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розповсюджувачів ЛЗ. Фармакоекономіка — це
сучасна прикладна наука, що поєднує в собі
знання з клінічної фармації, фармакотерапії, фар-
макоепідеміології, економіки, статистики, мате-
матики та ін. наук. Великий досвід викладання
фармакоекономіки мають університети Австралії,
Великобританії, Канади, Німеччини, Нідерлан-
дів та США. Поєднання в процесі навчання
знань з різних наук, вдосконалення їх сумісного
використання підвищує якість підготовки прові-
зорів і сприяє кращому виконанню ними профе-
сійних обов’язків, у тому числі проведення кон-
сультацій з питань фармакотерапії. Багатьма
вченими доведено необхідність проведення фар-
макоекономічних досліджень з метою раціоналі-
зації ресурсного забезпечення лікувального про-
цесу, для удосконалення фармацевтичної та ме-
дичної допомоги хворим, для користування в
процесі розробки локального формуляру для фа-
рмакотерапії різних захворювань з використан-
ням методів «Мінімізація вартості», «Загальна
вартість захворювання», «Витрати — ефектив-
ність», «Витрати — користь», шляхом побудови
«Дерева рішень» та ін. Набуття провізорами на-
вичок ФЕА для вибору найбільш економічно ви-
гідного препарату дозволить поліпшити забез-
печення хворих ЛЗ, підвищити якість фармако-
терапії та сприятиме раціональному використан-
ню коштів в системі охорони здоров’я, страхових
компаній та населення.

ДОСЛІДЖЕННЯ ЛІКАРСЬКИХ ЗАСОБІВ
ДЛЯ КОРЕКЦІЇ КИСЛОТОУТВОРЮЮЧОЇ

ФУНКЦІЇ ШЛУНКА
Волкова Д. К., Вишницька І. В.

Одеський національний медичний університет,
Одеса, Україна

Кислотозалежні захворювання мають широ-
ку поширеність в популяції з тенденцією до зро-
стання і займають лідируючі позиції серед захво-
рювань шлунково-кишкового тракту. До них
відносять гастроезофагеальну рефлексну хворо-
бу (ГЕРХ), гастродуоденальні виразки (ГДВ),
функціональну диспепсію і хронічний гастрит.
Ключове значення в виникненні кислотозалеж-
них хвороб має надлишкова кислотопродукція
шлунка, яку необхідно зменшувати застосуван-
ням відповідних лікарських засобів (ЛЗ). Мета
роботи — дослідження ЛЗ безрецептурного від-
пуску, що використовуються для лікування да-
них захворювань. Об’єктом дослідження обрано
3 розділ Державного формуляру (ДФ) ЛЗ Украї-
ни 12 випуску (наказ МОЗ України № 1075 від
06.05.2020 р.). До ЛЗ для корекції кислото утво-
рюючої функції шлунка включено наступні гру-
пи: антациди (алюмінію фосфат, гідротальцит);
антагоністи Н 2 — рецепторів (ранітидин, фамо-
тидин); інгібітори протонної помпи (ІПП) (омеп-
разол, пантопразол, лансопразол, рабепразол,
езомепразол, декслансопразол); інші засоби для
лікування кислото залежних захворювань (сук-
ральфат, вісмуту субцитрат, подорожник вели-
кий). Досліджувані ЛЗ розподілено за умовами

відпуску з аптек. Для більш детального вивчен-
ня обрано ЛЗ, що включені до Переліку ЛЗ, до-
зволених до застосування в Україні, які відпус-
каються без рецептів з аптек та їх структурних
підрозділів (наказ МОЗ України № 876 від 18. 04.
2019 р.): алюмінію фосфат (Фосфалюгель), гідро-
тальцит (Рутацид), Омепразол (Омез Інста,
Омез), Пантопразол (Нольпаза Контрол), вісму-
ту субцитрат (Гастро-Норм, Де-Нол, Улькавіс),
препарати подорожника великого (Плантаглю-
цид-Здоров’я). Таким чином, для корекції кисло-
тоутворюючої функції шлунка без рецепта ліка-
ря з аптек відпускається вичерпний обмежений
перелік ЛЗ, що нараховує 9 торгових наймену-
вань, включених до ДФ ЛЗ України.

ОХОРОНА ПРАЦІ ПРИ ВИКОРИСТАННІ
ПЕРСОНАЛЬНОГО КОМП’ЮТЕРА

У РОБОТІ ФАРМАЦЕВТИЧНОГО ФАХІВЦЯ
Александрова О. О., Бербат Т. І.,

Смірнова О. В.

Одеський національний медичний університет,
Одеса, Україна

Останні два десятиліття комп’ютери стрімко
та невпинно набували важливого значення в
усіх сферах життєдіяльності людини, і фармаце-
втична галузь не є виключенням. Беззаперечно,
цифрові нововведення значно полегшують та
пришвидшують багато рутинних дій на робочо-
му місці, але при незнанні правил поводження з
комп’ютерною технікою робітник може наразити
на небезпеку як себе, так і оточуючих. У розрізі
цього питання можна виділити два основних
напрямки:

По-перше, будь-який елемент комп’ютерної
техніки — це, насамперед, електронний пристрій.
Отже, кожному працівникові при вступі на по-
саду необхідно обов’язково пройти інструктаж з
електробезпеки для отримання групи допуску до
роботи з пристроями. По-друге, важливо врахо-
вувати ергономічну складову взаємодії робітни-
ків з електронними пристроями. Зазвичай, робо-
та з комп’ютером займає велику частку робочо-
го часу, а тому, як будь-який монотонний та три-
валий набір дій, має значний вплив на здоров’я
працівника. Правильне положення тіла людини,
облаштування робочого місця та їх інтеграція в
навколишній простір — усі перераховані прави-
ла мають на меті мінімізувати ймовірну шкоду від
особливостей роботи за комп’ютером.

Висновок. Правила безпеки та збереження здо-
ров’я при роботі з електронно-обчислювальними
машинами є невід’ємною частиною комплексної
системи охорони праці. Робочі процеси, що вико-
нуються на робочих місцях з застосуванням ком-
п’ютерних пристроїв мають істотний вплив на
організм людини, і для нівеляції негативних на-
слідків у робітника є два сектора для ознайом-
лення та дотримання правил безпеки при роботі
з комп’ютерною технікою. Електротехнічний се-
гмент дозволяє уникнути негайної шкоди для
людини, а ергономічний — звести до мінімуму
наслідки для здоров’я у перспективі.


