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Обсяг світового фармацевтичного ринку невпинно зростає 

У XVII - XVIII ст. у світі створювалося 5 нових ЛЗ за 100 

років.

На кінець XIX - ст. - 1,6 ЛЗ за рік.

У середині XX ст. - 2,7 ЛЗ за рік.

З  1958 по 1970 рр завдяки успіхам хімії і біології відбувся 

різкий скачок створено - 476 нов. ЛП (≈ 36/рік)

В останні 10-річчя фармгалузь дає по 40-50 нових ЛЗ

Сьогодні на світовому фарм. ринку представлено понад 

350 тис. найменувань ЛЗ 

У кожній країні їх кількість різна: 

У Танзанії – 500 

Німеччині – понад 40 тис.

Росії – понад 25 тис.

На Україні в обігу знаходиться понад 25 тис. найменувань 

зареєстрованих ЛЗ

Україна споживає більше 0.03% обсягу світового ринку 

ліків.
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Сьогодні аптеки пропонують нам безліч 

лікарських препаратів для…

У світі нараховується 350-400 тис. найменувань ЛЗ. 

•Оригінальні ЛЗ (нові молекули)

•Препарати генерики

•Комбіновані препарати

Оригінальний (брендовий) ЛЗ - вперше синтезована

сполука оригінальної структури, вперше зареєстрована

певною фірмою, яка отримує ліцензію і патентний

захист на 5-10, а іноді 20 років.

Дженерик (генерик) - відтворений ЛЗ до його

патентованого аналога (оригінального ЛЗ) і виведений

на фармацевтичний ринок після закінчення терміну

патентного захисту оригіналу.



Об’єм продажу генеричних ЛЗ 

складає:

США 25% Угорщина 55%

Німеччина 35% Польша 61%

Великобританія 55% Словаччина 66%

Росія 78% Україна 90%
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АТС-группи-лідери (ЛЗ) по об’єму продаж в аптечному 

та госпітальному сегментах (2009-2010 рр.)

№ п/п МНН Об’єм продаж (млн. 
упаковок)

1 Цитрамон 54.9

2 Натрію хлорид 42.9

3 Вугілля активоване 33.4

4 Анальгін 31.8

5 Ацетилсаліцилова 
кислота

24.1

6 Аскорбінова кислота 21.3

7 Валідол 17.1

8 Корвалол 13.6

9 Цефтриаксон 13.5

10 Перекис водню 13.5



У 2010 році в Україні продано ЛЗ 

на 20 млрд. грн., що на 18 % більше ніж 

в 2009 році і більше двох млн. упаковок 

ЛЗ

1,5 % ЛЗ фальсифіковані 
(переважно імпортні і  ті, що рекламуються).

Хоча в Україні на першому місці 

знаходяться захворювання С-С 

системи, а за реалізацією - ЛЗ що 

впливають на травний канал 

(на першому місці вугілля активоване)



Pharmacon – ліки, отрута

• Все є отрута і ніщо не позбавлене ядовитості, 

одна лише доза робить отруту непомітною 

(Парацельс)

• Ліки в краплях, отрута в ложці 

(Абу Алі Ібн Сіна)

Тільки в руках знаючої людини ліки 

уподібнюються напою безсмертя, в руках 

неука – це отрута, меч, вогонь (Сушрута)
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Ліки організм

Фармакологічна дія

Основна Побічна

(бажана) (небажана)
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1961
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1971
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1982
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1992
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З позицій наукової медицини згідно 

вимог ВООЗ ліки повинні бути: 

– ефективні

– безпечні

– доступні

головний критерій –

користь/ризик
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Наскільки безпечний світ ліків ?
• Кожний препарат може викликати ПР – в 1-3 

% випадків

• Частота ПД/ПР у госпіталізованих хворих 
складає 2-35%

– у амбулаторних хворих  - 10-20 % 

– при інтенсивній терапії - 20-50%

– 0,2% призводить до смерті

• Подовження терміну перебування в клініці 

– 1-5,5 днів

• Летальність від ліків займає 5 місце після:

- СС захворювань 

- захворювань легенів

- онкозахворювань

- травм 15



Шляхи вирішення проблеми:

1. Виробництво і випуск на фармацевтичний 
ринок більш якісних, ефективних і безпечних 
ЛЗ

2. Розвиток системи більш оптимального 
контролю за їх безпекою (фармнагляд)

Регулювання медичного застосування ЛЗ 

здійснюють 2 інстанції:

1. Державний Експертний (фармакологічний) 

центр (ДЕЦ) МОЗ України

2. Державна інспекція з контролю якості ЛЗ 

(Держлікінспекція)
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Фармакологічний нагляд
(післяреєстраційний нагляд) -

державна система збору, 

наукової оцінки та контролю інформації 

про ПР ЛЗ та відсутність ефективності в 

умовах їх звичайного застосування з 

метою прийняття відповідних 

регуляторних рішень щодо 

зареєстрованих в Україні ЛЗ

•____________

•Наказ МОЗ України № 898
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Фармаконагляд - це наукові 

дослідження і види діяльності, 

пов’язані з виявленням, 

оцінкою, розумінням і 

попередженням небажаних 

явищ або інших проблем, 

обумовлених дією препарату 

WHO/EDM/2004.8



Основні завдання та напрямки роботи 

системи фармаконагляду

• Здійснення збору, аналізу, узагальнення та обміну інформації 
про безпеку та відсутність ефективності лікарських засобів 

• Проведення спеціалізованої експертної оцінки 
перереєстраційних матеріалів з безпеки ліків

• Участь у міжнародному процесі здійснення нагляду за 
безпекою ліків

• Підготовка пропозицій для МОЗ про повну або часткову 
заборону лікарських засобів, внесення доповнень або змін в 
інструкцію для медичного застосування лікарських засобів

• Інформаційне та методичне забезпечення системи охорони 
здоров'я з питань безпеки ліків, проведення просвітницької 
роботи



Мета моніторингу

• Раннє виявлення нових ПЕ ЛЗ

• Внесення змін до інструкції

• Поширення інформації

• Оцінка переваг лікарського засобу 

перед існуючими
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1. Зменшення (відсутність) ефективності 

фармакотерапії

2. Погіршання перебігу хвороби

3. Збільшення частоти госпіталізації

4. Збільшення витрат на лікування

5. Збільшення смертності

Тільки безпечних ліків немає, 

є тільки безпечні лікарі!

Наслідки неефективного застосування ліків:
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Експерти ВООЗ вважають, що 

потрібно 15-20 років спостережень за 

ЛЗ у практичній сфері, щоб отримати 

об'єктивну оцінку ефективності та 

безпечності ЛЗ
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1996 - організовано Центр 

побічної дії ЛЗ у складі 

Фармакологічного комітету 

МОЗ України

1999 - Відділ 

фармакологічного нагляду 

у складі ДФЦ МОЗ України

З 2002 Україна - член 

програми ВООЗ з 

моніторингу побічної дії ЛЗ  
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Методи отримання 

повідомлень про ПР/ПД ЛЗ

• Спонтанні повідомлення 

• Активний моніторинг стаціонарів 

• Рецептурний моніторинг

• Вивчення в групах

• Порівняльне вивчення

У більшості країн світу є національні центри

з контролю за безпекою ЛЗ

(200 повідомлень/1 млн. жителів, або 10 % від загальної 

кількості лікарів). 

У Чернівецькій обл. – 24 повідом./місяць (як мінімум) 24



Діюча система фармаконагляду в Україні

наказ МОЗ від 27.12.2006 №898

Міністерство охорони здоров’я України

Державний  експертний центр

Департамент післяреєстраційного 

нагляду

Регіональні відділення Департаменту 

післяреєстраційного нагляду

    
Метод спонтанних повідомлень



Карта повідомлення 

(Форма № 137/0) про ПР чи відсутність 

ефективності (ВЕ) ЛЗ

Затверджена наказом МОЗ України № 898 від 27.12.2006 р.

1. Інформація про хворого і ПД/ПР

2. Інформація про підозрюваний лікарський засіб

3. Супутні ЛЗ та анамнез

4. Засоби корекції ПР/ПД

5. Додаткові дані

6. Інформація, що має відношення до ПЛЗ і ПР/ПД

7. Статус препарату

8. Інші особливості клініки, лікування і наслідок

9. Дата заповнення 

10. Підпис лікаря 
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Діюча система фармаконагляду в Україні

наказ МОЗ від 27.12.06 №898

Міністерство охорони здоров’я України

Державний експертний центр

Управління післяреєстраційного 

нагляду

Заявники

Повідомлення про

• ПР та відсутність ефективності в Україні

• серйозні непередбачені ПР  (3-і країни)

• випадки передачі інфекції ЛЗ (3-і країни)

Звіт з безпеки (PSUR) при 

першій реєстрації:

• 1 раз на 6 міс.  – перші 2 р;

• 1 раз на рік – наступні 3 р;

• 1 раз  на 5 років;

• негайно за запитом

Відповідно до 

періодичності 

складання звіту на 

центральному рівні



Луганськ

Київ

Вінниця

Дніпропетровськ

Полтава

Одеса

Харьків

Запоріжжя

Донецьк

Рівне

Львів

Івано-Франківськ

Крим

Чернівці

Чернігів

Суми
Житомир

СевастопольМиколаїв

Ужгород

Черкаси

Кіровоград

Хмельницький

Тернопіль

Луцьк

Херсон

Регіональні відділення ДФЦ з 

фармаконагляду
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Динаміка повідомлень про ПР ЛЗ, які 

надходять до ДЕЦ МОЗ України

На сьогодні база даних Управління містить 

близько  80 тис. повідомлень про ПР ЛЗ

Основні причини невнесення повідомлень в базу даних:

• копії

• відсутність причинно-наслідкового зв’язку

• неможливість ідентифікації випадку (відсутність критичної інформації про 

випадок ПР).



• Звертаємо увагу, що згідно сучасних 
рекомендацій ВООЗ система 
фармаконагляду країни вважається 
дієвою, якщо на 1 000 000 населення 
надходить 500 повідомлень про 
випадки ПР ЛЗ. 

• У зв’язку із цим переглянуті показники 
надходження карт-повідомлень від 
медичних працівників України про ПР 
ЛЗ з регіонів, які з 2012р. збільшені 
втричі



Визначення термінів

• Побічна дія (ПД) – будь-яка небажана, 
ненавмисна дія, що зумовлена 
фармакологічними  властивостями ЛЗ 
і спостерігається виключно при 
застосуванні в дозах, рекомендованих для 
медичного застосування ЛЗ

• Побічна реакція (ПР) – ненавмисна, 
небажана, шкідлива для здоров’я 
людини небезпечна реакція, яка виникає 
в разі використання ЛЗ у звичайних дозах з 
метою профілактики і діагностики (коли 
встановлено причинно-наслідковий зв’язок 
між цією реакцією та застосуванням ЛЗ)
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• Серйозна побічна реакція – будь-яка 
небезпечна для життя ПР при застосуванні ЛЗ 
(незалежно від дозування), яка призводить до 
госпіталізації або збільшення терміну 
госпіталізації, інвалідизації, смерті пацієнта, 
спричиняє аномалії розвитку плода та вроджені 
аномалії, появу злоякісних новоутворень

• Передбачувана ПР - характер або ступінь прояву 
якої відповідають наявній інформації про ЛЗ в 
анотації-вкладиші та/або інструкції для медичного 
застосування лікарського засобу 

• Непередбачувана ПР – ПР, характер або ступінь 
прояву якої не відповідають наявній інформації 
про ЛЗ в анотації-вкладиші та/або інструкції для 
медичного застосування лікарського засобу 

Визначення термінів



Класифікація несприятливих ПР
Тип А
(залежні від дози)

Надлишковий терапевтичний 
ефект
Побічні дії:
• фармакологічні
• токсичні
Вторинні ефекти

Тип В 
(незалежні від дози)

Імуноалергійні
Невідомого механізму

Тип С 
(внаслідок тривалої терапії)

Толерантність
Залежність
Синдром відміни
Кумулятивні ефекти
Ефекти пригнічення вироблення 
гормонів

Тип D
(відтерміновані ефекти)

Мутагенність
Канцерогенність
Тератогенність
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ПР типу А (75 % усіх ПР ЛЗ)

Надлишковий терапевтичний ефект

•при лікуванні інсуліном або пероральними 

гіпоглікемічними ЛЗ – гіпоглікемія 

Фармакологічні ПР (залежать від властивостей ЛЗ)

•β-адреноблокатори, знижуючи АТ – бронхоспазм 

•м-холіноблокатори, знімаючи спазм гладеньких м'язів, 

можуть ↑ внутрішньоочний тиск

Токсичні ПР (ЛЗ з малою широтою терапевт. дії)

•АБ-аміноглікозиди, цитостатики, серцеві глікозиди

Вторинні ПР (обумовлені наслідками дії ЛЗ)

•Антибіотики – порушення мікробіоценозу кишечника

•Кортикостероїди – розвиток втринної інфекції
34



ПР імуноалергічного генезу (кропивянка, набряк 

Квінке, анафілактичний шок та ін.)

•Реакції негайного типу

•Реакції уповільненого типу

ПР типу В генетично детерміновані

•Дефіцит глюкозо-6-фосфат дегідрогенази на фоні 

застосування сульфаніламідів, аспірину може 

викликати гемоліз еритроцитів

35

ПР типу В (25 % усіх ПР ЛЗ)



Проявляються у вигляді:

•Толерантності (нітрати, снодійні)

•Синдром відміни (глюкокортикоїди, β-адреноблок.)

•Лікарської залежності (психотропні, наркотичні ЛЗ)

•Кумулятивного ефекту (серцеві глікозиди, інгібітори 

МАО)

•Ефекту пригнічення вироблення гормонів –

гормонозалежність (глюкокортикоїди)

36

ПР типу С (при тривалій терапії)

ПР типу D (відстрочені ПР)

- Мутагенність

- Канцерогенність (диетилстильбестрол)

- Тератогенність (талідомід)



Клініко-фармакологічна 

класифікація ПР ЛЗ

1. Алергічні (негайного, сповільненого 

типу, тип В)

2. Фармакотоксичні (тип А)

3. Місцеві (у місцях введення)

4. Обумовлені генетичною ензимопатією

5. Синдром відміни

6. ПР хронофармакологічного генезу

7. ПР – наслідок фізико-хімічної та 

фармакологічної взаємодії ЛЗ
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4 типи ПР ЛЗ

• Тип А – часті, передбачувані ПР, які 

пов'язані з фармак. активністю ЛЗ і 

можуть бути у кожної людини

• Тип В – нечасті, непередбачувані ПР, 

які зустрічаються тільки у чутливих

людей

• Тип С – ПР при тривалій терапії ЛЗ 

(лікарська залежність)

• Тип D – канцерогенні, тератогенні і 

мутагенні ефекти 38



ВООЗ виділяє такі критерії 

оцінки частоти розвитку ПР:

1. понад 10 % – дуже часті. У таких випадках 

обов'язково проводяться дослідження 

профілю безпеки

2. 1 – 10 % – часті. Треба замислитися над 

необхідністю дослідження профілю безпеки

3. 0,1 – 1 %.           Нечасті ці показники

4. 0,01 – 0,1 %.      Рідкі залишаються

5. Менше 0,01 %.  Рідкісні без уваги
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Основні фактори, за яких виникають 

ПД/ПР
• Не пов’язанані з дією ЛЗ:

– особливості організму пацієнта

– зовнішні, щодо пацієнта, фактори

• Пов’язанані з дією ЛЗ:
– особливості клініко-фармакологічної характеристики ЛЗ

– адекватність вибору ЛЗ

– метод застосування ЛЗ

– взаємодія з іншими ЛЗ

якість ЛЗ (!)
(субстандартні ЛЗ, фальсифіковані ЛЗ)

ПР ЛЗ є наслідком фармакологічних 
властивостей ЛЗ або індивідуальної відповіді 
організму на введення ЛЗ і, як правило, не 
пов’язані з якістю ЛЗ
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Додаткові обставини, які 

впливають на безпеку ЛЗ

1. нелегальний продаж ліків і наркотичних засобів 

через Інтернет

2. збільшення практики самолікування

3. Поширення нелегального виробництва і 

продажу фальсифікованих і субстандартних ЛЗ 

3. нераціональна і потенційно небезпечна 

практика надання гуманітарної допомоги

4. збільшення застосування засобів народної 

медицини за межами країн, які мають культурні 

традиції їх використання

5. збільшення застосування рослинних ЛЗ та ЛЗ 

народної медицини разом з іншими ЛЗ і можливості 

побічних ефектів при їх взаємодії
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Зростанню кількості ПР/ПД 

ЛЗ також сприяють: 

• Скорочення термінів експертної оцінки та 
прискорення процесу реєстрації нових ЛЗ

• Постійне зростання кількості генеричних ЛЗ

• Фетишизація та міфотворення у 
фармакотерапії

• Недобросовісна реклама ЛЗ та самолікування 

• Поширення БАДів

• Фальсифікація ЛЗ

• Помилки лікарів та медичного персоналу
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Питома вага мед. працівників у 

випадку ПД при застосуванні ЛЗ:

• Помилки лікарів (~ 20 %)

- передозування або зменшення дози 

ЛЗ

- призначення ЛЗ хворим з алергією

- одночасне призначення ЛЗ, взаємодія 

яких призводить до негативних 

наслідків

- призначення подібних за назвами ЛЗ
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• Помилки медсестер 

– введення іншого ЛЗ, який не 

призначений лікарем

– порушення режиму введення ЛЗ

– помилка у фармацевтичній формі 

ЛЗ, що введена хворому

– введення схожих за назвами ЛЗ
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Помилки хворих

• невиконання рекомендацій лікарів 

(приймають у меншій або більшій дозі 

нерегулярно, взагалі не приймають, тобто 

відсутність complains). 

• У осіб похилого та старечого віку в 11% 

госпіталізація здійснена внаслідок порушення 

режиму прийому ЛЗ.

• У США додаткові витрати внаслідок медичних 

посилок складають 37,7 млрд. дол.



Охоплення системою 

фармаконагляду в Україні

Охоплені системою :
• ЛПУ НАН та АМН України

• Клінічні НДІ та установи 

МОЗ

• ЛПУ, безпосередньо 

підпорядковані 

управлінням охорони 

здров’я місцевих 

держадміністрацій 

Не охоплені :

• Відомчі і приватні 

ЛПУ

• Приватні лікарі і 

стоматологи

• Фармацевтичні 

заклади

• Самопризначення і 

самолікування

Який  % ? 46



• За результатами 2013р. 44%*

закладів охорони здоров’я 

беруть участь у здійсненні 

фармаконагляду (ФН), 

надаючи повідомлення про 

ПР ЛЗ



На сьогодні визнано, що сфера 

фармаконагляду, крім звичайних ЛЗ, 

повинна охоплювати також:

– рослинні ЛЗ

– ЛЗ народної і нетрадиційної медицини

– препарати крові

– імунобіологічні препарати

– медичні прилади

– вакцини

Необхідність розширення сфери 

фармаконагляду
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ЛЗ, відносно яких в Україні згідно даних фармаконагляду 

прийнято відповідні регуляторні рішення

Рік Назва Рішення 

1996 Фенацетин Заборонено до медичного застосування

1996 Циметидин Заборонено до медичного застосування

1999 Гемодез Заборонено до медичного застосування

2001
Фенілбутазон 

(бутадіон)
Обмежено медичне застосування 

2002 Гентаміцин 

Обмежено медичне застосування 
- дітям до 3-х років гентаміцин призначають 
виключно за життєвими показниками
- доповнений розділ  “Протипокази”. Виражені 
порушення нирок та слухового апарату, 
підвищена чутливість м/о до гентаміцину або ін. 
аміноглікозидних АБ
- Особливості застосування: ототоксичність ↑ при 
обезводненні організму і в осіб похилого віку49



Рік Назва Рішення 

2003
Нітрофурал 
(фурацилін)

Заборонено до медичного застосування 
таблетованих форм перорально

2003 Нітрофурани Обмежено медичне застосування

2003
Препарати, що 

містять кава-кава
Заборонено до медичного 

застосування

2003

Дезінтоксикаційні 
розчини, що містять 
низькомолекулярни
й полівінілпіролідон

Обмежено медичне застосування

2005
Метамізол 

натрію 
(анальгін)

Обмежено медичне застосування
- обмеження віку дітей при його 
призначенні у таблетованій формі – до 12 
років
- тривалість безперервного прийому цих 
препаратів – не більше 3-х діб для всіх 
вікових груп
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Рік Назва Рішення 

2005
Рофекоксиб 

(рофіка, 
денебол)

Обмежено медичне застосування
-обмежена вища добова доза (не вище 50 мг на 
добу)
- протипокази до застосування – особи з 
підвищеним ризиком з боку ССС; 
- старші 65 років

2006
Тіоридазин 
(сонапакс, 
ридазин)

Обмежено медичне застосування
- обмежена вища добова доза (не вище 300 мг 
на добу)
- показання до застосування: граничні психічні 
стани, розлади психіки алкогольного генезу

2006 Еуфілін 
Заборонено до медичного застосування 

лікарських форм, що містять стабілізатор 
етилендиамін
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Рік Назва Рішення 

2007
Препарати 
німесуліду

Обмежено медичне застосування 
1.Заборонено застосування у дітей до 12 років
2. Покази до застосування: 

- гострий біль
- симптоматичне лікування больового 

остеоартриту, 
- первинна дисменорея

3. Протипокази: пацієнти з підвищеною 
температурою і грипоподібними симптомами
4. Спеціальні застереження: при підвищенні 
температури тіла та появі грипоподібних 
симптомів у хворих, що приймають німесулід, 
необхідно припинити прийом препарату

2007
Препарати 

озельтамівір
у (таміфлю)

Внесені зміни до Інструкції, що стосуються 
потенційного ризику появи нейропсихічних 
розладів на тлі застосування озельтамівіру, 

особливо у дітей
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Рік Назва Рішення 

2009

Комбіновані 
препарати, 
які містять 
німесулід і 

парацетамол

Заборонено медичне застосування

2009
Римонабант 
(акомплія)

Заборонено медичне застосування

2009
Ефалізумаб 

(раптива)
Заборонено медичне застосування

2010 Сибутрамін Заборонено медичне застосування

2010 Розиглітазон Заборонено медичне застосування
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В  Україні  за  результатами  даних ФН

• За останні 20 років заборонено медичне 

застосування понад 40 лікарських засобів

(фенацетин, циметидин, сибутрамін, гемодез та 

інші).

• Введено обмеження для медичного 

застосування близько 200 ЛЗ  (гентаміцин, 

метамізол натрію, рофекоксиб, п-ти німесуліду 

та інші).

• Систематично оновлюється інформація з 

безпеки ЛЗ (2011р. -1976 ЛЗ, 2013р. – 1506 ЛЗ.) 



• Оцінити безпеку ЛЗ можна, знаючи 

співвідношення зареєстрованих випадків 

ПР ЛЗ до реалізованої кількості 

препарату. Частота ПР ЛЗ вираховується 

за формулою:

К-ть пацієнтів, у яких за даний час 

виникли ПР при застосуванні ЛЗ

× 100 %

К-ть пацієнтів, які за цей час 

застосували цей ЛЗ
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МНН

1. Rifampicin

2. Dextran

3. Benzathine benzylpenicillin

4. Cefotaxime

Lidocaine

5. Oxytocin

6. Diatrizoic acid

7. Mildronate

8. Potassium and magnesium aspartate

Thiotriazolin

Sodium chloride

Ascorbic acid (vit C)

Inosine

9. Lysine

10. Diclofenac

11. Lidocaine

Betamethasone

12. Ceftriaxone

Міжнародні 

непатентовані 

назви лікарських 

засобів при 

медичному 

застосуванні яких 

побічні реакції 

закінчилися 

летально (2011 р.)

В усіх 12 випадках 

причиною смерті 

була анафілаксія



Міжнародна правова основа 

системи фармаконагляду

• Директива 2001/83/ЕС від 06.11.2001 «О своде 

законов Сообщества в отношении лекарственных 

препаратов для человека»

• Директиви Ради ЄЕС з питань фармаконагляду 

75/319 ЄЕС з додатками

• Постанова Ради ЄС від 22.07.93 №2309/93 з питань 

фармаконагляду
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Нормативна база України з організації 

фармаконагляду

• Закон України «Про лікарські засоби» 1996 р., зі змінами 
і доповненями 1998 р.

• Наказ МОЗ України від 27.12.2006 р. № 898 “Порядок 
здійснення нагляду за ПР ЛЗ, дозволених до медичного 
застосування”

• Наказ МОЗ України від 24.07.2009 р. № 531 «Про 
затвердження Порядку здійснення моніторингу безпеки і 
ефективності закладів охорони здоров'я»

• Наказ МОЗ України від 01.09.2009 р. № 654 «Про 
затвердження плану заходів покращання здійснення 
післяреєстраційного нагляду за безпекою і ефективністю ЛЗ і 
моніторингу безпеки й ефективності ЛЗ у стаціонарах закладів 
охорони здоров'я»

• Наказ МОЗ України від 31.08.2010 р. № 736 «Про заходи щодо 
впровадження моніторингу безпеки та ефективності ЛЗ у 
стаціонарах закладів охорони здоров’я»
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Наказ МОЗ України від 29.12.2011 р. 

№1005 “Про внесення змін до наказу 

МОЗ України від 27.12.2006 р. № 898” 

(зареєстровано в Міністерстві юстиції 

України від 15.03.2012 р. №402/20715)



Зміни до наказу МОЗ України №898
• Посилення ролі МОЗ, як центрального органу виконавчої влади 

у сфері охорони здоров’я, щодо здійснення фармаконагляду у 
лікувальному процесі та контролю за виконанням положень 
наказу;

• Залучення до процесу інформування про побічні реакції 
ліків усіх медичних працівників (лікарів, медичних сестер, 
фельдшерів, акушерів, провізорів, фармацевтів) та споживачів 
ліків чи їх представників;

• Посилення вимог щодо здійснення фармаконагляду з боку 
заявника/виробника ліків шляхом обов’язкового створення 
системи фармаконагляду та системи управління ризиками, 
вдосконалення структури та наповнення регулярно 
оновлюваних звітів з безпеки, проведення післяреєстраційних 
досліджень з безпеки та ефективності ліків;

• Посилення вимог щодо здійснення фармаконагляду у закладах 
охорони здоров’я та на рівні управлінь охорони здоров’я 
шляхом удосконалення державної статистичної звітності;

• Здійснення нагляду за усіма лікарськими засобами, включаючи 
біологічні (вакцини та препарати крові) та інші препарати;

• Удосконалення форми подання інформації про побічні 
реакції/відсутність ефективності лікарських засобів;

• Декларування політики прозорості та інформування з питань 
фармаконагляду.



Здійснення фармаконагляду покладено МОЗ 

України на ДП “Державний експертний 

центр МОЗ України”.

Центр здійснює фармаконагляд, залучаючи 

працівників з медичною та/або 

фармацевтичною освітою усіх закладів 

охорони здоров’я незалежно від форм 

власності, заявників, пацієнтів та організації, 

що захищають права пацієнтів.



• лікарі, провізори, фельдшери, акушери, фармацевти, 
медичні сестри усіх закладів охорони здоров’я 
незалежно від форм власності;

• усі заклади охорони здоров’я незалежно від форм 
власності; 

• заявники;

• Держлікслужба України та  територіальні органи 
Держлікслужби України;

• регіональні відділення Центру;

• уповноважені міжнародні організації;

• медичні інформаційні джерела та наукові видання;

• пацієнти та/або їх представники, організації, які 
представляють інтереси пацієнтів;

• інші джерела.

Джерела інформації про ПР/ВЕ ЛЗ



Лікарі, медичні сестри, 

провізори, фармацевти

Зобов'язані подавати до Центру інформацію про 
ПР/ВЕ ЛЗ за відповідною формою (карта-
повідомлення):

• несерйозна ПР - протягом 15 діб від моменту, 
коли стався випадок

• серйозна ПР/ВЕ - протягом 48 годин

• серйозна ПР, яка призвела до смерті хворого 
протягом 48 годин (24 годин)

• ПР, яка клінічно проявляється пірогенною 
реакцією при використанні плазмозамінних та 
дезінтоксикаційних розчинів, крім тих, що 
містять органічні сполуки – протягом 24 годин.   



Інформацію про ПР/ВЕ ЛЗ лікар повинен 

занести до первинної облікової медичної 

документації

• «Медична карта амбулаторного хворого» (Форма № 
025/о), «Статистичний талон для реєстрації 
заключних (уточнених) діагнозів» (Форма № 025-2/о), 
«Талон амбулаторного пацієнта» (Форма 025-6/о), 
«Талон амбулаторного пацієнта» (Форма 025-7/о), 
затверджені наказом МОЗ України від 27.12.99 №302; 
«Медична карта стаціонарного хворого» (Форма № 
003/о), «Статистична карта хворого, який вибув із 
стаціонару» (Форма № 066/о), затверджені наказом 
МОЗ України від 26.07.99 №184, «Карта 
профілактичних щеплень» (Форма №063/о),
«Історія розвитку дитини» (Форма №112/о)



ОТС - препарати

Невід’ємною складовою частиною і неодмінною 
умовою успішного розвитку концепції самолікування є 
застосування безрецептурних ОТС-препаратів. 

ОТС-препарати – (від англ. Over The Counter).

Це препарати з різних фармакологічних груп:  

- анальгетики             протиалергічні

- жарознижувальні    протикашльові

- антациди                 проносні та ін

Серед ОТС-препаратів є й такі, що при нераціональному 
застосуванні здатні викликати значну побічну дію (ПД).

препарати безрецептурного відпуску 

від англ. Over The Counter.



Щоб зменшити ризик від самолікування:

1. Підвищити рівень просвіти населення.

2. Підвищити рівень професійної підготовки лікарів, 
фармацевтів, провізорів (на до- і післядипломних 
етапах).

3. Поради, чи призначення ЛЗ повинні відбуватися з 
урахуванням алергологічного анамнезу, взаємодії ЛЗ 
між собою та з їжею.

4. Інформування лікарів, провізорів та населення про 
ЛЗ повинно бути диференційованим.

5. Постійно аналізувати та удосконалювати перелік ЛЗ, 
які відпускаються без рецептів.

Вирішення зазначених проблем в Україні зусиллями 
фахівців різного профілю дозволить провести 
самолікування в “цивілізований” коридор і сприятиме 
підвищенню якості життя хворих.



Причини 

недостатньої активності лікарів про 

інформування ПР / ВЕ ЛЗ

❑ Побоювання, що мед. помилка є

причиною ПР

❑ Побоювання відповідальності за

обгрунтованість (необгрунтованість)

проведення фармакотерапії ЛЗ

❑ Низька прихильність лікарів до

виконання наказів МОЗ України

(№ 898,1005)



❑Побоювання адміністративних стягнень

та перевірок, щодо подання інформації.

❑ Брак часу

❑ Формальне ставлення до процесу

здійснення нагляду за безпекою ЛЗ

❑ Недостатнє розуміння проблеми

❑ Труднощі ідентифікації ПР і

встановлення причинно-наслідкового

зв’язку.



ЗАХОДИ 

щодо запобігання ускладнень 

фармакотерапії

1. Медикаментозний анамнез, або спеціальні 
дослідження для встановлення підвищеної 
чутливості до ЛЗ

2. ЛЗ слід призначати тільки за показаннями, в 
оптимальних дозах, краще per os, уникати 
ін’єкцій

3. Не слід застосовувати одночасно кілька ЛЗ з 
однаковим механізмом дії. Поліпрагмазія 
підвищує ризик виникнення ПР!

4. Складати обгрунтовану схему-план 
медикаментозного лікування для кожного 
хворого



ЗАХОДИ 

щодо запобігання ускладнень 

фармакотерапії

5. Враховувати стан тканин-мішеней, з якими 
взаємодіє ЛЗ а також стан життєво-важливих 
органів і систем (печінка, нирки, органи 
травлення, система крові тощо). Враховувати 
особливості дії ЛЗ у дитячому і похилому віці

6. Враховувати стадію захворювання і клінічний 
стан хворого 

7.    У разі неадекватної реакції на ЛЗ замінити 
його на інший. Якщо потрібно призначити 
тільки цей ЛЗ, то слід застосувати засоби 
“прикриття” для зменшення негативної дії.



ЗАХОДИ 

щодо запобігання ускладнень 

фармакотерапії
8. Хіміотерапевтичні ЛЗ призначати з урахуванням 

етіології захворювання, виду і властивостей 
збудника, чутливості його до призначеного 
препарату.

9. Широко застосовувати метод прикриття ПД іншими 
препаратами (хілак, ністатин та ін. для профілактики 
кандидомікозу; препарати калію, унітіол для 
профілактики токсичної дії серцевих глікозидів).

10. Проводити роз’яснювальну роботу, спрямовану на 
запобігання безконтрольного застосування 
лікарських засобів, самолікування, суворого 
дотримання термінів зберігання ЛЗ.

11. Удосконалювати підготовку лікарів, провізорів, 
фармацевтів на етапах перед- та післядипломної 
підготовки з питань фармаконагляду за ПД/ПР ЛЗ.



Усі ми лікуємося. З більшим чи меншим 
успіхом, інколи і без усякого успіху…

У невдачах цього процесу нерідко 
звинувачуємо лікарів – саме вони призначають 
нам ліки, процедури, виконують операцію. Їхні 
удачі ми швидко забуваємо, бо нам уже не 
болить, а за невдачі – накликаємо на їх бідні 
голови всі кари небесні і земні. Сумніваємося в їх 
кваліфікації, частіше це цілком обгрунтовано… 
І тоді, підкоряючись рекламі, або пораді когось, 
йдемо до аптеки і просимо: “Дайте мені 
щось…від …”

А це “щось” може не тільки лікувати….




