
ЗД
ОР

ОВ
Е 

Д
ОВ

ГО
Л

ІТ
ТЯ

44

№ 6 (30) / 2012 – 1 (31) / 2013

ПРОБЛЕМАТИКА ФАРМАЦЕВТИЧНОГО 
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ГЕРІАТРИЧНИХ ХВОРИХ

К.І. Сметаніна, к. фарм. н.,  доцент   

Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького

ВІКОВА КЛАСИФІКАЦІЯ 
ГЕРІАТРИЧНИХ ХВОРИХ

– від 45 до 59 років – особи середнього віку

– від 60 до 74 років – особи похилого віку

– старше 75 років – старі

– 90 років і більше – довгожителі

Геріатричні хворі – пацієнти стар-

шої  вікової категорії, літні хворі  

ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ ЯКІСНОЇ 
ФАРМАКОТЕРАПІЇ

– вибір ЛЗ для індивідуального лікування кон-

кретного хворого

– визначення раціональної лікарської форми 

і частоти застосування (дозування) ЛЗ

– вибір найоптимальніших шляхів введення 

призначених ЛЗ

– моніторинг, спостереження за дією ЛЗ 

на організм хворого

– своєчасне попередження та усунення побіч-

них ефектів і небажаних наслідків взаємодії ЛЗ

– дослідження ефективності і безпечності 

застосування ЛЗ

Проблема застосування ЛЗ для лікування геріа-

тричних хворих, раціональне використання ЛЗ, 

лікарське забезпечення осіб похилого віку – роз-

виток фармацевтичної допомоги в геріатрії – 

проб лемне питання сучасної медицини та фармації

Біологія старіння займається пошуком  механізмів 
старіння організму і виявленням факторів, що визнача-

ють тривалість життя

Клінічна геронтологія (геріатрія) 
вивчає фізіологію і патофізіоло-
гію старої людини, перебіг різних 
патологічних процесів та захворю-
вань, їх лікування і профілактику

Геріатрична фармація вивчає 
можливості фармації в геріат-
ричній практиці; особливості 

розвитку, перебігу, діагностики, 
лікування, профілактики захво-

рювань; основні аспекти системи 
фармацевтичного забезпечення 

геріатричних хворих

Геронтологія

Геронтопсихологія 
розглядає особливості 
психіки та поведінки 
людей похилого та 

старечого віку

Соціальна гігієна (геро-
гігієна) з’ясовує вплив 
умов життя та навко-

лишнього середовища 
на старіння і тривалість 

життя людини

Геріатрична фармакологія – 
розділ клінічної фармакології 
лікарських засобів (ЛЗ), що 

застосовуються з урахуванням 
вікових особливостей фармакоди-
наміки, фармакокінетики з метою 
ефективного і безпечного підви-
щення меж адаптації, остаточної 

дієздатності і якості життя

Геронтол

ча- г
пють тривалість патологічних п
вань, їх лікува

п

Геріатрична

Вивчає специфіку 
лікарського забезпе-
чення осіб похилого 

і старечого віку

Розробляє принципи 
технології геріатрич-
них лікарських форм 

(ЛФ)

Здійснює інформа-
ційне забезпечення 

раціональної фармако-
терапії хворих геріат-

ричного профілю

Геріатрична фармація

аречого віку

Геріат

(ЛФ) терапії хворит хв
ричного прого

армація

Сметаніна 
Катерина Іванівна
к. фарм. н., доцент кафедри організації 
та економіки фармації і технології ліків 
факультету післядипломної освіти, 
Львівський національний медичний 
університет імені Данила Галицького
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ОСНОВНІ ГРУПИ ЛІКАРСЬКИХ ЗАСОБІВ, 
ЩО ЗАСТОСОВУЮТЬСЯ 
В ГЕРІАТРИЧНІЙ ПРАКТИЦІ

– кардіотонічні (серцеві глікозиди)

– антиангінальні (нітрати)

– антиаритмічні

– блокатори кальцієвих каналів

– гіпотензивні

– діуретики

– психотропні (нейролептики, антидепресанти)

– анальгетики

– антибіотики

– геропротектори

Споживання ЛЗ залежить від економічної до-

ступності ліків, яка визначається рівнем плато-

спроможності пацієнта

Особливого значення набуває вибір оптимально-

го для пацієнта ЛЗ з доведеною ефективністю 

та безпечністю 

Джерелом інформації щодо проблем доказової ме-

дицини за кордоном є бази клінічних даних MedLine, 

Cochrane Library тощо

Поліморбідність Зниження функціональних можливостей різних 
органів і систем, реактивності організму

Підвищення можливості токсичних проявів кумуляції; 
небажаного біологічного впливу ЛЗ 

на організм; небажаної взаємодії між окремими ЛЗ; 
стійке підвищення чутливості до ЛЗ

Множинність, хронізація патології Вибір оптимального для пацієнта ЛЗ 
з доведеною ефективністю та безпечністю

Схильність до самолікування Геріатричний хворий Поліпрагмазія – прийом значної кількості ЛЗ, 
що пов’язано з великою кількістю соматичних захворювань

Недостатній комплаєнс між пацієнтом 
і лікарем

Необхідність використання широкого 
асортименту ЛЗ, або політерапія Індивідуалізація фармакотерапії

Медикаментозні ускладнення фармакотерапії

Оптимізація 
фармацевтичного забезпечення Удосконалення законодавчої бази Розвиток наукового напряму, що вивчає основні аспекти 

фармацевтичної допомоги геріатричним хворим

КОНЦЕПЦІЯ РОЗВИТКУ ФАРМАЦЕВТИЧНОЇ ДОПОМОГИ ГЕРІАТРИЧНОМУ ХВОРОМУ
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Медикаментозні ускладнення фармакотерапикаменто пії

ЛІКАРСЬКІ ФОРМИ І ПРЕПАРАТИ В ГЕРІАТРІЇ

Геріатричні препарати – біологічно активні речо-

вини або комбінації лікарських речовин, які прояв-

ляють загальну стимулюючу дію на старіючий ор-

ганізм, сприяють нормалізації порушеного обміну 

і функцій, тонізують стан за наявності нефротичного 

синдрому і підвищують трофічну функцію організму

Геріатричні препарати

ЛЗ, які застосовуються для го-
строго фармакологічного тесту

ЛЗ, що призначаються для про-
філактики передчасного старіння

Геріатричні препаратиГеріатр епарати

ЛЗ

ичнірич преричні ри пре

Національний перелік основних 
(життєво необхідних) ЛЗ і виробів 

медичного призначення (ВМП)

Перелік ЛЗ вітчизняного й іно-
земного виробництва, які можуть 
закуповувати заклади та установи 

охорони здоров’я, що повністю 
або частково фінансуються з дер-

жавного та місцевих 
бюджетів

Прелік вітчизняних та іноземних 
ЛЗ і ВМП, ціни на які підлягають 

державному регулюванню

Нормативна база забезпечення 
ЛЗ пільгових категорій населення 

(безоплатно або на пільгових 
умовах)

Система лікарського 
забезпечення ЛЗ
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ПІЛЬГОВІ КАТЕГОРІЇ НАСЕЛЕННЯ, ЯКИМ ЛЗ ВІДПУСКАЮТЬСЯ БЕЗ РЕЦЕПТА ЛІКАРЯ 
АБО НА ПІЛЬГОВИХ УМОВАХ У РАЗІ АМБУЛАТОРНОГО ЛІКУВАННЯ

– особи, яким передбачено безоплатний відпуск ЛЗ згідно з Законом України «Про статус ветеранів війни, 

гарантії їх соціального захисту» від 22.10.1993 № 3551-XII

– особи, які мають особливі трудові заслуги перед Батьківщиною відповідно до Закону України «Про основні за-

сади соціального захисту ветеранів праці та інших громадян похилого віку в Україні» від 16.12.1993 № 3721-XII

– пенсіонери з числа колгоспників, робітників, службовців, які одержують пенсію за віком, з причин інва-

лідності та у зв’язку з втратою годувальника в мінімальних розмірах (за винятком осіб, які одержують 

пенсію на дітей у разі втрати годувальника)

Постанова Кабінету Міністрів України «Про впорядкування безоплатного 

та пільгового відпуску ЛЗ за рецептами лікарів  у разі амбулаторного ліку-

вання окремих груп населення  та за певними категоріями захворювань» 

від 17.08.1998 № 1303

ПРОБЛЕМИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НАСЕЛЕННЯ ЛІКАМИ ДОСТУПНОЇ ЯКОСТІ ТА ЕФЕКТИВНОСТІ

– обмеженість пільгового переліку ЛЗ, призначених для відпуску ветеранам, фізична неспроможність отри-

мати медикаментозну допомогу, насамперед, ветеранам, які знаходяться на амбулаторному або стаціо-

нарному лікуванні, та сільським мешканцям (обмежена кількість структурних підрозділів комунальних 

аптек у закладах охорони здоров’я, зокрема розташованих у сільській місцевості)

– недостатня економічна доступність ліків, призначених для відпуску ветеранам війни та праці

– відсутність нормативно-правової бази на регіональному та державному рівні щодо запровадження со-

ціальних проектів із пільгового медикаментозного забезпечення населення

– недосконалість обліку та контролю за медикаментозним забезпеченням населення

Система фармацевтичного 
забезпечення геріатричних 
хворих доступними ліками 

високої терапевтичної 
ефективності та якості

Належна 
законодавча база Доступність ЛЗ

Якість ЛЗ

Формулярна система Ефективність ЛЗ

Фармацевтичне 
обслуговування

Фармацевтична допомога
Усі види послуг, що надаються з боку 
фармацевтичного персоналу в рамках 

надання фармацевтичної допомоги

Відпуск ЛЗ

Надання інформації щодо ЛЗ, фахове консультування, комплаєнс з лікарем

Професійна освіта, удосконалення рівня кваліфікації

Фармацевтична послуга

Процес забезпечення 
ЛЗ населення Система фармацевтичного забезпечення

Система лікарського забезпечення

ФФ

ааа

яя 
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ОСНОВНА ЗАКОНОДАВЧА БАЗА, ЩО РЕГЛАМЕНТУЄ НОРМИ 
ФАРМАЦЕВТИЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НАСЕЛЕННЯ

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ «Про рішення РНБО України від 25 травня 2012 року «Про забезпечення на-

селення якісними та доступними лікарськими засобами» від 30.08.2012 №  526/2012 

ЗАКОНИ УКРАЇНИ 

– «Про лікарські засоби» від  04.04.1996 № 123/96-ВР (із змінами). Останні зміни введенні в дію Законом 

України від 04.07.2012 № 5038-VI

– Основи законодавства України про охорону здоров’я від 19.11.1992 № 2801-XII (із змінами)

– «Про рекламу» від 19.11.1992 № 2801-XII. Останні зміни введенні в дію Законом України від 18.09.2012 

№ 5290-VI

ПОСТАНОВИ  КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

– «Деякі питання державного контролю якості лікарських засобів» від 03.02.2010 № 260 

– «Деякі питання удосконалення системи охорони здоров’я» від 17.02.2010 № 208 

– «Про заходи щодо стабілізації цін на лікарські засоби і вироби медичного призначення» від 17.10.2008 № 955. 

Останні зміни введені в дію Постановою Кабінету Міністрів України від 13.08.2012 № 762

– «Про затвердження Положення про електронний реєстр пацієнтів» від 06.06.2012 № 546 

– «Про реалізацію пілотного проекту щодо запровадження державного регулювання цін на ЛЗ для ліку-

вання осіб з гіпертонічною хворобою» від 25.04.2012 № 340. Останні зміни введені в дію Постановою 

Кабінету Міністрів України від 30.07.2012 № 707

– «Про затвердження Переліку лікарських засобів, заборонених до рекламування, які відпускаються 

без рецепта» від 06.11.2012 № 876

НАКАЗИ МІНІСТЕРСТВА ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ

– «Про затвердження Правил виписування рецептів та вимог-замовлень на лікарські засоби і вироби ме-

дичного призначення, Порядку відпуску лікарських засобів і виробів медичного призначення з аптек 

та їх структурних підрозділів, Інструкції про порядок зберігання, обліку та знищення рецептурних бланків 

та вимог-замовлень» від 19.07.2005 № 360 (із змінами і доповненнями) 

– «Про затвердження Концепції розвитку фармацевтичного сектору галузі охорони здоров’я України» 

від 18.12.2007 № 838

– «Про створення формулярної системи забезпечення лікарськими засобами закладів охорони здоров’я» 

від 22.07.2009 № 529

– «Про затвердження Концепції розвитку фармацевтичного сектору галузі охорони здоров’я України на 

2011–2020 рр.» від 13.09.2010 № 769

– «Про затвердження Переліку лікарських засобів, дозволених до застосування в Україні, які відпускають-

ся без рецептів з аптек та їх структурних підрозділів» від 03.02.2012 № 78. 

– «Про затвердження обов’язкового мінімального асортименту (соціально орієнтованих) лікарських засо-

бів вітчизняного виробництва і виробів медичного призначення для аптечних закладів» від 29.12.2011 

№ 1000 (із змінами)

– «Про затвердження четвертого випуску Державного формуляра лікарських засобів та забезпечення 

його доступності» від 28.03.2012 № 209

– «Про затвердження Переліку лікарських засобів, заборонених до рекламування, які відпускаються 

без рецепта» від 06.11.2012 № 876
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ДЕРЖАВНИЙ ФОРМУЛЯР ЛІКАРСЬКИХ ЗАСОБІВ

Містить інформацію про  особливості  та обмеження  щодо застосування ЛЗ 

для різних вікових  груп хворих, зокрема осіб похилого віку. Є своєрідним  

довідником ЛЗ

ГЛОСАРІЙ

Фармацевтичне забезпечення – інтеграційна система, яка поєднує реалізацію фармацевтичної допомо-

ги, фармацевтичної послуги та процес забезпечення населення ліками

Фармацевтична допомога – комплекс організаційно-правових і спеціальних (медико-фармацевтичних), 

соціально-економічних заходів, спрямованих на збереження здоров’я, профілактику та фармакотерапію 

з метою усунення фізичних і, як наслідок, моральних страждань людей незалежно від їх соціального й мате-

ріального статусу в суспільстві, расової та національної приналежності, віросповідання, громадянства, віку, 

статі, сексуальної орієнтації

Фармацевтична послуга – комплекс організаційно-правових, спеціальних медико-фармацевтичних 

та соціально-економічних заходів, спрямованих на забезпечення ефективної фармакотерапії шляхом за-

безпечення раціонального використання ЛЗ, зокрема вирішення проблем з індивідуальним їх призначен-

ням. Включає участь фармацевта разом із лікарем у лікувальному процесі, зокрема обґрунтуванні вибору 

необхідних ліків; консультування та навчання пацієнта щодо вживання ліків; моніторинг та оцінку результа-

тів фармакотерапії; досягнення оптимальних клінічних результатів при мінімальних економічних витратах, 

оптимізації системи відбору необхідних ліків та оптимізації інформації  щодо цих ЛЗ для населення з метою 

оптимізації фармакотерапії

Фармацевтична енциклопедія
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