синуситом.
Результати дослідження. Проаналізовані листи призначення згідно
з локалізацією патологічного процесу гострого синуситу. Терапевтичний
ефект оцінювали після проведення комплексного базового й
антибактеріального лікування, що обґрунтовано фармакодинамічними і
фармакокінетичними властивостями досліджуваних препаратів, що
дозволяють їм реалізувати повний лікувальний процес. Критеріями оцінки
терапевтичного ефекту була відсутність патогенної флори у слизовій носа
і навколоносових пазух. Позитивним ефектом вважали нормалізацію
носового дихання, відсутність ускладнень після проведеного лікування.
При аналізі переліку лікарських засобів, нами запропонована наступна
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схема лікування синуситу, пансинуситу та гемісинуситу для
фармакоекономічної оцінки:
АМП (Лінкоміцин, цефтріаксон, лораксон, інтраконазол) +
Пробіотики (йогурт) + протипаразитарні (метрогіл) + Вазоконстриктори
(фармазолін) + знеболюючі (кеторол) + гемостатик (етамзілат) +
пр/алергічний (едем) + пр/кашльовий (сінупрет). При порівняльному
аналізі антибіотикотерапії гострого синуситу серед трьох груп АМП за
методологією “мінімізація витрат” встановлено, що найдорожчий курс
терапії цефалоспоринами (Тулізидом (цефтазидім) Німеччина) – 5214,6
грн, а доступнішим є лікування вітчизняним цефтріаксоном (Дарниця) –
450 грн. Серед фторхінолонів вигідним за ціновими категоріями виявився
левофлоксацин (Технолог) – у таблетированій формі за 840 грн, а серед
лінкозамідів – лінкоміцин КМП у капл. 0,250 №30 – курс лікування
складає – 518 грн.
Висновок. Проведений аналіз “мінімізації витрат” показав цінову
політику та доступність різних антимікробних засобів, що використовують
для лікування гострого синуситу. Проте, необхідно провести сучасні
клініко-економічні дослідження щодо витрат – ефективності лікування
гострого синуситу, що потрібно для створення нозологічного досьє
лікування для формування сучасних страхових переліків для
впровадження страхової медицини в рамках медичної реформи в Україні.
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ДОСЛІДЖЕННЯ ТОВАРНИХ ЗНАКІВ У ФАРМАЦІЇ
Вступ. Торговельна (товарна) марка (ТМ) – найважливіша складова
будь-якого бізнесу, що робить компанію відомою і популярною [4].
Товарний знак (ТЗ) – це ТМ, що зареєстрована у встановленому порядку і
має юридичний захист [3]. ТЗ належить до об'єктів інтелектуальної
власності. Важливість ТЗ сьогодні швидко збільшується, що зумовлено
посиленням конкуренції між фірмами, які здійснюють підприємницьку
діяльність, зокрема у фармації. Тому актуальними є дослідження
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фармацевтичних ТЗ. У свій час (1999 р.) на кафедрі організації та
економіки фармації Львівського національного медичного університету
імені Данила Галицького таке дослідження проводилося [1,2]. Значне
збільшення кількості фірм та лікарських засобів (ЛЗ) на сучасному ринку,
динамічний розвиток ринку об'єктів інтелектуальної власності зумовлює
необхідність подальших досліджень у цьому напрямку.
Мета. Вивчення товарних знаків ЛЗ та фармацевтичних фірм на
сучасному фармацевтичному ринку.
Спосіб. Об'єкти дослідження: фармацевтична (нормативно-правова,
маркетингова) інформація щодо товарних знаків у фармації (у тому числі,
база даних “Зареєстровані в Україні знаки для товарів і послуг”, Єдиний
державний реєстр судових рішень). Методи інформаційного пошуку,
аналізу, узагальнення. Для обробки результатів використано пакет
прикладних програм Microsoft Excel.
Результати. Встановлено, що ТМ поділяються на групи за: будовою
(прості, складні); об'єктом товарної інформації (фірмові та асортиментні);
формою подання інформації (словесні, цифрові, зображувальні, буквені,
об`ємні, комбіновані, звукові, голографічні, описові); кольором (чорнобілі, кольорові); видом власності (індивідуальні, корпоративні,
колективні). Порівняльний аналіз зареєстрованих ТМ фармацевтичних
фірм у 1993-1998 рр. і в 2017 р. засвідчив, що за період 1993-1998 рр.
(шість років) в Україні було зареєстровано 88 ТЗ фармацевтичних фірм з
13 країн світу, а в 2017 р. (за один рік) – 67 ТЗ фармацевтичних фірм з 12
країн світу. У першому аналізованому періоді (1993-1998 рр.) три країни
(Україна, США та Велика Британія) зареєстрували 76,9% ТЗ
фармацевтичних фірм (54 ТЗ, 9 ТЗ і 5 ТЗ відповідно). У 2017 р. теж три
країни (Україна, Швейцарія та США) зареєстрували 78,1% ТЗ
фармацевтичних фірм (43 ТЗ – Україна, Швейцарія і США – по 5 ТЗ).
Серед 64 фармацевтичних компаній, які зареєстрували ТЗ у 2017 р., 47 –
це виробники ЛЗ, виробів медичного призначення та дієтичних добавок,
15 – ТЗ аптечних мереж та дві аутсорсингові компанії (Сона Фарм і
Купфер біотех).
Дослідження зареєстрованих ТМ ЛЗ показало, що у 1993-1998 рр.
було зареєстровано 681 ТЗ ЛЗ з 18 країн світу, а в 2017 р. – 519 ТЗ ЛЗ з 34
країн світу. У 1993-1998 рр. лідерами щодо реєстрації ТЗ ЛЗ були такі
країни: США (218 ТЗ), Німеччина (162 ТЗ) та Велика Британія (102 ТЗ).
Україна за цей період зареєструвала 67 ТЗ ЛЗ. У 2017 році Україна стала
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беззаперечним лідером – вона зареєструвала 244 ТЗ ЛЗ. Значну кількість
ТЗ ЛЗ у 2017 р. зареєстрували також Індія (45 ТЗ), Кіпр (40 ТЗ), Австрія
(32 ТЗ) та США (27 ТЗ).
На основі детального вивчення фірмових назв фармацевтичних фірм,
які зареєстрували свої ТМ у 2017 р., встановлені основні філологічні
підходи до їх утворення. Складові частини назв фармацевтичних фірм
містять корінь фарм-, лік-, біо-, мед-, що вказує на приналежність до
фармацевтичної та медичної галузі. Крім того, при утворенні назви фірми
як складові використовувались слова: Health (здоров'я), Life (vita) (життя),
Family (сім'я); а також власні назви, що вказують на країну походження
(Swiss anergy, Швейцарія) чи засновника фірми (Dr.Reddy's, Індія). В
окремих випадках використовувались частини слів, які вказують напрям
діяльності фармацевтичної фірми (наприклад, фірма ДемоСкін (Україна),
яка займається виробництвом засобів по догляду за шкірою обличчя та
тіла у своїй назві містить слово Skin (шкіра). Аналіз ТМ аптечних мереж
засвідчив, що у 92% випадків (12 з 13 ТЗ зареєстрованих у 2017 р.) у назві
міститься слово “Аптека” (виняток – назва аптечної мережі “Дар Ника”).
Висновок.
Порівняльний
аналіз
кількості
зареєстрованих
фармацевтичних ТЗ у 1993-1998 рр. та в 2017 р. засвідчив швидке
зростання ринку об'єктів інтелектуальної власності у фармації, про що
вказує збільшення кількості зареєстрованих ТМ як фармацевтичних фірм,
так і ЛЗ. Фармацевтичні фірми використовують різні філологічні підходи
при утворенні своїх фірмових назв.
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ВИВЧЕННЯ ПСИХОЛОГІЧНИХ ЯКОСТЕЙ ХАРАКТЕРУ
ФАРМАЦЕВТИЧНИХ ФАХІВЦІВ
У КОНТЕКСТІ СОЦІАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ
Важливе значення для розуміння сутності соціальної фармації, на
думку ряду вчених, має конкретизація соціальної ролі фармацевтичних
фахівців (ФФ) та визначення головних констант даної теорії у контексті
соціальної відповідальності (СВ).
Обов’язковими складовими СВ ФФ є моральна, психологічна,
правова, професійна, політична, громадянська, екологічна компоненти.
Тобто, як цілісна соціальна система, ФФ має свою внутрішню структуру
(внутрішні детермінанти, які виступають регулятором поведінки,
спрямовуючи її в ті нормативні рамки, які запропоновані суспільством).
СВ ФФ починає формуватися з моменту вибору професії (етап
формування платформи). Базисом є етап навчання в професійному закладі
- отримання конкретних професійних навичок і якостей. Продовжує
вдосконалюватися, як отримана навичка, у період професійного життя.
Метою роботи є вивчення психологічних якостей характеру
сучасного провізора на етапі практичної діяльності.
Для дослідження даного питання був використаний метод
анкетування ФФ, що працюють у роздрібному сегменті Запорізької і
Херсонської областей. Вікова характеристика респондентів мала наступну
картину: 2,8 % становили особи до 25 років, 45,8 % - 26-35 років, 25 % 36-45 років, 15,3 % - 46-55 років та 11,1 % - старше 55 років.
У ході анкетування було запропоновано вказати “які якості
характеру мають бути притаманні відповідальному фахівцю фармації?” та
оцінити ступінь їх важливості за п’ятибальною шкалою.
Для аналізу відповідей обрана класифікація прояву якостей
характеру Б. М. Теплова – психолога, засновника школи диференційної
психології. Проте, в анкеті було запропоновано оцінити лише дві групи за
класифікацією Б. М. Теплова:
 1 - якості, які характеризують відношення людини до справи та
до обраної професії (наполегливість, професіоналізм, відданість своїй
професії, турбота про порядок, якість та акуратність; командна праця та
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співробітництво; відповідальність за свої дії та рішення; здатність
впливати (уміння переконати або вмовляти); вміння мотивувати себе та
інших до професійної діяльності; ініціативність; відданість компанії, в
якій працює);
 2 - якості, які характеризують відношення до інших людей,
колективу, суспільства (співчуття, доброта, чуйність, терпіння,
справедливість, комунікабельність, тактовність, однакове ставлення до
всіх людей, вміння слухати інших, самоконтроль поведінки).
За результатами анкетування серед групи якостей, які
характеризують відношення людини до справи та обраної професії, перші
три позиції (“дуже важливі” і “важливі”) у ранжувальному ланцюгу
належать – “професіоналізму”, “відповідальності за свої дії та рішення”,
“відданості своїй професії”. Неважливими для характеристики
відповідального ФФ, на думку більшості респондентів, виявилися
“відданість компанії, в якій працює ФФ”, “наполегливість”,
“ініціативність”. Стосовно провідних позицій у 2 групі, на думку
респондентів,
важливими
характеристиками
відповідальності
є
“терпіння”, “самоконтроль” і “вміння слухати інших”, а неважливими
виявилися “доброта”, “чуйність”, “співчуття”.
Наступним етапом наших досліджень передбачається вивчення
інших двох груп якостей за Б. М. Тепловим: якостей, які характеризують
відношення людини до самої себе, та якостей, які характеризують
відношення людини до речей.
Таким чином, на думку ФФ аптечного сегмента, професіоналізм є
найважливішим проявом сучасного відповідального ФФ і спільно з
іншими якостями-лідерами обов’язково повинні оцінюватися при
визначенні рівня особистої СВ ФФ.
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РОЗРОБКА МОДЕЛІ ПРОЦЕСУ ЛІДЕРСТВА В РАМКАХ
СИСТЕМИ ЯКОСТІ АПТЕЧНОГО ЗАКЛАДУ
Вступ. Важливою передумовою забезпечення якості лікарських засобів
(ЛЗ) та належного рівня фармацевтичного обслуговування населення в
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сучасних умовах є впровадження та підтримка ефективних систем якості
(СЯ) в аптечних закладах (аптечних складах, роздрібних та виробничих
аптеках, аптечних мережах – АЗ). Ключову роль у цьому процесі відіграє
управління персоналом АЗ, здійснюване у формі лідерства.
Мета роботи – розробка моделі процесу лідерства в рамках СЯ АЗ.
Матеріали та методи. Матеріалами дослідження є: наукові
публікації; стандарти управління якістю, належні практики; інформація
АЗ, отримана шляхом спостереження. В роботі використані методи:
системного аналізу, узагальнення, спостереження, конкретизації,
графічного моделювання.
Результати та їх обговорення. Лідерство є одним з головних
принципів управління якістю [2, 3]. В рамках СЯ АЗ лідерство
визначається як здатність керівництва АЗ чинити вплив як на окремого
працівника, так і на увесь персонал, спрямовуючи зусилля на реалізацію
політики АЗ у сфері забезпечення якості ЛЗ та фармацевтичних послуг [1].
На основі спостереження за роботою АЗ різних типів, системного аналізу,
узагальнення та адаптації вимог стандартів ISO 9000/9001 до умов
діяльності (середовища) АЗ нами було розроблено загальну модель
процесу лідерства в рамках СЯ АЗ, що включає такі етапи: І –
формулювання керівництвом АЗ мети лідерства щодо СЯ; ІІ –
конкретизація та взяття керівництвом АЗ основних лідерських зобов’язань
щодо СЯ; ІІІ – визначення та виконання керівництвом АЗ основних
лідерських функцій щодо СЯ; ІV – оцінювання та поліпшення процесу
лідерства в контексті СЯ АЗ (рис.).
Характерною особливістю розробленої моделі процесу лідерства в
рамках СЯ АЗ є її орієнтація на замовника (споживача, пацієнта) та
ефективну реалізацію політики та цілей АЗ щодо забезпечення якості ЛЗ.
При цьому, основну відповідальність за ефективність процесу лідерства
несе вище керівництво АЗ (керівник АЗ та його заступники). В межах
сфер відповідальності лідерські зобов’язання та функції можуть
делегуватися керівникам підрозділів і старшим провізорам АЗ. Рівень
трудомісткості процесу лідерства залежить від типу АЗ, його
організаційно-штатної структури, чисельності персоналу та масштабів
діяльності. Так, найбільша трудомісткість процесу лідерства характерна
для великих оптових фармацевтичних компаній та аптечних мереж,
найменша – для роздрібних аптек з невеликим товарообігом та
нечисленним штатом. Ще однією особливістю даної моделі є її
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спрямованість на постійне поліпшення. Тому АЗ із запланованою
періодичністю має оцінювати ефективність процесу лідерства в контексті СЯ
та визначати можливості для його поліпшення, що, на нашу думку, доцільно
здійснювати в рамках внутрішнього аудиту (самоінспекції) СЯ АЗ.

Рис. Загальна модель процесу лідерства
в рамках системи якості аптечного закладу
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Висновок. Таким чином, впровадження та реалізація представленої
загальної моделі процесу лідерства в рамках системи якості сприятиме
суттєвому підвищенню ефективності діяльності аптечних закладів щодо
забезпечення якості лікарських засобів та фармацевтичних послуг.
Перспективним напрямком подальших досліджень є розробка
методів оцінювання ефективності процесу лідерства за основними
критеріями функціонування системи якості аптечного закладу.
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ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНА ПРОБЛЕМА
ФУНКЦІОНАЛЬНОЇ НЕГРАМОТНОСТІ
СТУДЕНТІВ ЗАКЛАДІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ
У наш час корінні перетворення в суспільстві дедалі більше
актуалізують проблему спеціальної підготовки майбутніх фахівців до
професійної праці. Все частіше від випускників закладів вищої освіти (ЗВО)
вимагають володіння дедалі більш досконалими, професійними навичками,
знаннями та уміннями. Між тим, очевидно, що зміст підготовки майбутніх
фахівців не завжди відповідає наявному і перспективному попиту на ринку
праці. За таких обставин процес підготовки фахівців має бути орієнтований
на розвиток компетентностей, спрямованих на реалізацію концепції
неперервної освіти, “освіти крізь усе життя”, на формування
функціональної грамотності у різних сферах життєдіяльності.
Поширення функціональної неграмотності пов’язано із невідповідністю
результатів освіти вимогам сучасного суспільства внаслідок стрімкого
розвитку інформаційного суспільства, надзвичайного прискорення
продукування та розповсюдження знання.
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Дослідження проблеми активно почалося на початку 80 рр. XX ст.
внаслідок загострення розбіжностей між рівнем професійної готовності
випускників ЗВО та їхньою неспроможністю реалізовувати професійні
функції. Актуалізація проблеми функціональної неграмотності призвело
до реформ освітніх систем у багатьох розвинених країнах світу. Наслідком
функціональної неграмотності є нездатність виконувати елементарні
професійні або соціальні функції, попри отриману освіту. Основними
чинниками, що зумовили поширення функціональної неграмотності
можна визначити такі: бурхливий розвиток інформаційного простору та
засобів комунікації, технологічні перетворення в промисловості та ін. Як
наслідок, “застарівання” набутих у процесі навчання у ЗВО професійних
знань, утрата їхньої актуальності, непідготовленість до виконання оновлених
професійних вимог, необхідність перенавчання, підвищення кваліфікації у
процесі трудової діяльності.
Функціональна неграмотність загострила проблему якості освіти й
ускладнила її вирішення, оскільки недостатньо привести у відповідність
професійну підготовку і вимоги замовника (студента, роботодавця,
суспільства, держави), необхідно привести у відповідність темпи розвитку
освітньої та соціально-професійної системи.
До основних рис функціональної неграмотності на практиці
відносяться такі характеристики: функціонально неграмотні студенти
уникають складних завдань, заздалегідь впевнені у провалі, не мають
мотивації братися за більш складні завдання, повторюють одні й ті ж
системні помилки; такі студенти часто намагаються відмовитися від будьяких інтелектуальних завдань, посилаючись то на нежить, то на
зайнятість, то на втому; чесно зізнаються, що не люблять читати; просять
інших пояснити їм зміст тексту або алгоритм задачі; спроби читання
пов'язані з небажанням цього робити. При читанні стрімко виникають
психосоматичні проблеми: можуть розболітися очі, голова, відразу
з'являється бажання відволіктися на щось більш важливе; функціонально
неграмотні студенти при читанні часто артикулюють губами або навіть
озвучують прочитане; невміння вибудовувати й ставити питання після
прочитання матеріалу. Не можуть повноцінно брати участь в дискусіях;
дуже помітна різниця між зрозумілим на слух і зрозумілим від читання.
Стрімке зростання обсягу та ускладнення структури знань у
суспільстві постійно змінює мінімальні вимоги щодо функціональної
грамотності особистості. Виділяють чотири компоненти функціональної
грамотності, які забезпечують успішність діяльності людини, у тому числі
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професійної: знання загальнотеоретичного, спеціального і прикладного
характеру; предметне розуміння суті справ і реалій, залучених в процес
діяльності або зв’язаних з ним; уміння вибирати засоби, адекватні
поставленій меті, і діяти згідно з її змістом; навички умілої швидкодії.
У контексті вирішення завдань професійної підготовки майбутніх
фахівців
функціональна
грамотність
розглядається
у
межах
компетентнісного, особистісно орієнтованого підходів. Відповідно,
функціональна грамотність складається з сукупності ключових
компетентностей і ціннісних орієнтацій, дозволяє успішно виконувати
професійні й соціальні функції.
Таким чином, функціональна грамотність студентів ЗВО пов’язана із
відповідними характеристиками студента як майбутнього професіонала та
соціально розвиненої особистості, яка орієнтується у світі та діє згідно із
суспільними цінностями, очікуваннями та інтересами, зокрема, вміє
координувати свої дії із діями інших людей, свідомо діяти у межах
нормативу, обираючи оптимальні умови; здатний бути самостійним у
ситуаціях вибору та прийняття рішень; вміє відповідати за свої вчинки;
здатний нести відповідальність за себе та близьких; володіє навичками
навчання, здатний до самоосвіти й самонавчання протягом усього життя;
володіє набором ключових компетенцій; добре володіє сучасними
інформаційними технологіями.
Перспективи подальших досліджень пов’язані із визначенням умов
формування функціональної грамотності студентів на засадах
компетентнісного, особистісно орієнтованого підходів.
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Філіпська А., Гуцало А., Гудзь Н. Поширеність хронічної хвороби нирок і гемодіалізу в світі

ПОШИРЕНІСТЬ ХРОНІЧНОЇ ХВОРОБИ
НИРОК І ГЕМОДІАЛІЗУ В СВІТІ
Хронічна хвороба нирок (ХХН) – глобальна загальномедична та
соціально-економічна проблема. Очікується, що кожні 7–10 років
кількість хворих на ХХН зростатиме удвічі. Одночасно у світі зростає
чисельність пацієнтів з V стадією ХХН. Поширеність ХХН
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спостерігається переважно серед населення працездатного віку (18–64
роки). ХХН призводить до втрати працездатності та смертності внаслідок
розвитку термінальної ниркової недостатності та серцево-судинних
ускладнень. При V стадії ХХН проводиться ниркова замісна терапія
(НЗТ), яка включає гемодіаліз (ГД), перитонеальний діаліз,
трансплантація нирки [3, 4, 7, 9, 11].
Метою нашого дослідження було вивчення поширеності ХХН і ГД у
різних країнах.
Результати. Поширеність ХХН у світі коливається біля 10% (від 8 до
13%) і має тенденцію до зростання [2, 4, 5, 6, 8, 11, 12]. У Польщі
поширеність ХХН серед людей старшого віку сягає 29,4% [3].
На основі літературних даних було встановлено, що на кінець 2014
року 70 % пацієнтів з термінальною нирковою недостатністю, які
знаходяться на НЗТ, лікувалися методом ГД [7]. ГД є домінантним
методом НЗТ в Малайзії, Тайвані, Великобританії, Японії, Іспанії,
Португалії, Польщі, Нідерландах, Україні, Індії та інших країнах, у той
час ПД є домінантним в Таїланді та Гонконгу [1, 2, 8, 9, 11].
У міру зростання чисельності пацієнтів з ХХН, з 2008 по 2014 рр.
використання ГД збільшилося на 6-7 % [7]. НЗТ відноситься до дорогих
методів лікування [3, 7-9, 10]. Багато розвинених країн тратять 2-3%
коштів річного бюджету, виділеного на охорону здоров’я, на лікування
пацієнтів з V стадією ХХН, хоча вони становлять лише 0,02-0,03%
популяції [7, 8, 10].
Проведені
дослідження є підставою для
прогнозування
середньомісячних витрат, пов’язаних з НЗТ, на одного пацієнта в країні,
розробки заходів для профілактики ХХН і політики реімбурсації
лікування методами НЗТ, обґрунтування розробки та планування
виробництва розчинів для діалізної терапії в певній країні світу чи регіоні,
встановлення обмежень на застосування нефротоксичних ЛЗ та
регулювання їх доз, організацію нефрологічної допомоги, підготовку
відповідних кадрів (нефрологів, реальних фармацевтів) тощо.
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Чухрай І. Сучасні підходи до використання пробіотиків з погляду доказовості

СУЧАСНІ ПІДХОДИ ДО ВИКОРИСТАННЯ ПРОБІОТИКІВ
З ПОГЛЯДУ ДОКАЗОВОСТІ
Вступ. На даний час в Україні зареєстровано понад 100 торговельних
назв пробіотиків [1, 2]. Ці препарати широко використовуються для
профілактики та лікування різних захворювань. Використання пробіотиків
регламентується низкою нормативно-правових актів. Основним критерієм
доцільності використання чи ефективності пробіотиків при різних
захворюваннях є наявність даних доказової медицини.
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Мета. Вивчити та проаналізувати доказові дані про ефективність та
безпечність застосування пробіотиків.
Результати. При аналізі міжнародної електронної бази даних
медичних і біологічних публікацій PubMed, яку створено на основі
розділу “біотехнологія” Національної медичної бібліотеки США (NLM)
встановлено наявність в ній 17238 повідомлень, що стосуються
пробіотиків (з 1954 р. по 2017 р.), з них 5002 оглядів, присвячених
застосуванню пробіотиків у медицині (1984-2017 рр.) [3]. Спостерігається
значне зростання інтенсивності досліджень, що стосуються безпечності та
ефективності використання пробіотиків з метою профілактики та
лікування різних захворювань. Якщо до 1998 року були лише одиничні
публікації з цієї проблематики, то за останній час їх є більше ніж 500 за
рік, зокрема, у 2017 р. – 517 повідомлень.
Нами також проаналізовано міжнародну базу Кокрана (Сосhrane) –
міжнародної організації, яка вивчає ефективність медичних технологій
шляхом критичної оцінки, аналізу і синтезу результатів наукових
досліджень за суворо систематизованою методологією [4].
Було виявлено 398 публікацій в базі Кокрана про пробіотики за 20122017 рр., (6 повідомлень за 2017 р.), з них 37 – Кокранівські повідомлення.
Проведений аналіз Кокранівських повідомлень свідчить, що
основним напрямком застосування пробіотиків є гастроентерологія (19
повідомлень). Серед проаналізованих досліджень велику частину
займають також публікації, які стосуються застосування пробіотиків при
інфекційних захворюваннях та дитячих патологіях.
Висновки. На сьогодні проводиться велика кількість наукових
досліджень, які стосуються ефективності застосування пробіотиків для
профілактики та лікування різних захворювань. Основним, клінічно
обґрунтованим, напрямком застосування пробіотиків є гастроентерологічні
патології, зокрема лікування та профілактика антибіотикоасоційованої та
інших видів діареї, виразковий коліт, синдром подразненого кишківника.
Проведене дослідження може бути використане для оптимізації
забезпечення населення пробіотиками з врахуванням раціональності їх
застосування при різних патологіях.
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ВИКЛАДАННЯ МЕДИЧНОГО І ФАРМАЦЕВТИЧНОГО ПРАВА
В СИСТЕМІ ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ОСВІТИ ЛІКАРІВ І ПРОВІЗОРІВ
Вступ. Проведення медичної реформи актуалізувало необхідність
збагачення обсягу професійних знань, які використовують спеціалісти
медицини і фармації у своїй практичній діяльності. Питання, пов’язані із
фармацевтичним забезпеченням та доступністю на різних етапах обігу
лікарських засобів (ЛЗ) для всіх контингентів населення України в місті і
на селі потребують від зазначених фахівців знань медичного і
фармацевтичного права (МФП). Зазначені фактори обумовлюють
актуальність проведення для лікарів і провізорів циклів підвищення
кваліфікації, у ході яких вони можуть отримати нову інформацію та нові
дані щодо сучасних тенденцій МФП України [2, 3, 6, 7]. Кафедра МФП,
загальної і клінічної фармації при Харківській медичній академії
післядипломної освіти (далі – Кафедра) функціонує з 2012 р. за участю
висококваліфікованих провідних фахівці з практичної фармації,
юриспруденції та медицини, які здійснюють підвищення кваліфікації
спеціалістів з питань МФП, судової фармації, загальної і клінічної
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фармації, а також правову підготовку спеціалістів фармації і медицини в
галузі обігу ЛЗ різних клініко-фармакологічних, класифікаційно-правових
та номенклатурно-правових груп. В ході навчального процесу слухачі
мають змогу отримати консультації з приводу вирішення власних
практичних питань. Використовуючи свій великий практичний досвід
упродовж більше 20-ти років, викладацький склад Кафедри надає
консультації слухачам м. Харкова та області, а також фахівцям практичної
фармації і медицини різних областей України та країн СНД.
Мета – вивчити сучасний стан і перспективи розвитку викладання
МФП в системі післядипломної освіти серед різних контингентів слухачів.
Спосіб. Матеріалом дослідження виступали навчальні плани і
програми циклів підвищення кваліфікації спеціалістів фармації і
медицини; журнали реєстрації слухачів. Використовувалися методи
нормативно-правового, статистичного, судово-фармацевтичного та
документального аналізу.
Результати. На базі Кафедри проводиться навчання провізорів за
спеціальностями: “Загальна фармація” (цикл спеціалізації (інтернатури),
передатестаційний цикл, стажування, тематичного удосконалення);
“Клінічна фармація” (цикл спеціалізації (інтернатури), передатестаційний
цикл, тематичного удосконалення); “Організація і управління фармацією”
(цикл спеціалізації, передатестаційний цикл, стажування, тематичного
удосконалення); “Аналітично-контрольна фармація” (цикл тематичного
удосконалення, спеціалізації, передатестаційний цикл). Також для
спеціалістів фармації Кафедрою розроблено та затверджено навчальні
плани і програми до циклів тематичного удосконалення: “Організація
вхідного контролю якості лікарських засобів у закладах охорони здоров’я
на основі медичного та фармацевтичного права”; “Організація і
управління фармацією на засадах фармацевтичного права”; “Загальна
фармація на засадах фармацевтичного права”; “Фармацевтичне і медичне
право в організації післядипломної освіти керівників провізорів-інтернів”.
Крім того, Кафедра здійснює підготовку провізорів-інтернів на циклах
спеціалізації (інтернатури) за спеціальностями “Загальна фармація” і
“Клінічна фармація”. Викладає дисципліну “Медичне право України” для
лікарів-інтернів і провізорів-інтернів. Підвищення кваліфікації для лікарів
лікувального, педіатричного та стоматологічного профілю здійснюється в
рамках циклів тематичного удосконалення: “Медичне та фармацевтичне
право в діяльності закладів охорони здоров’я”; “Основи медичного та
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фармацевтичного права в діяльності лікаря загальної практики – сімейної
медицини”; “Медичне та фармацевтичне право у стоматології”;
“Організаційно-правові аспекти ліцензування обігу лікарських засобів
різних класифікаційно-правових груп у закладах охорони здоров’я”.
Програми підготовки слухачів постійно оновлюються і вдосконалюються,
включаючи не тільки питання МФП, судової фармації, але й питання
суміжних дисциплін – управління та економіки фармації, фармацевтичної
технології, фармацевтичного аналізу ЛЗ та клінічної фармації. У
навчальному процесі широко застосовуються активні форми навчання:
ділові та імітаційні ігри, смарт-заняття, ситуаційні задачі, підготовка
реферативних робіт, лекції-дискусії, бінарні лекції, виїзні семінари,
семінари-конференції, майстер-класи. Аналіз контингенту слухачів
Кафедри за період 2013–2017 рр. (рис.) показав, що лікарі становлять
переважну більшість серед інших контингентів слухачів – понад 50%.
Слід відзначити, що у 2017 р., не дивлячись на наявність замовлень,
припинено підвищення кваліфікації фармацевтів на кафедрі.
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Рис. Аналіз контингенту слухачів Кафедри за період 2013–2017 рр.

В навчальному процесі використовуються навчально-методичні
посібники для самостійної роботи, національний підручник з грифом
МОН та МОЗ “Наркологія”, навчальний посібник з грифом МОН
“Фармацевтичне
законодавство”,
навчальний
посібник
“Фармацевтическое и медицинское право”, навчальний посібник
“Legislation in pharmacy, forensic pharmacy and evidence-based pharmacy”
(англ. мовою), інтерактивний підручник “Фармацевтичне право”, тестові
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збірки, практикуми, монографії, зокрема “Довідник з правової та судової
фармації”, “Фармацевтичне право в наркології”, “Фармацевтичне право в
гінекології”, “Фармацевтичне право в безпечному самолікуванні.
Лікарські засоби, які відпускаються без рецепта лікаря”, тощо. Крім того,
в навчальному процесі широко використовуються результати наукової
роботи співробітників кафедри у вигляді методичних рекомендацій,
інформаційних листів, патентів, тестових завдань для контролю знань
слухачів, тощо [1, 4, 5]. Кафедрою започатковано з 2004 р. серію щорічних
міждисциплінарних та міжгалузевих науково-практичних конференцій
“Слобожанські читання. МФП України: інновації, якість, безпека,
доступність і перспективи розвитку технології ліків, організації
фармацевтичної справи, судової і клінічної фармації’ із міжнародною
участю спеціалістів практичної фармації, медицини, права та науковців.
Висновки й перспективи подальших досліджень у цьому
напрямку. Викладання МФП в системі післядипломної освіти
здійснюється Кафедрою для чотирьох контингентів слухачів. Навчальний
процес забезпечений усім необхідним навчально-методичним матеріалом.
Проте, існують певні проблеми у проведенні циклів підвищення
кваліфікації для фармацевтів, освоєнні нових контингентів слухачів,
зокрема спеціалістів не з фармацевтичною і медичною освітою.
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Юрковська Л. Науково-теоретичне обґрунтування необхідності розробки концепції прав громадян України щодо якості лікарських засобів

НАУКОВО-ТЕОРЕТИЧНЕ ОБГРУНТУВАННЯ НЕОБХІДНОСТІ
РОЗРОБКИ КОНЦЕПЦІЇ ПРАВ ГРОМАДЯН УКРАЇНИ
ЩОДО ЯКОСТІ ЛІКАРСЬКИХ ЗАСОБІВ
Вступ. Закон України “Про лікарські засоби” у ст. 3 визначає, що з
метою реалізації права громадян України на охорону здоров'я держава
забезпечує доступність найнеобхідніших лікарських засобів (ЛЗ), захист
громадян у разі заподіяння шкоди їх здоров'ю внаслідок застосування ЛЗ
за медичним призначенням, а також встановлює пільги й гарантії окремим
групам населення та категоріям громадян щодо забезпечення їх ЛЗ в разі
захворювання [1]. Вказані законодавчі положення не тільки спонукають
усіх учасників фармацевтичних правовідносин до дотримання прав
людини у сфері охорони здоров'я (ОЗ), але й вказують на необхідність
визначення та нормативно-правового закріплення тих різновидів прав
громадян на ОЗ, які безпосередньо стосуються якості ЛЗ, а також
механізмів забезпечення таких прав. Проте на даний час положення
вітчизняного законодавства про права громадян щодо якості ЛЗ носять
лише частковий, фрагментарний характер, що ускладнює практичну
реалізацію, охорону і захист прав та свобод людини в сфері ОЗ.
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Проблеми нормативно-правового регулювання забезпечення якості ЛЗ
на різних етапах їх життєвого циклу впродовж останніх років розглядають у
своїх роботах вітчизняні науковці, серед яких Н. О. Ветютнева,
В. П. Георгієвський,
О. І. Гризодуб,
В. А. Загорій,
І. А. Зупанець,
С. М. Коваленко, В. О. Лебединець, М. О. Ляпунов, А. С. Немченко,
В. М. Пашков, Ю. В. Підпружников, О. С. Соловйов, В. М. Толочко,
Л. О. Федорова та інші. Загальним питанням прав людини в сфері ОЗ
приділяють увагу вчені-правознавці Н. Б. Болотіна, Л. М. Дешко,
А. О. Галай,
В. О. Галай,
Р. Ю. Гревцова,
Д. О. Єрмоленко,
В. В. Лазоришинець, Р. А. Майданик, В. М. Пальченкова, С. Г. Стеценко,
В. Ю. Стеценко, І. Я. Сенюта, О. В. Солдатенко, Л. Г. Удовика та інші.
Проте поза належною науковою увагою залишаються саме права людини й
громадянина щодо якості ЛЗ. Вказане зумовлює актуальність обраної теми
роботи.
Мета. Метою даної роботи є науково-теоретичне обґрунтування
необхідності розробки концепції прав громадян України щодо якості ЛЗ.
Спосіб: бібліосемантичний, системно-оглядовий, логічний, зокрема
аналітичне обґрунтування.
Результати. Результати бібліосемантичного та системно-оглядового
аналізу сучасних вітчизняних наукових публікацій та освітніх ресурсів,
присвячених тематиці прав людини в сфері ОЗ, вказують на те, що автори
та укладачі даних джерел істотну увагу приділяють визначенню поняття
прав людини у сфері ОЗ та характеристиці їх різновидів. До того ж,
зазначена характеристика здійснюється переважно шляхом опису та, в
окремих
джерелах,
порівняльно-правового
аналізу
формальноюридичного закріплення зазначених прав у міжнародних, регіональних
європейських та вітчизняних нормативно-правових актах. Деякі поодинокі
джерела містять приклади порушень прав людини в сфері ОЗ та правові
шляхи їх відновлення.
У вище вказаному контексті права громадян України щодо якості ЛЗ
розглядаються або як один зі специфічних (спеціальних) різновидів прав
людини у сфері ОЗ, або й взагалі не віддеференційовуються як окремий
вид [2].
Такий підхід не можна визнати виправданим з огляду на те, що
завдання вдосконалення нормативно-правових засад забезпечення якості
ЛЗ на різних етапах життєвого циклу полягають, зокрема, і у ліквідації
прогалин щодо правової регламентації прав громадян щодо якості ЛЗ. В
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основі роботи з підготовки будь-якого проекту внесення змін у чинне
законодавство повинна лежати наукова концепція. У даному випадку –
концепція прав громадян України щодо якості ЛЗ.
Для розробки концепції прав громадян щодо якості ЛЗ вважаємо
недостатнім використання лише формально-юридичного порівняння
варіантів нормативно-правового закріплення вказаних прав у
різноманітних міжнародних, регіональних європейських та вітчизняних
нормативних джерелах. Натомість, доцільним вважаємо використання
надбань вітчизняної правової науки, які визначають не тільки загальні
підходи до розуміння сутності прав і свобод людини та громадянина, але й
підходи до їх класифікації, зокрема поділяючи права на позитивні та
негативні, індивідуальні та колективні, а також вказують на можливість
дослідження прав людини з позицій об’єктивного та суб’єктивного права
та, відповідно, співвідношення між ними [3, с. 216-221].
Висновки. Таким чином, необхідність розробки концепції прав
громадян України щодо якості ЛЗ обумовлена завданням з вдосконалення
вітчизняних нормативно-правових засад забезпечення якості ЛЗ на різних
етапах їх життєвого циклу. Під час розробки концепції слід
використовувати надбання сучасної правової науки, зокрема, можливості
дослідження прав людини з позицій об’єктивного та суб’єктивного права,
що сприятиме побудові цілісного уявлення про права громадян щодо
якості ЛЗ. Вказана концепція надалі повинна бути використана як основа
для підготовки проектів внесення змін до чинного законодавства в сфері
забезпечення якості ЛЗ.
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Ядах Ю., Лопатинська О., Костяна К. Обґрунтування принципів раціонального харчування при больовому синдромі

ОБҐРУНТУВАННЯ ПРИНЦИПІВ РАЦІОНАЛЬНОГО
ХАРЧУВАННЯ ПРИ БОЛЬОВОМУ СИНДРОМІ
Вступ. Больовий синдром (БС) посідає важливе місце у клінічній
картині багатьох захворювань і є однією з основних причин звернення
пацієнтів за медичною допомогою (за даними ВООЗ – 11-40%) 1.
Близько 70% усіх захворювань супроводжуються БС, кожна п’ята
працездатна людина страждає від болю. Однак, слід зазначити, що ця
інформація стосується лише клінічно підтверджених випадків БС. Значну
частку в структурі захворюваності має саме латентний БС, що
характеризується нечіткими клінічними проявами, при яких пацієнти
переважно не звертаються до лікаря за медичною допомогою. Біль для
багатьох країн є соціально-медичною проблемою, оскільки часто може
переходити у патологічну хронічну форму, спричиняючи серйозні
страждання, зменшення працездатності, зниження якості життя,
зумовлюючи функціональні розлади в органах і системах організму [1-4].
Метою дослідження було вивчення можливості використання
нутриційних підходів у комплексному лікуванні пацієнтів із БС.
Результати дослідження показали, що менеджмент БС в
обов’язковому порядку повинен передбачати корекцію харчової поведінки
пацієнтів.
Встановлено, що харчові продукти (ХП), залежно від вмісту
основних біологічно-активних речовин (БАР), можуть мати як
проальгезуючі, так і анальгезуючі властивості. Зокрема, недостатність
надходження в організм вітамінів B12, В6, В1, В2, фолієвої кислоти може
призвести до периферичної нейропатії, а відтак – до виникнення БС.
Використання вітамінів Е, С та інших антиоксидантів (флавоноїди,
цистеїн, коензим Q10 тощо) може ефективно знижувати інтенсивність
стійкого болю та підвищити терапевтичну активність знеболювальних
лікарських засобів (ЛЗ) [2].
Вітамін D впливає на опорно-руховий апарат, оскільки сприяє
засвоєнню кальцію. Разом з тим, слід зазначити, що недостатнє
споживання вітаміну D із ХП може зумовити біль у м’язах та суглобах [3].
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ХП, збагачені магнієм можуть підвищувати ефективність
фармакотерапії (ФТ) болю голови. Окрім того, введення магнію до складу
комбінованої постопераційної терапії сприяє більш швидкому
відновленню організму та проявляє знеболюючу дію [4].
Натомість, споживання ХП, збагачених тираміном (сири, банани,
авокадо, копченості, шоколад тощо) може спровокувати напад болю
голови [3-4].
Результати контент-аналізу показали, що дефіцит у ХП
поліненасичених жирних кислот (ПНЖК), зокрема, омега-3, формує
високий потенціал розвитку БС [1,2] Водночас слід зазначити, що омега-3
ПНЖК можуть посилювати клінічну ефективність нестероїдних
протизапальних засобів (НПЗЗ), а також сприяють зниженню потреби у їх
використанні на 30%, що є вкрай важливим для системного лікування
хронічного БС [3].
Результати дослідження показали, що надлишкове споживання ХП,
збагачених модифікованими та рафінованими цукрами, насиченими
жирами, транс-жирами, омега-6 ПНЖК, солями глутамінової кислоти
ініціює виділення медіаторів болю, що у свою чергу може загострювати
виникнення та перебіг БС [3].
За результатами дослідження, ФТ БС передбачає імовірність ризику
виникнення побічних ефектів (ПЕ) ЛЗ. Одним із шляхів попередження та
корекції ПЕ ЛЗ, які використовуються для ФТ БС, може стати раціональне
та оптимальне харчування. Зокрема, для запобігання розвитку ПЕ НПЗЗ,
глюкокортикостероїдів рекомендованими є ХП, збагачені білками. Окрім
того, при лікуванні глюкокортикостероїдами, додатково слід вживати
овочі та фрукти, що містять калій та вітаміни.
Для запобігання розвитку ПЕ низки ЛЗ слід навпаки відмовитися від
вживання окремих ХП. Так, зокрема, хворим, які приймають НПЗЗ
доцільно призначити дієту із пониженим вмістом вітаміну К та органічних
кислот (зелені листкові овочі, кислі фруктові соки тощо).
Висновок. Встановлено, що оцінка та корекція нутриційного статусу
повинна стати одним з обов’язкових елементів комплексної програми
ведення пацієнтів із БС, що потенційно підвищить ефективність
лікувальних втручань. Разом із тим, дотримання пацієнтом часових
режимів застосування ліків у поєднанні з індивідуально підібраним
нутриційним раціоном дасть можливість уникнути появи низки ПЕ ЛЗ.
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Ярко Н., Янишин У., Голик Ю. Класифікація засобів для ін’єкцій

КЛАСИФІКАЦІЯ ЗАСОБІВ ДЛЯ ІН’ЄКЦІЙ
Вступ. Ін’єкція – невіддільна складова сучасного лікування. За
даними ВООЗ щорічно у світі виконується приблизно 16 мільярдів
ін’єкцій – 5 % з них пов’язані з імунізацією населення, 5 % – з такими
процедурами, як переливання крові та введенням ін’єкційних
контрацептивів. Ще 90 % ін’єкцій припадає на введення лікарських
засобів. Дев’ять з десяти пацієнтів, які звертаються за наданням первинної
медичної допомоги, отримують ін’єкції. Пацієнти надають перевагу
ін’єкційному лікуванню, бо вважають його більш дієвим та
швидкодійним, а лікарі – вважають, що ін’єкція найкращим чином
задовольняє потреби пацієнтів. Таким чином, ін’єкція – є найбільш
розповсюдженою медичною процедурою, що зумовлює актуальність
дослідження.
Мета роботи. Упорядкування класифікації засобів для ін’єкції.
Спосіб. Інформаційний пошук, моделювання, узагальнення та аналіз
отриманих даних.
Результати. Засоби для ін’єкцій – це є комплект до складу якого
входить шприц та голка. Одноразові засоби для ін’єкцій передбачають їх
використання лише один раз - з подальшою утилізацією.
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Шприци можна класифікувати за декількома ознаками: за
компонентністю, об’ємом шприца, розміщенням наконечника, за типом
кріплення голки. За компонентністю шприци бувають дво- та
трикомпонентні. За об’ємом циліндра розрізняють: шприци малого об’єму
(0,3, 05, 1 мл), шприци стандартного об’єму (від 2 до 22 мл) та шприци
великого об’єму (30, 50, 60 та 100 мл); за розміщенням наконечника:
концентричне та ексцентричне (коаксіальне) розміщення наконечника.
За типом кріплення голки шприци поділяються наступним чином:
з’єднання Луер - голка надягається на шприц; при з’єднанні Луер-Лок –
голка вкручується на наконечник; катетер-тип – це з’єднання характерне
для шприців великого об’єму; голка інтегрована у циліндр (шприци з
інтегрованими нез’ємними голками).
Окрім того шприци можна класифікувати за безпечністю: шприци
безпечні для пацієнта та шприци безпечні для медичного персоналу та
пацієнта.
Голки класифікуються за: розмірами (голки стандартних та
нестандартних розмірів), кутом зрізу голки (стандартний, короткий та
внутрішньо шкірний), товщиною стінки голки (голки зі стандартними
стінками, тонкостінні, над тонкостінні та ультратонкостінні), безпечністю
(з додатковим захистом від уколу).
Висновки. Використання впорядкованої нами класифікації засобів
для ін’єкцій покращить якість надання медичної допомоги населенню.
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FAMOUS PERSONS OF UKRAINIAN
PHARMACEUTICAL SCIENCE AND EDUCATION
Who does not know his past
He is not worth the future.
Who does not know the glory of their ancestors
He alone is not worthy of respect.
Maxim Rylsky

In today's conditions of global transformations of the pharmaceutical
industry in Ukraine, the important issue is the return for modern generation the
valuable heritage of our prominent personalities of the past like professors
Roman Pinyazhko and Orest Grom [1-4].
ROMAN PINIAZHKO
(1928 – 83)
1928, February 14 – Roman Pinyazhko was
born in Glynyany, in the magnificent ancient town,
which is located in the central part of the HologoroKremenets ridge, not far from the town of Zolochiv, in
the Lviv region (then - the Ternopil Voivodship).
1935-42 – school study in Glynyany.
1942-44 – gymnasium study at Seminary of the
Greek Catholic Theological Academy (Lviv). Being a student, Roman
Pinyazhko received the archpastoral blessing from Metropolitan Andrey
Sheptytsky.
1945-51 – study at the pharmaceutical faculty of the Lviv Medical
Institute (including one year in the academic vacation for health reasons).
1951 – As being a student he has found his only love Nadiia Korchak
(pharmacist) and in the same year (September 5) they got married.
1951-54 – Roman Pinyazhko was the head of the control and analytical
laboratory of the Lviv railway company.
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1954-57 – PhD student of the Department of Technology of Medical
Forms at the Lviv Medical Institute.
1957-58 – working as an assistant of the Department of Inorganic
Chemistry at the Lviv Medical Institute.
1958 – under the supevision of associate professor Grigory Karpenko and
professor Mykola Turkevych, Roman Pinyazhko presented his dissertation
paper for the PhD degree in Pharmaceutical Sciences “Study of the penicillin
and tetracyclin antibiotics stability”.
1958-60 – assistant professor of the Department of Biological Chemistry,
Lviv Medical Institute.
1960 – Oleg, his son was born. Now Oleg Pinyazhko is professor, head of
the Department of pharmacology at the Danylo Halytsky Lviv National Medical
University named after.
1960-63 – working as an assistant of the Department of Forensic
Chemistry at the Lviv Medical Institute.
1962 – the textbook “Pharmaceutical Technology of Drugs” written by
professor Grigory Pivnenko was published, where references to the works of
Roman Pinyazhka were mentioned, which concerned the study of penicillin
hydrolysis reaction and how other drugs and stabilizers influence on this
process.
1963-68:
– Associate Professor of the Department of Toxicological and Analytical
Chemistry of the Lviv Medical Institute.
– Dean of the correspondence pharmaceutical faculty.

1964 – Roman Pinyazhko was awarded the title of “associate professor”.
1966 – dissertation paper “Research in the field of UV-spectrophotometry
use in pharmaceutical analysis”, performed with the scientific supervision of
professors Mykola Turkevich and Vasyl Kramarenko.
1967 – received a Doctor of Science degree in Pharmaceutical Sciences.
1968 – for scientific cooperation of professors Mykola Turkevich and
Roman Pinyazhko Ivan Korchinsky finished PhD dissertation paper “Use of
UV-spectrophotometry for the quantitative determination of pharmaceutical
substances – esters of aminoalcohols”.
1968-83 – the Head of the Department of organization and economics of
pharmacy at the Lviv Medical Institute.
1969 – Roman Pinyazhko was awarded the “professor” academic title.
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1970 – Roman Pinyazhko with Ivan Korchinsky, Petro Kurash, Adelia
Novykevich and Neonila Singalevich for the first time published the directory
“Collection of guiding documents about the organization of pharmaceutical
business”.
1970-80's – with the initiative of Roman Pinyazhko and with the active
participation of Orest Grom, an institute film studio was created within the
department, where the teachers, together with the students created 6 educational
films.
1971 – under the scientific supervision of prof. Roman Pinyazhko and
associate professor Sophia Voskoboinik Petro Kurash presented the PhD
dissertation paper “Justification of the prospective need in antidiabetic and
antigoiter medications”.
1972:
– with the scientific guidance of Roman Pinyazhko, Adelia Novikievich
presented the dissertation paper “Spectrophotometric method for quantitative
determination of semi-synthetic penicillins in medicinal forms and study of
their stability in solutions”;
– with scientific guidance of Roman Pinyazhko and professor Mikhailo
Pedan, Borys Parnovsky presented the PhD dissertation paper “Research in the
field of improving the work of pharmacy departments in Ukrainian SSR”.
1974:
– with the scientific guidance of Roman Pinyazhko, Oleg Ryvak presented
the PhD dissertation paper “Spectrophotometric study of some antibiotics
actinomycetes”.
– Roman Pinyazhko, Olga Shevchuk and Borys Parnovsky substantiated
the prospects of using computers at several levels: the pharmacist - the doctor,
the pharmacist - the patient, the pharmacist - the manufacturer, as well as the
importance of the establishment of centers of pharmaceutical information,
equipped with computers.
1976 – Roman Pinyazhko together with professor Tymofij Kalyniyk
published a monograph entitled “Methods of UV - spectrophotometry in
pharmaceutical analysis”.
1977 – with the scientific guidance by Roman Pinyazhko Lydia Toropova
presented the PhD dissertation paper “Increasing the efficiency of industrial
production of tablet medicines”.
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1978:
– with scientific guidance by Roman Pinyazhko Borys Parnovsky
presented dissertation paper “Research in the field of theory and practice of
pharmaceutical information” the for the Doctor of Pharmaceutical Sciences
degree acquiring;
– in cooperation with Professors Vasyl Prokopyshin and Valeriy Krikov,
the usefulness of introducing the specialization course into undergraduates
curriculum was substantiated, within which the discipline “Fundamentals and
Methods of Management in Pharmacy” was taught.
1979:
– in collaboration with Roman Pinyazhko and Borys Parnovsky, the first
monograph “Issues of Pharmaceutical Information” was published;
– with the scientific guidance by Roman Pinyazho, Ninel Yanishevska
presented the PhD dissertation paper “Optimization of the forecasting of needs
in medicinal products”;
– Roman Pinyazhko and Adelia Novykevich for the first time worked out
the current definition “pharmacy as a system” as a complex of scientific and
organizational-methodical activities aimed at the search, implementation,
production, standardization, storage, quality control and distribution of
medicines and other medical devices.
1980 – with the scientific guidance by Roman Pinyazhko, Volodymyr
Komar presented the PhD dissertation paper “An integrated approach to
managing analytical laboratories”.
1981-83 – working as Deputy Chairman of the Specialized Academic
Council for Pharmaceutical Sciences in Lviv Medical Institute.
1981:
– with the scientific guidance by Roman Pinyazhko, two PhD dissertation
paper were presented:
– Lyubov Chumakova “Systemic analysis of pharmaceutical personnel of
the chain of pharmacies in Ukrainian SSR”;
– Andriy Datsko “Research on the improvement of the pharmaceutical
supply with antibiotics process”, in which the idea for consolidation of clinical,
industrial and retail pharmacy was put forward ahead of time.
1983 – with the scientific guidance by Roman Pinyazhko, Halyna
Andrianova presented the PhD dissertation paper “Organization of
pharmaceutical supply in areas with dynamic population redistribution”.
1983, June 10 – Roman Pinyazhko suddenly and unexpectedly died.
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1985 – for scientific cooperation of professor Roman Pinyazhko and
associate professor Orest Grom, Dmytro Dykun presented the PhD dissertation
paper “Management optimization of the production process of sterile solutions
in pharmacies”.
1986 – in co-authorship with Borys Parnovsky, Orest Grom and Andriy
Datsko, a textbook “Fundamentals and methods of management in pharmacy”
was published. Due to its ideology, structure and content of the material it
became the basis for further educational editions about management in
pharmacy.
1987 – with the scientific guidance by Roman Pinyazhko Tetyana
Raikova presented the PhD dissertation paper “Improving the management of
the production of galenic and pharmaceutical preparations in pharmaceutical
factories”.
The scientific heritage of Roman Pinyazhko includes more than 160
scientific and pedagogical publications, 2 monographs and a textbook.
OREST GROM
(1943 – 2012)
1943, August 23 – in one of the largest and the
most picturesque villages of Zbarazh region - in the
Dobrovody village, on the Gnizdechna river, at the foot
of the Zubova mountain Orest Grom was born. The boy
grew up in the family of a famous sculptor, a member of
Union of Artists of Ukraine - Lawrence Grom, whose
works are stored at the Lviv National Museum, and the teacher Iryna Grom
(Fesolovich).
1946 – after the World War II end, the Grom family returned to Lviv,
where Orest Grom's whole life lasted.
1960 – Orest Grom graduated from high school No. 62 with a silver
medal and, from the first attempt, entered the pharmaceutical faculty of the
Lviv State Medical Institute.
1965 – he graduated from the pharmaceutical faculty of the Lviv State Medical
Institute.

1965-67 – Orest Grom was working as a teacher in Kolomyia
Pharmaceutical School.
1966, July 16 – got married with Stephaniia Karplyuk.
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1967, May 17 – his son Yuri was born.
1967-70 years - studied PhD course at the Department of Pharmaceutical
Chemistry at Lviv State Medical Institute under the guidance of a well-known
scientist – Professor Mykola Turkevych.
1970 – co-authored with professor Mykola Turkevich Orest Grom
published his first scientific article “Asymmetric Azine of Thiazolidinedione2,4” (Journal “USSR Academy of Sciences Reports”, No. 6).
1970-77 – Orest Grom is working at assistant position of the Department
of Organization and Economics of Pharmacy at the Lviv State Medical
Institute.
1970-80's – on the initiative of professor Roman Pinyazhko and with
Orest Grom active participation, a film studio was created within the
department, where teachers with their students created 6 educational films.
1971 – Orest Grom presented his PhD thesis “Synthesis and
transformation of derivatives of thiazolidinedione-2,4-hydrazone-4”.
1972 – co-authored with professor Mykola Turkevich, Orest Grom
received his first author's certificate of the SSSR “A method for thiazolidine-2
derivatives synthesis”.
1974-83 – working as Deputy Dean of the Pharmaceutical Faculty at Lviv
State Medical Institute.
1977-83 – associate professor of the Department of Organization and
Economics of Pharmacy at the Lviv State Medical Institute.
1981, January 22 – his daughter Yaryna was born.
1983-98 – member of the Specialized Academic Council at Danylo
Halytsky Lviv National Medical University for dissertations approval for
obtaining the PhD scientific degree.
1983-2012 – Head of the Department of Organization and Economics of
Pharmacy at Danylo Halytsky Lviv National Medical University.
1985 – in cooperation with professor Roman Pinyazhko and associate
professor Orest Grom, Dmytro Dykun presented the PhD thesis “Management
optimization of the production process of sterile solutions in pharmacies”.
1986 – co-authored with Roman Pinyazhko, Borys Parnovsky and Andriy
Datsko published his first educational publication - the textbook “Fundamentals
and methods of management in pharmacy”. Due to its ideology, structure and
content of the material it became the basis for further educational editions about
management in pharmacy
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1988:
– Orest Grom in co-authorship with Dmytro Dykun, Bohdan Gromovyk
and Svitlana Khmelevska published his first monograph “Organization of
production and quality control of solutions for injection in pharmacies”;
– with the scientific guidance by Orest Grom, Bohdan Gromovyk
presented his PhD dissertation paper “The efficiency improvement of the
control and analytical service of pharmacy departments”.
1989 – with the scientific guidance by Orest Grom, Anna Hasiyk
presented her PhD dissertation paper “Management improvement of the
economic activity of the pharmacy service”.
1990 – with the scientific guidance by Orest Grom, Natalia Yarko
presented her PhD dissertation paper “Organizational and economic
improvement of pharmaceutical personnel management on the example of the
Ukrainian SSR”.
1993 – Orest Grom with the tutors of the Department of Organization and
Economics of Pharmacy worked out a draft Ministry of Health of Ukraine order
number 44 “Organization of storage in pharmacies of different groups of
medicines and medical devices”, which was approved on March 16, 1993 and is
valid until now.
1997 – with the scientific guidance by Orest Grom, three PhD
dissertations were presented by:
– Oleksandra Foyder “Organizational and technological studies on the use
of plants in gastroenterology”;
– Mykhaylo Syatynya “Optimization of medicinal supply in Ukraine in
the new economic conditions”;
– Iryna Horodetska “Optimization of medicinal supply for ophthalmologic
patients”.
1998:
– with the scientific guidance by Orest Grom, Oksana Levytska presented
a PhD dissertation paper “Marketing research for drugs for otorhinolaryngology
practice”;
– Orest Grom was elected as academician of the Ukrainian Academy of
Sciences of National Progress on the specialty “Pharmacy”.
2000 – For a significant contribution to the pharmaceutical education and
research development Orest Grom was awarded with the title of professor.
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2005:
– Orest Grom received the Diploma of the Pharmaceutical Association of
Ukraine for the development of new educational technologies, significant
personal achievements in the development of pharmaceutical education, high
competence and professional skills, selfless work for the people of Ukraine.
2006:
– Orest Grom was awarded with the Honorary Diploma of the Ministry of
Health of Ukraine for a significant contribution to the development of
healthcare and high professionalism;
– Orest Grom received the Honorary Diploma of the National rating of the
Ukrainian pharmaceutical market members “Pharmacy-2006” for significant
personal achievements in the development of pharmaceutical education, the
development of new educational technologies, high competence and
professional skills.
2009:
– with the scientific guidance by Orest Grom, Nataliya Khanyk presented
her PhD dissertation paper “Organizational and economic substantiation of
optimal medicinal provision of population with non-steroidal anti-inflammatory
drugs”;
– Orest Grom was awarded the Honorary Diploma of the Ministry of
Health of Ukraine for a significant contribution to the development of
healthcare and high professionalism.
2011 – with the scientific guidance by Orest Grom, Dzvenyslava
Hrushkovska presented her PhD dissertation paper “Optimization of medical
provision for patients with tuberculosis”.
2012, March 21 – Orest Grom prematurely died.
The results of scientific and pedagogical activity of Orest Grom have been
published in almost 300 scientific and educational works, including two
textbooks and 9 monographs and directories.
In this publication, we tried to provide brief information about the two
professors – Roman Pinyazhko and Orest Grom, who for more than half a
century determined the scientific and pedagogical direction of Ukrainian
pharmacy, in particular, the Organization and economics of pharmacy
department at Danylo Halytsky Lviv National Medical University. Erudition,
research talent in formulating and solving scientific problems in pharmaceutical
management and economic area – these are the characteristics of both figures as
scientific and pedagogical specialists.
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THE REVIEW OF CURRENT CONTRACEPTIVES
IN UKRAINE AND IN THE WORLD
(By Family Planning. A Global Handbook For Providers, 2018)
Introduction. The WHO is worried that around 25 million underground
abortions are being committed annually, one fifth of which leads to women's
disability.
Ukraine remains the leader among countries in the number of abortions.
According to the Ministry of Health, about 200 thousand Ukrainian women
annually abort their pregnancy.
So the problem of right and timely contraception is still relevant whole
over the world and especially in Ukraine. We will speak about contraceptives
which are medicines and medical products in particular about new ones.
The goal: to determine the medicines and medical products for
contraception nowadays in the world and in Ukraine.
The results: There are a lot of methods to prevent unwanted pregnancy
[1]: 1) Combined Oral Contraceptives (COCs); 2) Progestin-Only Pills (POPs);
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3) Emergency Contraceptive Pills (ECPs); 4) Progestin-Only Injectables
(POIs); 5) Monthly Injectables; 6) Combined Patch; 7) Combined Vaginal
Ring; 8) Progesterone-Releasing Vaginal Ring; 9) Implants; 10) CopperBearing Intrauterine Device; 11) Levonorgestrel Intrauterine Device; 12) Male
Condoms; 13) Female Condoms; 14) Spermicides and Diaphragms;
15) Cervical Caps; 16) Fertility Awareness Methods; 17) Withdrawal;
18) Lactational Amenorrhea Method; 19) Female Sterilization; 20) Vasectomy.
So there are 75% (15 points of 20) methods, which are based on the using
of medicines or medical products. Almost 70% of all contraceptive methods
(67%, 10 points of 15) are hormonal contraceptives. Their effectiveness is near
100% (93,0% – 99,9%) [1]. We can say about these medicines: they are the
most up-to-date. Let’s analyze them.
In general COCs, POPs, ECPs and POIs are well presented in domestic
pharmacy. That’s why we’ll pay attention to the new contraceptives in
particular Monthly Injectables, Combined Patch, Combined Vaginal Ring,
Progesterone-Releasing Vaginal Ring, Implants.
Monthly injectables contain 2 hormones – a progestin and an estrogen just
like COCs. There are a lot of Monthly injectables trademarks in other countries
(Ciclofem, Ciclofemina, Cyclofem, Cyclo-Provera, Feminena, Lunella, Lunelle,
Novafem, Norigynon, Mesigyna). Actually they are not presented on the
domestic pharmaceutical market.
Combined Patchs are presented in Ukraine by Evra (another trademark in
other countries are Ortho Evra) and Aplic. Both are products of Bayer AG,
Germany.
Combined Vaginal Ring is called NuvaRing (Schering-Plough,
Switzerland) and it is registered in Ukraine.
Progesterone-Releasing Vaginal Ring are not presented in Ukrainian
pharmaceutical market for now.
Implants are proposed in our country as Implanon NXT (Schering-Plough,
Switzerland).
Conclusions and perspectives of further research. As we can see the
pharmaceutical market of Ukraine is provided with hormonal contraceptives
including those new kinds: Combined Patch, Combined Vaginal Ring,
Implants. But Monthly Injectables and Progesterone-Releasing Vaginal Ring
still have not been registered.
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Further researches will be about the female (fertility Apps, fertility chip,
contraceptive vaccines, origami female condom) and male (the mail pill, the
mail injections) future contraceptives.
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ANALYSIS OF THE PROBLEMS OF THE TRAFFICKING
OF FALSIFIED MEDICINES IN UKRAINE
Introduction. Today, the problem of drug falsification is particularly
relevant both in developing countries and in countries that are world leaders.
According to AIPM (Association of International Pharmaceutical
Manufacturers) research, falsification accounts for 10-12 % of the global
pharmaceutical market. Despite the active opposition, changes in legislation and
the creation of various working groups to combat counterfeiting, the market
does not decrease its number, which is why this issue is relevant.
Goal. To analyze the problems of circulation and marketing of lowquality and falsified medicines in the pharmaceutical market of Ukraine
Results. We have done a research on decrees on banning the circulation
of drugs, which were issued by the State Service of Ukraine for Drugs and Drug
Control for the period from January 1, 2017 to May 1, 2018. Among the
reasons for banning the circulation of drugs were: non-registration (56 %),
unofficial import (35 %), falsification (6 %), unpredicted adverse reaction (2 %)
and excessive content of the active substance (1 %).
The concepts of substandard and falsified drugs are legally distinct.
Substandard preparations are made by a legal producer with the correct
markings but because of the absence of proper conditions of production,
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transportation and storage, they do not meet the of regulatory requirements. A
falsified medicinal product is a deliberately labeled or counterfeit otherwise in a
non-identical (inappropriate) way relatively to the data about a medicinal
product with an appropriate name entered in the State Register of Medicinal
Products of Ukraine.
One of the factors of the spread of counterfeit medicines is the availability
of modern equipment, in particular polygraphic, which allows the production of
counterfeits of such high quality that it is very difficult to distinguish false
drugs from the true medicinal product. However, the main signs of possible
falsification can be determined visually: errors in the text of the labels, first of
all in the names of the preparation and the manufacturer, as well as in the
reproduction of the trademark (emblem); the discrepancy between the label
format or the packaging form of such in the original product; poor print quality;
non-conformity of the manufacturer's quality certificate.
The most promising standards and technologies for the protection of
pharmaceutical products against falsification today are radio frequency
identification, two-dimensional bar code, a risk analysis system and control of
critical points in the supply chain, a sub-surface rapid internal engraving and
read-out system, BIS spectroscopy, e-service information about product codes
and GS1 standard.
The problem of falsification of medicinal products concerns all subjects of
the pharmaceutical market. After thorough inspection by the authorized body
and the recognition of the drug forged, its circulation should be stopped and the
drug should be removed from the trading network and placed in the quarantine
zone separately from other drugs for further disposal and destruction.
As a result of monitoring of banned series of counterfeit medicines, it was
found that in 2017 their number increased by 5 % compared to 2016. The main
signs of falsification were mistakes in the text of the labels, the difference
between the forms of packaging, the poor quality of the print and the noncompliance with the quality certificate. During the investigation period, the
most commonly used drugs were European ones (52 %).
According to the analysis, we can say that in the period from 2017 to
2018, the most falsified drugs were ones from the following groups: anticancer
drugs for systemic use (29 %), antimicrobial drugs for systemic use (19 %),
medicines that affect the nervous system and medicines that affect the blood
system (13 % each).
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Distribution of drugs that were the subject of falsification by producer
countries: Italy – 21 %, Germany – 16 %, Turkey – 15 %, Russia – 9 %, USA –
7 %, Ukraine – 7 %, Spain – 6 %, France – 6 %, India – 4 %, Great Britain –
4 %, Poland – 1 %. The remaining producer countries occupy less than one
percent.
As a result of a comparison of detected series of counterfeit medicines
with sales leaders on the pharmaceutical market of Ukraine, it was found that
27 % of brands in 2017 and 50 % of sales leaders in 2018 were objects of fraud,
in particular, “Actovegin”, “No-Shpa”, “Armadyn”, “Pancreatyn”,
“Spasmalgon” and others.
From January 1, 2016, the Convention on the falsification of medical
products and similar offenses facing health protection, implemented by the
Council of Europe entered into force (hereinafter referred to as the
MEDICRIME Convention). In 2011, Ukraine was among the countries that
were first to sign this convention, and the Law of Ukraine of June 7, 2012,
№4908-VI ratified the Council of Europe’s Convention on the falsification of
medical products and similar offenses facing health protection.
This document introduces a single mechanism for the interaction of law
enforcement and controlling organs in order to prevent the entry of counterfeit
medical products to the market. It should be noted that the MEDICRIME
Convention is the first international instrument of criminal law that
recommends that each State Party provides the liability in national legislation
for: the production of counterfeit products; supply, offer of supply and
circulation of counterfeit medical products; falsification of documents;
unauthorized manufacturing or delivery to the pharmaceutical market products
which do not meet the requirements of the legislation.
Conclusions and perspectives of further research. There are forged
medicines in Ukraine, but there is also an active campaign against
counterfeiting. The government has implemented the law which provides
criminal liability for manufacturing, storing and selling counterfeit medicines.
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TOBACCO SMOKING IN THE CONTEXT OF THE IMAGE
OF PHARMACEUTICAL WORKER
Introduction. Tobacco smoking is a problem of a global scale. Despite
the fact that smoking is losing popularity in many countries around the world,
the total number of smokers is increasing. Nowadays, the number of smokers in
the world is approaching a billion. The lack of control over the proliferation and
use of nicotine-based products may soon lead to a significant reduction in the
number of inhabitants in the world.
Results. There are a number of legislative restrictions on tobacco use for
educational and medical institutions and their employees in Ukraine. Among
them is a complete smoking ban on the territory of such institutions. Also
special topics in the educational programs for the training of medical and
pharmaceutical workers about means and methods of prevention and cessation
of the use of tobacco products were included. Pharmaceutical workers should
follow the protocol of the pharmacist to promote the abandonment of smoking
and a healthy lifestyle by their own example.
The conducted questionnaire survey of students of the pharmaceutical
faculty of the Danylo Halytsky Lviv National Medical University showed that
almost a fifth of the respondents were smoking. The highest level of smokers
was among the 5th year students (32 %). The lowest level of smokers was
among the 4th year students (9,2 %). A rather high level of smoking among the
students of the 1st year (18 %) was indicated. A small number of students
accused smoking (10,9 %). While 97,8 % of respondents considered tobacco
smoking a widespread phenomenon; in the vast majority of the respondents
there were relatives who smoke (75,4 %). The majority of surveyed students
knew about the legislative restrictions on smoking, but only 49 % of the 1st year
students, 70 % of the 4th year students and 77 % of the 5th year students
expressed their positive attitude towards the restriction of the places for
smoking. A significant proportion of students related to this problem
indifferently (1st year – 49 %, 4th year – 26,5 %, 5th year – 23 %).
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27% of the 4th year students and 15% of the 5th year students didn’t know
about the existence of drugs that help to stop smoking. No respondent
mentioned any remedies for symptomatic treatment. Thus, there was no
familiarity with the appropriate protocol for pharmaceutical care. Respondents
have shown insufficient knowledge about tobacco-induced diseases.
Conclusions. A questionnaire survey allowed identifying the problems in
forming the image of the future pharmaceutical worker.
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HISTORICAL ASPECTS OF PHARMACOVIGILANCE EVOLUTION
Introduction. The safety of drugs use of is one of the most important
criteria for ensuring a high level of public health and the proper functioning of
national healthcare systems. The international and national regulatory
mechanism for drug safety monitoring is called pharmacovigilance.
Pharmacovigilance is intended to assess the risks of adverse reactions
occurrence during medicines use from the time of its registration and
throughout the entire drug life cycle. While there are many different definitions
of pharmacovigilance, in general, its purpose is to improve the level of care and
safety, and to provide substantiated data for a grounded risk and benefit
assessment of drugs use. The WHO defines pharmacovigilance as “scientific
discipline and practice in identifying, assessing, understanding and preventing
adverse reactions or any other drug related problems” [1]. The latest regulatory
requirements for pharmacovigilance practice in Ukraine are increasingly
harmonized with EU legislation to improve the effectiveness of activities and
cooperation. To visualize the prospects for developing and working out ways to
efficiency increase of pharmacovigilance, understanding the process of
formation of this scientific discipline is a must.
The purpose of the work is to study the historical aspects of the
pharmacovigilance evolution in the world and in Ukraine.
Materials and methods. The research materials are: scientific
publications available in PubMed; State Expert Center of the Ministry of Health
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of Ukraine website, sites of strict international regulatory agencies and
organizations: EMA, MHRA, FDA, PMDA, HMA, WHO, UNICEF, good
practice of pharmacovigilance.
Results and discussion. According to literary sources, the evolution of
pharmacovigilance can be traced from the end of the XIX century. The first
known case of lethal side-reaction that led to coordinated pharmacovigilance
actions was the general anesthesia with chloroform in 1848 in England, the 15year-old Hannah Greener for the treatment of an ingrown toenail. Chloroform,
as an anesthetic, was introduced into clinical practice only a year earlier by
James Simpson (Edinburgh) due to properties rarely provoke nausea and
vomiting than ether. Unfortunately, Hannah Greener died during anesthesia
from, probably, a case of ventricular fibrillation. In general, from the first years
of the application of chloroform, attention was drawn to the fatal cases of
syncope. In light of the fact that fatalities have also occurred in the application
of the ether, The Lancet magazine began collecting reports from UK doctors
about fatalities in the use of general anesthesia. The collected data were
analyzed and published in 1893 [2]. This was the first example of collecting
reports of adverse reactions, which resulted in the therapeutic advantage of
ether over chloroform.
In the XX century a serious safety problem arose in relation to the liquid
dosage form of sulfanilamide. Although the sulfanilamide was already present
in the pharmaceutical market in the form of tablets and capsules, in 1937, a
solution of sulfanilamide in diethylene glycol called Elixir Sulfanilamide
appeared on the market without any previous toxicological tests. A link
between a series of deaths from renal insufficiency and a new dosage form of
sulfanilamide through the content of diethylene glycol was established very
quickly. The FDA, established in 1906, organized the withdrawal of all product
series from the market to minimize the consequences of the tragedy (105 fatal
cases) [3].
However, perhaps the most tragic event for pharmacovigilance took place in
1961, when almost at one time the Australian obstetrician W. McBride and the
German professor V. Lenz discovered the connection between the growth in the
number of birth defects in newborns and the fact that the mothers of these children
took sedative thalidomide during pregnancy. The drug was not adequately tested
for teratogenicity. Especially tragic was the consequences in West Germany, where
the drug was marketed as OTC (4,000 disabled children) [2].
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After a thalidomide catastrophe, pharmacovigilance faces global security
challenges with many other drugs: diethylstilbestrol, antiarrhythmic drugs of
the class Ic, coxib, HES etc.
In 1964, the first WHO program (WHO, 1972) to monitor the side effects
of drugs comes into force. In the 60 countries of the world, National Centers
have been established to co-operate within this international program [6].
Today, the main part of data for analysis pharmacovigilance receives from
properly designed and conducted clinical safety and efficiency trials, as well as
from routine adverse reactions monitoring during the medicines use.
The system of pharmacovigilance in Ukraine has been functioning since
1996. The implementation of pharmacovigilance in Ukraine was regulated by
the Order of the Ministry of Health of Ukraine №898 dd December 27, 2006
“On Approval of the Procedure for Monitoring the Side Effects of Medicinal
Products Permitted for Medical Use”. This document is harmonized with
international pharmacovigilance approaches (WHO) and European legislation
(EU Directive 2001/83 / EC of the European Parliament and of the Council of 6
November 2001). Since 2002, Ukraine has been a full member of the WHO
International Drug Monitoring Program, coordinated by the WHO Drug
Monitoring Center, which is evidence of the Ukraine's pharmacovigilance
system compliance with international standards [7].
Today, the state system is represented with the following parts: the central
one (Pharmacovigilance Department within the State Expert Center of the
Ministry of Health of Ukraine); regional (regional offices of the Center,
operating in all regions of Ukraine and Kyiv), local (responsible persons for
pharmacovigilance in health care institutions). In addition to the state
pharmacovigilance system, each Marketing Authorization Holder (MAH) of a
medicinal product in Ukraine creates and maintains his own pharmacovigilance
system [8].
The sources of information about side effects of drugs are: medical and
pharmaceutical specialists, all healthcare institutions regardless of ownership,
the State Service for Drugs, medicines manufacturers /MAHs, patients and / or
their representatives, organizations that represent the interests of patients,
regional pharmacovigilance departments, international drug evaluation
organizations, medical (pharmaceutical) information sources and scientific
publications.
Undoubtedly, pharmacovigilance systems are essential for patients safety,
but they will always depend on the support and cooperation of all subjects in
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the drug circulation system. Most drugs are tested with the participation of
several thousand people before starting a wide clinical application. Therefore,
effective postmarketing surveillance, especially reporting of suspected adverse
events by all doctors, pharmacists and patients, is the most sensitive way to
detect adverse, but often serious, dose-dependent (type B) adverse reactions. In
practice, there is a concern that only a small fraction of even serious suspected
adverse reactions is reported to the regulatory authorities. New approaches are
urgently needed to encourage spontaneous reporting of suspected adverse
reactions. The issues of medicines safety and pharmacovigilance should be
more widely covered in the curricula of undergraduate and postgraduate
education.
Conclusions. Pharmacovigilance is a relatively young scientific discipline
and a kind of practical activity that originated in the XIX century and is still
constantly improving and developing. Provided that the regulatory authorities
are properly informed of suspected adverse reactions, pharmacovigilance can
well provide minimization of potentially serious drug-related accidents.
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MARKETING ANALYSIS OF ANTIHELMINTIC DRUGS MARKET
Introduction. Infection and parasitic diseases are a significant threat for
the health of people. Every year, almost a quarter of Ukrainians suffer from
them. Actuality of the problem of helminthiasis is primarily due to its wide
prevalence (89 % of all parasitic diseases), as well as strong negative effects on
the human body. Therefore, the motivation of a set of methods for optimization
the pharmaceutical component of helminthiasis based on marketing research is
of great importance.
Results. Analysis of the morbidity of the Ukrainian population for
helminthiasis was done on the base of scientific information and data of official
statistics. 300-400 thousand cases of helminthiasis (80 % of them in children)
were recorded Ukraine every year. 75-70 % of all helminthiasis were
enterobiasis, 15-18 % - ascariasis and 4-6 % - trichocephalosis. The main
reason of high level of helminthiasis in Ukraine had been defined.
The structural analysis of the anti-helminthic drugs segment was done
according to the ATX classification. The largest assortment of drugs was in the
group P02C – antinematodal agents. Also, the marketing characteristics of the
anti-helminthic drugs market segment had been studied. Manufacturers from
India had the first place (35 %), producers from Ukraine and France possessed
the second (25 %) and third (22 %) places correspondingly. The analyzed group
of medicinal products was represented by oral dosage forms: tablets (52 %),
powders (24 %) and suspensions (24 %). Since children are the main group of
patients infected by helminths (84 %), the presence of such small number of
children's dosage forms on the market was a negative sign.
Research of distribution channels of antihelminthic drugs was done by
analyzing the proposals of 14 wholesale mediators. The wholesale firm
“Konnex” offered the largest assortment of goods of the analyzed group of
drugs. Aldazol tab. 400mg (PJSC “Kiev Vitamin Plant”, Ukraine) had the
biggest demand. 10 from 14 wholesale firms offered this drug.
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The average purchasing prices for the analyzed group of drugs were
calculated, as well as the range of price fluctuations for each of the studied
drugs. The liquidity ratios (Rl) of prices of the studied group of drugs were
determined in order to assess the availability of antihelminthic remedies. Also,
the ABC analysis of the antihelminthic medicines was conducted in one of the
pharmacies. Tablets of “Vormil” and “Zenthel” were the leaders among the
medicines in 2017.
Conclusion. The results of the research can be used for improving
pharmaceutical care of patients that suffer from helminthiasis, as well as for
optimizing the assortment policy of the retail pharmaceutical market.
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OPTIMIZATION OF MEDICINAL PROVISION
OF CHILDREN WITH PNEUMONIA
Introduction. The incidence, prevalence of illnesses and child mortality
are the strategic indicators which define the level of socio-economic
development and organization of medical care in the country. The respiratory
diseases are the most common pathology in children in Ukraine. Pneumonia
occupies the third place in the structure of children mortality in Ukraine. Thus,
pneumonia is one of the most important medical and social problems of modern
pediatrics. Therefore, conducting studies of medical provision for children with
pneumonia in the context of market analysis and optimization of
pharmaceutical care are very important.
Results. The structure of the morbidity of children in Ukraine was
analyzed. The respiratory diseases in children occupy the first positions
(morbidity 54.78% and prevalence 51.28 %). In Ukraine, the rates of morbidity
and mortality in children with pneumonia remained stable high in recent years.
A comparative marketing analysis of the domestic market of antibacterial and
mucolytic drugs (361 trade names) has been conducted. The drug dosage forms
not manufactured in Ukraine were defined. A monopoly position in the
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domestic market was taken by injection forms of antibacterial drugs. Detailed
analysis of the market of mucolytic drugs, and especially the drug “Ambroxol”
of the domestic production, found out that the assortment of the analyzed group
increased from 2014 to 2017 by 72%. According to the results of the analysis,
drugs with ambroxol are the most often used drug for the symptomatic
treatment of cough in children and are not subjected to price regulation by the
government. A comparative estimation of the cost and therapeutic effectiveness
of the antibacterial drug “Ceftriaxon” (1gr) from the cephalosporin group was
made. It was established that the price fluctuations was insignificant from 10.63
to 21.6 UAH for the domestic and foreign manufacturers.
Conclusions. The pharmaceutical component of the childhood pneumonia
was studied. A comparative marketing analysis of the domestic antibacterial
market (in particular the group of cephalosporin) and mucolytic drugs was
conducted. The dosage forms of drugs not manufactured in Ukraine were
defined. The results of the research can be used for optimizing the
pharmaceutical care of children with pneumonia.
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MAIN PRINCIPLES OF THE EUROPEAN PHARMACEUTICAL
LEGISLATION ON HERBAL MEDICINAL PRODUCTS
Herbal medicinal products are developed, authorized and brought to the
market within the European Union (EU) according to special myriad
regulations.
The purpose of this work is to present very briefly main ideas of the
European pharmaceutical legislation concerning development and authorization
of herbal medicinal products.
Directive 2001/83/EC requires that applications for authorization to place
a medicinal product on the market have to be accompanied by a dossier
containing particulars and documents relating in particular to the results of
physical-chemical, biological or microbiological tests as well as
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pharmacological and toxicological tests and clinical trials carried out on the
product and thus proving its quality, safety and efficacy.
According to the requirements of Directive 2001/83/EC, there are three
main regulatory pathways for bringing a herbal medicinal product to market in
EU Member States: traditional use registration, well-established use marketing
authorization and stand-alone or mixed application. In all the three cases
national competent authority of a Member State can conduct registration for
national, mutual recognition and decentralized procedures. The European
Medicines Agency (EMA) conducts registration if centralized procedure applies
for well-established use marketing authorization and stand-alone or mixed
application.
A simplified registration procedure for traditional herbal medicinal
products was introduced in 2004 through Directive 2004/24/EC (the Herbal
Directive), which amends Directive 2001/83/EC. The Herbal Directive aims to
protect public health and secure the free movement of herbal medicinal
products within the EU. One impact of the Herbal Directive is that all Member
States can refer to one unique set of information on a herbal substance or herbal
preparation when evaluating marketing applications for herbal medicinal
products from companies. This information is provided in EU herbal
monographs or EU list entries.
An EU herbal monograph (formerly known as Community herbal
monograph) contains the HMPC's scientific opinion on safety and efficacy data
about herbal substance and its preparations intended for medicinal use. The
HMPC evaluates all available information, including non-clinical and clinical
data, but also documented long-standing use and experience in the EU.
All guidelines that are specifically related toиherbal medicinal products
are divided into such four groups: quality Guidelines, non-clinical Guidelines,
clinical Guidelines and Guidelines of Safety of herbal substances/products.
Quality guidelines include ones on Declaration of herbal substances and
herbal preparations in herbal medicinal products/traditional herbal medicinal
products, Good agricultural and collection practice for starting materials of
herbal origin, Quality of combination herbal medicinal products/traditional
herbal medicinal products, Quality of herbal medicinal products/traditional
herbal medicinal products and specifications: test procedures and acceptance
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criteria for herbal substances, herbal preparations and herbal medicinal
products/traditional herbal medicinal products.
According to the Guideline on Declaration of herbal substances and herbal
preparations in herbal medicinal products/traditional herbal medicinal products
all herbal substances and preparations are divided into standardized herbal
substances and preparations, quantified herbal substances and preparations, and
other substances and preparations. Declaration means a statement of the content
of the active substance(s) expressed qualitatively and quantitatively per dosage
unit, per unit of volume or weight according to the dosage form.
Non-clinical Guidelines cover ones on Assessment of genotoxicity of
herbal substances/preparations, Non-clinical documentation for herbal
medicinal products in applications for marketing authorization, Selection of test
materials for genotoxicity testing for traditional herbal medicinal
products/herbal medicinal products.
Clinical Guidelines embrace ones on Assessment of clinical safety and
efficacy in the preparation of EU herbal monographs for well-established and
traditional herbal medicinal products and Clinical assessment of fixed
combinations of herbal substances/herbal preparations.
Safety of herbal substances/products Public statements include statements
on Allergenic potency of herbal medicinal products containing soya or peanut
protein, Capsicum/capsaicin containing herbal medicinal products, Chamomilla
containing herbal medicinal products, Contamination of herbal medicinal
products/traditional herbal medicinal products with pyrrolizidine alkaloids,
CPMP list of herbal drugs with serious risks, dated 1992, Environmental risk
assessment of herbal medicinal products, etc.
Committee for proprietary medicinal products (CPMP) list of herbal drugs
with serious risks deserves special attention as it provides herbal drugs with
serious risks without any accepted benefit. For example, fruit-shells of Juglans
regia L. may contain the napthtoquinone juglone which is mutagenic and
possibly carcinogenic. Herb of Ledum palstre L. contains essential oil which is
a potent irritant of the GI-tract, kidneys and urinary tract.
Besides guidelines, EMA provides such types of documents as Questions
and answers (Questions and answers on quality of herbal medicinal
products/traditional herbal medicinal products), Reflection papers (Markers
used for quantitative and qualitative analysis of herbal medicinal products and
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traditional herbal medicinal products, Quality of essential oils as active
substances in herbal medicinal products/traditional herbal medicinal products),
Concept papers (Development of a guideline on preparation of herbal teas).
Conclusions. Research and development of herbal substances, herbal
preparations and herbal medicinal products require the knowledge of special
regulations. EMA provides guidance and support to medicine developers.
Mastering these documents will help to bring a herbal medicinal product to the
market within the EU in shorter time. Secondly, implementation of these
documents in educational process of pharmacist’s preparation assists better
training of specialists for pharmaceutical industry and regulatory bodies in the
domain of authorization of medicinal products.
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STUDY OF CONSUMER PROPERTIES
OF THE VISION CORRECTION DEVICES
Introduction. Today in the world, according to the World Health
Organization (WHO), 45 million people suffer from blindness (2.5 % of the
total population), and 135 million have severe vision impairment [1]. In view of
this, an international program has been established by the WHO “VISION2020: The right to sight”, to which Ukraine also joined. The purpose of this
program is to eliminate blindness and weakness that can be prevented.
However, people who have problems with vision, are forced to constantly use
different means for its correction. Therefore, the study of their consumer
properties is relevant.
The arm of research. Investigation of consumer properties of devices for
correction of vision.
Methods used during the research were: information retrieval, analysis,
generalization, expert evaluations. Questionnaires were used to collect primary
data. 212 questionnaires were received, from which 205 qualitatively completed
questionnaires of students of the III-V courses of the pharmaceutical faculty on
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the specialty “Pharmacy” (191 questionnaires) were selected and processed, Vstudents of the pharmaceutical faculty in the field of “Clinical pharmacy” (8
questionnaires), students III-V courses of medical faculty in the specialty
“Medical Case” (6 questionnaires) and 2 doctors.
Results. The research showed that 43.4% of respondents had vision
problems, 37.6 % had eye diseases. The most significant proportion of eye
diseases is myopia (65 %). 33.7 % of the respondents visit the ophthalmologist
once a year for prevention, and 27.8 % - every few years. All interviewed
respondents use gadgets to study or work. At the same time 48,3 % of them
spend on the monitor 3-4 h, and 33,7 % - 5-6 h. As a result, 35.8 % of the
respondents observed visual acuity, tears and reddening of eyes – 15 % of
respondents. To protect vision, 49 % of the respondents use sunglasses, 22.4 %
perform special exercises, and 17 % - glasses for work on a computer. Among
means of correction of vision 54 % use glasses, and 43 % - contact lenses. In
this case, 44 % of them use these means for more than 3 years. Contact lenses
are a good alternative to traditional eyeglasses. The place of purchase of contact
lenses for 82 % of respondents is optics stores. The main criteria for choosing
contact lenses are their quality (37.5 % of respondents) and the manufacturer
(28.6 %). In the case of lens accessories, respondents use tweezers (32 %),
horizontal container (31 %), barrel container (23 %) and road set (14%). 78.8 %
of respondents prefer multifunctional solutions for lenses. It was established
that before the acquisition of contact lenses, 60.6 % of the respondents were
diagnosed with vision, while 39.4 % of the respondents did not have a diagnosis
of vision because they had a prescription from the previous consultation.
Consultation on the peculiarities of using, wearing, storing and maintaining
contact lenses was received by almost all respondents – 97 %. However, when
using, they do not always adhere to the recommendations made. In particular,
only 24.2 % of respondents did not exceed the term of replacement of contact
lenses, 42.2 % of respondents exceeded this term insignificantly (up to 7 days)
and 33.3 % - for several weeks. Almost 64% of respondents had no
inconvenience or side effects when using contact lenses. But for 19.4 % of
respondents there was a long period of getting used to them. It is completely
satisfied with the use of contact lenses by 78.8% of respondents. 44 % of
respondents prefer Cooper Vision's Biofinity contact lenses, USA.
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Conclusions. The consumer properties and attitudes of respondents to
such means of eye protection as contact lenses were studied, as well as the
research of the market of contact lenses in Ukraine. It has been established that
the vast majority of the responded users of contact lenses are satisfied with their
use, although they do not always adhere to the rules of their use. Taking into
account the results of the survey and based on the study of literary sources,
recommendations for the removal of fatigue, as well as the preservation and
improvement of visual acuity in the form of the booklet “Gymnastics for the
eyes” are systematized.
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DEPARTMENT OF PHARMACEUTICAL, ORGANIC AND
BIOORGANIC CHEMISTRY OF DANYLO HALYTSKY LVIV
NATIONAL MEDICAL UNIVERSITY. YESTERDAY, TODAY,
TOMORROW
The main scientific direction of the Department of Pharmaceutical,
Organic and Bioorganic Chemistry of Danylo Halytsky Lviv National Medical
University (DH LNMU) is the search for new synthetic biologically active
compounds as potential drugs. This direction originates from the moment of the
department founding in 1853. Organic synthesis plays a key role in the
development of innovative drugs. During the 20th century up to its last decade,
organic synthesis of new biologically active compounds has significantly
outstripped the potential of pharmacology to evaluate their activity. Screening
has been a limiting stage in the detection of active pharmaceutical substances
for a long time, and biological tests were conducted mainly in vivo experiments,
which required significant amounts of compounds and did not require
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molecular diversity. Progress in science has made radical changes in the process
of selecting of potential drug candidates, therefore, screening capabilities have
become dominant in the 1990s. Therefore, new strategies for the chemical
synthesis had appeared, such as combinatorial chemistry, medicinal and
biologically oriented synthesis, chemistry of molecular diversity, computer
chemistry, etc.
Scientific school investigating chemistry and pharmacological profile of
azolidones, thiazanes and related heterocycles had been developed and
successfully led by Prof. Borys Zimenkovsky in DH LNMU. This scientific
project involving several generations of chemists, biologists, pharmacologists
and drug technologists has more than 50 years traditions and its development
has been always in the scope of European and global trends of pharmaceutical
and medical science. The founder of scientific school was Prof. Mykola
Turkevych. The progenitors of mentioned scientific school were world-famous
scientists such as Franz Pless, Leopold Pebal, Bronislav Radziczewski,
Boguslaw Bobranski, Pavel Ostern who worked for a different periods of time
at the Department of Pharmaceutical, Organic and Bioorganic Chemistry.
Continuing the work Prof. M. Turkevych and his followers Prof. Borys
Zimenkovsky and Prof. Olena Vladzimirska have not only saved the traditions
but also had achieved significant progress and a new level in the field of drug
development and purposeful synthesis of sulfur and nitrogen containing
hetrocycles as biologically active compounds. Thus, six new drugs were
introduced in medical practice at the department (penthabismol, dimexide,
trichloroethylene for narcosis, diamiphene, fluorenizide, thiotriazoline). There
were 27 Doctors of Sciences and over 100 Candidates of Sciences (PhDs)
studied and defended their theses at the department. It is interesting to note that
among the bright representatives of the school of pharmaceutical chemistry at
our university were recognized scientists in the area of organization and
economy of pharmacy Prof. Roman Pinyazhko and Prof. Orest Hrom, who
started their scientific career under the guidance of Prof. Mykola Turkevych.
Given the revolutionary changes in the process of novel drugs creation the
scientific research strategy carried out under the supervision of Prof. Borys
Zimenkovsky, since 2000, has undergone some rethinking in the context of
introduction of new approaches in medicinal chemistry. Thus, at the present
stage the ideology of scientific school is based on three fundamental vectors:
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organic synthesis, pharmaceutical research and rational approaches to “druglike” molecules design (virtual screening, QSAR-analysis, molecular docking,
mathematical modeling techniques). Synthetic studies allowed obtaining the
library that includes more than 6000 heterocyclic compounds with anticancer,
antituberculosis, antitrypanosomal, antiviral and anti-inflammatory activities.
During last 10 years researchers have published more than 100 articles in a
peer-reviewed journals (total IF=150). The level of scientific school’s citations
demonstrates significant interest showed by the academic community in the
results of its research. The key task of scientific school is the creation and
implementation of innovative medicine with an original mechanism of action
for enhanced pre-clinical and clinical studies among potentially biological
active molecules.
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SEGMENTATION OF VISITORS
OF COMMUNITY PHARMACIES IN SLOVAKIA
Introduction: Slovakia is the European country with an advanced and
easy available healthcare provided by community pharmacists. The
liberalization of pharmacy ownership together with geographical and
demographic deregulation of pharmacy market led to a strong and unequal
increase in new pharmacies in Slovakia. In pharmacy visitors, substantial
heterogeneity exists in their characteristics, health needs or status and requires
the different approach of pharmacists. Better understanding of such
heterogeneity may lead to more effective and efficient approach by
personalising pharmaceutical care to better fulfil visitor needs. Cluster analysis
is an advanced statistical method that identifies subgroups as defined by
multiple characteristics.
Aim of research: To identify segments of pharmacy visitors in Slovak
community pharmacies.
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Methods: For this purpose, the whole surface survey on Slovak territory
was organised and conducted in 33 community pharmacies and 24 cities with
different size structure during the period October – November 2013. A total of
2874 respondents were surveyed by simple random sampling through face-toface interview using a structured questionnaire. The survey was anonymous and
voluntary. The main instrument used for data collection was a structured
questionnaire with close-ended, multiple choice questions. The instrument was
developed by the authors after a thorough literature review and included
demographic information, the questions related to factors that may influence the
choice of pharmacy and to the main reasons of pharmacy visit. For clustering
we used Ward´s and k-means methods in SAS Education Analytical Suite,
version 9.3. The similarity between subjects was based on the Log-likelihood
distance measure and the Bayesian Information Criterion (BIC) was used to
determine the optimal number of clusters. Differences in sample characteristics
among the clusters were subsequently evaluated using one-way ANOVA and
the significance level was set at 5%.
Results: Survey respondents were mostly female gender (66.8 %) with a
mean age of 44.02 ± standard deviation 17.09 years, with completed upper
secondary (58.9 %) or university education (34.4 %), with regular and long-use
of medicines (45.1 %), with visiting one (45.1 %) or two pharmacies (37.5 %)
during last 3 months, with 1 – 2 prescriptions during last 3 months (43 %), with
1 – 2 purchased medicines in pharmacy during last month (42.3 %) or 3 and
more (40.9 %) and with the average monthly expenditure in pharmacy less than
10 € (43.7 %) and 10 – 30 € (40.5 %). The main factors influencing the choice
of pharmacy were pharmacy location (74.1 %), good experience (49.3 %) and
well-known staff (46.8 %). The main reasons for visiting a community
pharmacy were prescription (70.3 %) and OTC medications (70.4 %). Cluster
analysis led to 3 clusters and One-way ANOVA revealed that there were
significant differences among them on all demographic characteristics of
respondents, factors affecting the choice of pharmacy and reasons for its
visiting. Cluster I: 830 respondents, mean age 44.1 years, the largest share of
women (66.6 %), mainly from small (39 %) or middle cities (32.4 %). This
segment did not show any significant deviations from the average values with
respect to reasons for pharmacy visit and factors affecting the choice of
pharmacy. This cluster was called “common users”. Cluster II: 813
respondents, the highest mean age (47.14 years), mainly from small (42.9%)
and middle cities (33.9 %), highest share of respondents with the basic (8.9%)
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and secondary education (61.6 %) and with the long-use of medicines (49.9%).
They preferred visiting of one pharmacy (48.2 %), they had more than 3
prescriptions during last 3 months (36.5 %) and the high average monthly
expenditure for medicines and other good in pharmacy (22.9 % more than 30
€). In comparison to other clusters, the main reason for visit of pharmacy were
prescription medicines (72.2%), purchase of other products in pharmacy
(30.9 %), consultation (18.6 %), others services (5.9 %). The choice of
pharmacy was affected by well-known staff (44.6%), good experience (57.4 %)
and providing additional services (9.72). This cluster was called “patients”.
Cluster III: 894 respondents, the youngest respondents (mean age 40.3 years),
the highest share of man (36.9), from the biggest (14.1 %) and big cities
(24.7 %), with the highest share of university educated respondents (41.3 %).
There was the highest share of respondents without the long-use of medicine
(60.8 %), without any prescription of medicine during last 3 months (36.8 %)
and any purchased medicine or other good during the last month (22.2 %). They
visited more than 3 pharmacies (20.5 %), the average monthly expenditure was
the lowest (53.8 % less than 10 €). The main reason for visiting of pharmacy
was purchase of OTC medicine (71.4 %) and the most important factors
affecting the pharmacy choice were pharmacy localization (80.8 %) and
opening time (22 %) and self-service space (3.7 %). On the contrast of cluster
II, well-known staff, personal experience or providing other service by
pharmacy had the minor importance. This cluster was called “customers”.
Conclusions: We can conclude that pharmacy visitors in Slovakia are not
homogenous group. Three important segments have been identified, varying in
demographic characteristics, the preferences of the choice of pharmacy and the
reasons of visiting of pharmacy. The research contributed to the identification
of pharmacy visitors, their needs and preferences. In this point of view, it can be
considered as a strategy for quality improvement of pharmaceutical care
provided by community pharmacies.
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THE FORMATION OF THE PHARMACEUTICAL ACTIVITY
SELF-REGULATION INSTITUTE IN UKRAINE
Introduction. The crisis overcoming in the healthcare pharmaceutical
industry sector of Ukraine is possible only in case of implementation the
pharmaceutical activity self-regulation institute (PASR). Today in Ukraine there
are about 60 public organizations of pharmaceutical direction, but they have
exhausted mostly its resources. The pharmaceutical industry functioning in
Ukraine is impossible without PASR implementation, and precondition is not
only economical and political factors, but also Ukraine's European vector of
development.
Aim of the research. Based on the foregoing, the purpose of our research
was a coherent strategy formulation for the formation of the PASR institute in
Ukraine.
Methods. The research was conducted in four stages. We used such
methods as content analysis, SWOT analysis, cross-sectional analysis,
generalization and systematization.
Results. At the first stage the main functions of public organizations of
the pharmaceutical direction were determined. Further, was carried out SWOT
analysis of PASR in Ukraine that allowed to explore the main strengths and
weaknesses of the implementation process of this institute as well as external
environment opportunities and threats. At the next stage cross-analysis for four
groups of above mentioned factors is carried out. It was determined that the
consideration of the draft Law of Ukraine “On Pharmaceutical SelfGovernment” by the Verkhovna Rada of Ukraine is the main opportunity to
support the strengths of the process of development PASR in Ukraine, and
European integration processes in Ukraine are the most significant factors in
reducing the negative impact of weaknesses. At the same time, the lack of legal
support for the functioning of the PASR is the main threat, that enhances the
effect of the majority of weaknesses. At the final stage of the research, we have
formed the strategy for the establishment of the PASR Institute in Ukraine.
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Conclusion. Realization of the strategy formed by us concerning the
establishment of PASR institute will contribute to the gradual exit from the
systemic crisis in the healthcare pharmaceutical sector of Ukraine.
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CASE STUDY AS A PEDAGOGIC TECHNOLOGY
Modern pharmacy needs highly qualified specialists. They should know
the new methods of management, of anti-crisis management, of situational
management and the methods of competition. The aim of the study is to
develop methodological support for teaching the students pharmaceutical
management and economics and fundamentals of pharmaceutical management
using the case study method.
In the textbook ‘Case technologies in the field of pharmaceutical
education’ the authors of which are the teachers of the Department of
Pharmaceutical Marketing and Management [1], the system of interactive
teaching methods has been presented. The possibility of using case technologies
in the field of pharmaceutical education has been shown. By means of the case
method, it is possible not only to train the students but also to assess the
competencies necessary for the future specialists.
The unit ‘Cases in personnel management and development of rational
behavior models’ includes the situations that require the solutions based on the
use of theoretical aspects of management. These are the topics such as ‘How to
create an effective team’, ‘Problems with delegation’, ‘Difficulties of corporate
culture formation’.
For the unit ‘Case technologies in managerial decision making’ we have
designed a set of cases: ‘Organization of project work’, ‘Technology of
managerial decision making, ‘Working out the strategic plan’, ‘Working out the
plan of the activities for staff motivation’. Each case includes a list of 15 – 20
types of managerial activities arranged in the random order. The student’s task
is to arrange them in accordance with the sequence, which he/she will follow in
the future professional activity.
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Cases for the formation of competencies are used to assess the students’
personal qualities, managerial competencies and communication skills formed.
Basically, a student acts as an expert, analyzes the case and answers the
questions. The example is the case study ‘I want to achieve my level of
incompetence’ designed to assess a future pharmacist’s social and personal
competencies.
‘You have been working at the personnel department of the pharmacy
network N. for several years. Your duties are very uniform. As well as the other
employees, you perform the work charged by the head of the personnel
department. You perform mainly the following standard actions: you receive
the order for training of employees from the managers of pharmacies and add it
to the training plan; make a list of employees for training or qualification
improvement at the manager’s requests; document the data of employees and
give this application to your manager.
In general, you have reached the stage when your professional activity has
become boring. You feel that dissatisfaction with your work is increasing, and
you are ready to carry out more difficult work or at least to try it. Moreover you
want your work not to depend on the result of the work of others. You’re sure
that your manager could have offered you a higher position. In response to your
request for promotion, the manager has offered you the following conditions:
• He sees no reason for promotion based on the results of your work, but
offers you to perform the functions of the leading specialist along with those
ones that you already have;
• A formal promotion order will be made if you perform the whole
amount of work successfully;
• Your wages do not change, but if the work is done efficiently, you will
receive a bonus, the size of which will also depend on the result.
Acting as an expert, the student answers the following questions:
• Evaluate the manager’s response to each item.
• What conditions would you like to change?
• Offer your own solution to the manager’
The case involves the students’ direct participation in the events
described. The direct appeal to the students automatically involves them in the
situation, which allows them to imagine the events resembling those that occur
with the employees in their real professional activity. The case can be used to
assess and predict the students’ attitude to their future work.
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Comments for the teacher are presented: three variants of the student’s
possible answers to questions of the case and three variants of the evaluation of
the student’s answers (how to interpret each variant of the answer).
The interpretation of the answers to the questions of the case
Variants of answers
1. The student strongly disagrees with
the manager’s decision. He thinks that
he will perform other or additional
duties only after signing the order on the
appointment to the new position
2. The student absolutely agrees with the
manager’s opinion and agrees to work
without bonuses as needed.
3. The student agrees, but asks the
manager to clarify the criteria for
assessing the result of his work, to know
what indicators to strive for the work to
be appreciated, asks to specify the
timing and name the amount of the
award in the case of an effective result.

The ways to interpret the answers
Most likely, it means that the student is
more interested in the position than in the
work and competence development.
There is no willingness to take on
additional responsibility. The student is
not self-critical.
Most likely, the student does not reveal
his true attitude to the situation. It is
difficult for him to imagine the
consequences of the increased workload.
This answer means that he is quite ready
to take responsibility; he is more
interested in professional development
than in the need to occupy a higher
status. He is executive, but he sensibly
balances his strengths and the challenges
it faces. He will be able to work
independently
according
to
the
established parameters.

This technology allows the teacher to evaluate the availability of the
students’ managerial competencies in detail and objectively.
The unit ‘Case technologies in pharmaceutical management’ represents
the situations on the analysis of a pharmacy’s work, such as ‘How to do without
loans?’, ‘Price policy and demand’, ‘Let’s calculate the profit’, ‘Let’s increase
the trade turnover’, etc., and the situations on working with a pharmacy’s client
base, such as ‘Formation of the clients’ loyalty’, ‘A day in the life of a
pharmacy’, ‘The professionals’ recommendations, etc., 26 cases in total.
References
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PHARMACEUTICAL CARE FOR PATIENTS
OF CARDIOLOGICAL PROFILE
Introduction. The mortality rate from cardiovascular diseases (CVD) has
been rising steadily in recent years and presents one of the most important
problems of modern health care in Ukraine and worldwide. In the structure of
causes of death from cardiovascular diseases as of 2015, coronary heart disease
was prevalent comprising 68.9 % [1]. In Ukraine, the adult mortality rate from
cardiovascular disease composes 66.5 % among all causes of death. CVD has a
multifactorial etiology with a number of potentially modifiable risk factors [1].
The established Framingham risk factors of age, sex, cigarette smoking, blood
pressure, total cholesterol and high-density lipoprotein cholesterol have proved
consistent risk factors in every population studied. Reduce the high incidence of
CVD is essential. This, in turn, will help prevent other major causes of death
and illness, such as type 2 diabetes, obesity etc. [2].
Aim. Define the elements of pharmaceutical care for cardiological
patients with combined cardiovascular pathology in real clinical practice
through the assess pharmacotherapy (PhT) rationality.
Materials and methods. Medication prescription-and-administration
records (n=25), adapted methodology of PhT assessment to detect drug-related
problems (DRPs) [3]; drug instructions for medical use [6]; State List of
Medication (8 edition) [5]; base of medical care standards (as of 12/30/2016)
[4]. Methods: system analysis, bibliographic, comparative-and-analytical,
clinical-and-pharmaceutical, clinical-and-pharmacological. The conflict of the
interests in the course of the research is absent.
Results and discussion. A comprehensive evaluation of PhT rationality
among patients with combined cardiovascular pathology in real cardiology
practice was conducted. 25 supervised patients showed 755 DRPs, among
which the largest share occupied the problem of potential drug-drug interactions
– 49.5 %; the problems of modern native Ukrainian clinical practice for the
proper drugs prescription – 27.0 %, and the problem of drug choice – 11.3 %.
Standardization of medicines according to ATC-classification showed that
prescribed medicines belonged to 9 PhT groups. The largest share (53.5 %)
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comprised “Medicines affecting the cardiovascular system”; 16,3 % –
“Medicines that affect the blood and blood-forming organs”; 11.6 % –
“Medicines that affect the alimentary tract and metabolism”. Since more than ½
of the analyzed drugs are the means influencing the cardiovascular system, we
performed detailed analysis of drugs of the cardiological group. It turned out
that other cardiologic drugs belonging to the additional metabolic
pharmacotherapy, which clinical efficacy has not been proven according to
evidence-based medicine, were more frequently prescribed, moreover, this
metabolic pharmacotherapy is absent from the current clinical protocols. On the
1st place according to the number of DRPs is subclass P5.1 – “Potential drugdrug interactions”. According to the analysis, 70 drug interactions were
detected, which repeated 374 times in 25 prescription forms. It should be noted
that the overwhelming majority of 311 (83.2 %) are significant drug
interactions. At the same time, 17 (4.5 %) are serious interactions that
potentially threaten the life of the patient. According to the results of our
research, we defined 7 key messages of pharmaceutical care addressed to
doctors for the elimination of typical systemic DRPs. In particular, avoid the
appointment of additional metabolic PhT and infusion “cocktails” of the drug,
as the evidence-based effectiveness for their use is absent in specific clinical
situations. Avoid the simultaneous appointment of several drugs that lead to
increasing of potassium levels in the serum, due to the risk of contravention
heart rhythm. Modification of the patient lifestyle and increasing adherence to
the PhT. Complex, improvements of the management risk factors, in particular,
a reduction in smoking rates, correction of excess body weight, etc.
Conclusions. Despite the existence of various pharmacotherapy regimes
for cardiovascular disease, it is not always possible to achieve effective and safe
control at decompensation of the disease. Thus, it is necessary to follow the
evidence-based recommendations and the choice of individualized
pharmacotherapeutic tactics agreed between all participants of medication process.
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PALLIATIVE CARE IN UKRAINE: STATE FOR TODAY
Every year in Ukraine, according to the research of the Association of
Palliative and Hospice Care and the Ukrainian Palliative and Hospice Care
League, at least 600 thousand people with incurable illnesses (cancer, HIV /
AIDS, diabetes, tuberculosis, etc.) need palliative care. However, the realization
of the right to a dignified death for incurable patients is somewhat difficult
because of numerous problems of legislative, organizational, technical,
personnel and moral-ethical nature, lack of funds for proper medical care,
including shortage of palliative care units in Ukraine [1].
Thus, according to the WHO standards, the minimum required is 100
hospice beds per 1 million inhabitants [2, 3]. According to the expert data of the
League, there are only 7 hospices, 2 centers of palliative care, as well as more
than 60 specialized palliative departments with a total number of about 1,500
beds [4], when the minimal need, established by WHO, is at least 4000. So, the
number of institutions available is not sufficient for full cover the need for help
to palliative patients.
In recent years a number of regulations were designed to develop a system
of palliative care. Thus, the Procedure for the provision of palliative care and
the List of medical indications for the provision of palliative care [5], the
Procedure for the interaction of subjects providing social service of palliative
care for the incurably sick for the elderly people, the disabled people, who have
reached the age of 18, as well as the central and local executive authorities
during the organization of provision of social services of palliative care at home
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[6], the State Standard for the organization of social services of palliative care for
palliative patients who are not capable for self-service and need constant outside
help [7]. It should also be noted that one of the main tasks of a general
practitioner (family doctor) is to provide palliative care to patients on the latest
stages of incurable illness, including the implementation of analgesic therapy [8].
Significant problem in palliative care in Ukraine is the therapy of chronic
pain syndrome, from which are suffering about 60-90 % of cancer patients at
the terminal stage of the disease. A big barrier to adequate pain relief was the
regulatory framework, which, thanks to the considerable efforts of the
International Renaissance Foundation, Ministry of Health, League and other
human rights organizations, was simplified only in 2014 in regards to the
prescribing and receiving of opioids, in particular: doctors have the right to
prescribe narcotic medicines without any additional hospital commission; the
amount of opioid in one prescription has been increased to the required for a
15-day course of treatment (earlier one prescription could contain maximum 10
tablets of 10 mg morphine or 20 tablets of 5 mg).
Another obstacle in achieving adequate analgesia is the range of opioids
and their dosage forms on pharmaceutical market. The analysis of data of the
State Register of Medicines established that in Ukraine there are 10
international nonproprietary names of opioids (29 trade names, two of which
are combinations), more than half of which (53.3 %) are produced in Ukraine.
Only in 2013 morphine in tablets (immediate release tablets of 5 and 10 mg)
was first registered in Ukraine [9], which was a significant breakthrough in
domestic pain therapy. Regardless of the registration status, due to the conflicts
in instructions for medical use, in Ukraine there is no fentanyl in the form of
transdermal patches. In 2016 oxycodone tablets were first registered. And
finally, in 2017, morphine in the form of syrup was first registered in Ukraine –
the only dosage form that is optimal for use in children.
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CORN PREPARATIONS THAT ARE distributed THROUGH
PHARMACIES OF UKRAINE
Introduction. All physically active persons are familiar with problem of
corns. Although corns are not life threatening, they can negatively affect quality
of life. Therefore, the problem of corn removing should not remain unaddressed
by medical and pharmaceutical specialists. Considering this, the aim of this
work is to analyze corn preparations that are distributed through pharmacies of
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Ukraine. It must be emphasized that cosmetics with keratolytic action are not
analyzed in this work.
Methods of work: search and systematization of information, logical
analysis.
Results. There are distinguished soft and hard corns. Since hard corn can
be developed as an intermediate stage of soft one, the attention was focused on
the products that are applied for removing of hard corns (further in text –
corns). Corn is a local thickening of the skin, which results from repeated
mechanical trauma due to friction of pressure forces. Mechanical, chemical, and
physical (laser and cryodestruction) methods are used to remove corns.
Chemical removal of corns is achieved by corn preparations that contain
keratolytic agents in different concentrations and combinations.
In Ukraine corn preparations are mostly registered as cosmetics or
medical devices. According to State Register of Drugs of Ukraine (ATC code
D11AF “Wart and anti-corn preparations”), only three preparations are
currently registered as drug products [1]. These are “Pheresol” (active
pharmaceutical ingredients – phenol and tricresol), “Solcoderm” (oxalic acid
dihydrate, acetic acid glacial, nitric acid, copper nitrate trihydrate, lactic acid)
and “Duofilm” (salicylic and lactic acids). The mentioned preparations are
produced in the form of solutions. Having analyzed instructions for medical use
of the preparations, it was found that their primary use is removal of warts and
papillomas by the way of chemical burn. In view of the composition, only
“Duofilm” has relatively mild action that is appropriate for elimination of corns.
Moreover, listed preparations are imported, with the exception of “Pheresol”,
which is produced in Ukraine.
Another type of products, which are realized through pharmacies, are corn
plasters, such as “Urgo Coricide”, “Compeed® corn plaster”, “Silkoplast®+” and
“ Dr. House” plasters. These all products are imported and registered as medical
devices [2]. The variety of plasters in the marketplace might be rather
confusing, but their structure is standard. Most corn plasters contain the active
ingredient salicylic acid.
Conclusions. Corns are thought to be a common problem. Corn
preparations that contain keratolytic agents are used to remove hard corns by
chemical method. Number of corn preparations, which are distributed through
pharmacies of Ukraine, is quite limited. Among them are mainly solutions and
plasters. Furthermore, the greater part of these products is foreign-made. In
view of this, there is a high need for diversification of corn preparations, in
particular by the development and implementation of domestic ones.
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DRUG SHORTAGES – THE PROBLEM OF ACCESS
TO MEDICINES IN POLAND
Introduction: Drug shortages are related to several drug classes and are
recognized as a global public health problem. The problem contributes to noncompliance and to the inability to provide a real and effective pharmaceutical
care. Moreover, shortages concern most frequently originators, thus the lack of
generic substitution possibility. Despite this, there is still insufficient
information concerning drug shortages in Europe.
The aim of the study: The main aim of the study was to analyze the
problem related to drug shortages in Polish pharmacies as well as to gain
pharmacists’ opinions concerning parallel trade and ‘reverse traffic’ of
medicines.
Methods: The study was carried out between 2015 and 2016 using a
specially designed anonymous questionnaire. The study tool consisted of 10
closed-ended questions and a short statistical section. The study tool was
delivered to pharmacists from the Greater Poland and Lubuskie Voivodoships.
Almost 450 questionnaires were finally included.
Results: More than 99 % of study participants faced with drug shortages,
which in their opinion are most frequently associated with anticoagulants and
antidiabetics. The overwhelming majority of respondents (> 99 %) met a
situation when, due to the drug shortages, patients were obligated to look for a
medicine in several pharmacies also at a considerable distance from the place of
their everyday residence. Besides, according to pharmacists’ opinions, the
situation when pharmaceutical companies ration the medicine,s which are in
the area of interest of parallel trade, is common. One of the main reasons of
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drug shortages are differences between drug prices among European Union
(EU) countries. Another reason for drug shortages is the lack of effective
regulations in the trade of medicines because the current law turned out to be
not effective to prevent or stop the problem. From respondents’ point of view,
fines for ‘reverse traffic’ should be restrictive and pharmaceutical companies
should be obliged to build stocks for a certain period to provide constant access
to medicines.
Conclusions: In spite of the fact that anticoagulants and antidiabetics are
most frequently indicated as the object of drug shortages, the problem concerns
several groups of medicines, often originators without the possibility of generic
substitution. The law in Poland should be amended because the current acts
seem to be not effective enough. Fines should be restrictively enforced and
should discourage illegal forms of the parallel trade like “reverse traffic” of
medicines.
Perspectives for the future: Drug shortages are not only a Polish
problem, but it concerns several countries of the EU. Nonetheless, it might be
the problem of NON-EU countries too that have trade agreements with the EU
or other countries and, as a result, have free trade of goods including medicines.
It should be a priority of healthcare decision-makers and all stakeholders to
reduce drug shortages in several countries and to provide a real access to
medicines at an affordable level.
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Zimmermann A., Płaczek J. Preskrypcja Farmaceutyczna w Polsce

PRESKRYPCJA FARMACEUTYCZNA W POLSCE
Polskie prawo farmaceutyczne od 2002 r. dopuszcza możliwość
wystawienia recepty farmaceutycznej ale jedynie w wyjątkowych sytuacjach.
Preskrypcja farmaceutyczna przypisana jest tylko dla wykwalifikowanego
personelu aptecznego (magistrów farmacji) w przypadku nagłego zagrożenia
zdrowia pacjenta. Jednocześnie zabronione jest wydanie z apteki na podstawie
takiej recepty środków odurzających, substancji psychotropowych oraz
prekursorów grupy I-R. Recepta realizowana jest ze 100% odpłatnością i
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podlega ewidencjonowaniu. W wielu krajach Europy Zachodniej, w USA,
Kanadzie, Australii, w Nowej Zelandii farmaceuci są uprawnieniami do
samodzielnego wystawienia recept w każdej sytuacji, gdy zachodzi taka
potrzeba zdrowotna pacjenta (preskrypcja samodzielna) oraz na podstawie
zlecenia lekarza (preskrypcja kolaboracyjna). Znając zakres samodzielności
zawodowej farmaceutów z tych krajów w projekcie badawczym starano się
zanalizować aktualną sytuację dotyczącą preskrypcji farmaceutycznej w Polsce,
zwłaszcza że w roku 2016 uprawnienia do wystawienia recept uzyskały polskie
pielęgniarki i położne.
Celem projektu badawczego było dokonanie oceny funkcjonowania w
polskim systemie ochrony zdrowia preskrypcji farmaceutycznej oraz zbadanie
jej uwarunkowań. Dążono także do poznania zapotrzebowania społecznego na
farmaceutyczną preskrypcję kontynuacyjną (na podstawie zlecenia
lekarskiego).
Zastosowaną metodą w pierwszym etapie projektu była egzegeza tekstów
prawnych, dostępnych orzeczeń i decyzji Państwowej Inspekcji
Farmaceutycznej. Drugi etap projektu oparł się na wtórnej analizie danych
dotyczących liczby wystawionych recept oraz sytuacji, w których je
wystawiono.
Dokonano
kwerendy
w
archiwach
inspektoratów
farmaceutycznych w Bydgoszczy i w delegaturach w Toruniu i we Włocławku.
Dla pełnego obrazu badanego zjawiska, konieczne było przeanalizowanie
papierowej dokumentacji wszystkich aptek, również tych już nieistniejących,
które jednakże funkcjonowały od momentu pojawienia się w polskim systemie
prawnym pojęcia recepty farmaceutycznej (1 października 2002 roku).
Badaniem objęto łącznie 842 apteki. Trzeci etap polegał na przeprowadzeniu
badania obserwacyjnego w aptekach ogólnodostępnych województwa
kujawsko-pomorskiego. Miało ono wolontaryjny charakter i wzięcie w nim
udziału wymagało zgody kierownika i właściciela apteki. Personel aptek
wyrażających chęć udziału w badaniu wyposażony został w formularze do
zbierania anonimowych danych dotyczących sytuacji, w których pacjenci
zgłaszali się do apteki z potrzebą dostępu do leku na receptę, bez wizyty u
lekarza. Formularze wypełniało przez 3 miesiące łącznie 65 pracowników
aptek, spośród których 41 miało wyższe wykształcenie farmaceutyczne a 24
osoby pracowały jako technicy farmaceutyczni.
Badanie polegające na analizie wystawionych recept farmaceutycznych
wykazało, że większość badanych aptek w ogóle nie wystawia recept
farmaceutycznych – 780 aptek (92,6 %). Wśród pozostałych najwięcej aptek
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wystawiło w badanym okresie jedną – 49 aptek (5,8 %) lub trzy recepty – 3
apteki – (0,4%). Średnio najwyższy wskaźnik recept odnotowano w miastach
>100 tys. mieszkańców – 0,158 recepty, najniższy na wsiach – 0,018 recepty.
Średnio najwyższy wskaźnik liczby recept odnotowano w aptekach okresowo
pełniących dyżury – 0,097 recepty oraz pracujących w trybie od poniedziałku
do soboty – 0,095 recepty. Najniższy w aptekach całodobowych – 0,059
recepty. W badaniu obserwacyjnym łączna liczba opisanych zdarzeń wyniosła
769 zdarzeń. Potrzeba wydania leku na receptę występowała najczęściej w
aptekach zlokalizowanych w miastach powyżej 100 tys. mieszkańców – 384
zdarzenia (49,9 %), najrzadziej na wsi – 52 zdarzenia (6,8%). Po lek najczęściej
zgłaszali się pacjenci w wieku od 40 do 65 lat (383 zdarzenia). Pacjenci
najczęściej zgłaszali potrzeby otrzymania leku na schorzenia układu sercowonaczyniowego, w tym leków stosowanych w nadciśnieniu tętniczym i chorobie
niedokrwiennej serca (terapia kontynuacyjna). Odnotowano 140 takich
przypadków co stanowi 18,2% wszystkich zdarzeń. Drugie miejsce, co do
liczby odnotowanych przypadków, zajęły leki stosowane w leczeniu różnych
schorzeń ośrodkowego układu nerwowego oraz leki należące do grupy
hormonów płciowych i zwalczających choroby układu moczowo-płciowego
(terapia kontynuacyjna). W przypadku astmy oskrzelowej, POCHP i innych
schorzeń układu oddechowego najczęściej personel aptek uczestniczących w
badaniu, odnotowywał potrzeby dotyczące kontynuacji terapii. W tej grupie
zebrano 83 obserwacje (10,8 %). Kolejną grupą leków po które zgłaszali się
pacjenci były leki przeciwinfekcyjne stosowane doraźnie. Wykazano także, że
pacjenci zgłaszali się z nagłą potrzebą dostępu do leku wspomagającego układ
mięśniowo – szkieletowy w sytuacji dolegliwości bólowych. W trakcie badania
zebrano 85 takie obserwacje, stanowiące 11,1 % ogółu zdarzeń.
Wnioski: w badanym rejonie w Polsce recepty farmaceutyczne
wystawiane są tylko w wyjątkowych przypadkach, tymczasem wykazaną
potrzebą zdrowotną i zarazem społeczną jest szeroki dostęp do terapii zlecanej
obecnie tylko przez lekarza, ewentualnie uprawniona pielęgniarkę. Wyniki
uzyskane podczas projektu badawczego stanowią uzasadnienie dla rozszerzenia
uprawnień zawodowych farmaceutów w kierunku zarówno samodzielnego jak i
kontynuacyjnego wystawiania recept.
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