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РОЛЬ ПРОВІЗОРА В РЕАЛІЗАЦІЇ
КОНЦЕПЦІЇ ВІДПОВІДАЛЬНОГО

САМОЛІКУВАННЯ

Мірошниченко А. О., Мітре Саід,
Образенко М. С.

Одеський національний медичний університет,
Одеса, Україна

Зважаючи на поширеність придбання клієн-
тами аптек без рецептурних лікарських засобів
(ЛЗ), для аптечних підприємств все більшого зна-
чення набуває дослідження проблем і переваг спо-
живачів. Сьогодні все частіше розглядають про-
блему самолікування серед населення як таку, що
потребує регулювання на державному рівні та
певного впливу з боку фахівців. З одного боку,
самолікування підвищує відповідальність люди-
ни за своє здоров’я, зменшує навантаження на
лікувальні заклади. З іншого боку, виникає ба-
гато ризиків, пов’язаних із самодіагнозом, відсу-
тністю усвідомлення споживачами можливих не-
гативних наслідків самостійного прийому ліків.
З метою дослідження цієї проблеми розроблена
анкета для працівників аптечних закладів м.
Одеси. В дослідженні взяли участь понад 80 пра-
цівників, серед яких переважали провізори —
71 %. За оцінками фахівців, основною причиною
самолікування є небажання пацієнтів відвідува-
ти лікувально — профілактичні заклади та про-
ходити обстеження (63 %). Найчастіше спожива-
чі купують ЛЗ для самолікування головного
болю (49 %) та простудних захворювань (43 %).
Найменше відповідей (21 %) було відзначено від-
носно придбання споживачами ЛЗ для лікуван-
ня хронічних захворювань. За відповідями фахі-
вців, вони ставлять питання про симптоми за-
хворювання (72 %), надають інформацію про
правила прийому ЛЗ (58 %), рекомендують зве-
рнутися до лікаря (52 %) тощо. Отже, для най-
більш ефективного впливу на процес важливим
є дослідження мотивів самостійного вживання ЛЗ
та розповсюдження самолікування серед насе-
лення. За цих умов провізор разом з лікарем ві-
діграють ключову роль у підвищенні інформова-
ності та обізнаності споживачів ЛЗ з метою впро-
вадження відповідального самолікування та під-
вищення безпеки застосування препаратів.

ШЛЯХИ РОЗРОБКИ АНТИКРИЗОВОЇ
ПРОГРАМИ ДЛЯ ФАРМАЦЕВТИЧНИХ

ПІДПРИЄМСТВ

Моску О. О., Пєткова І. Б., Волощук Х. Ю.

Одеський національний медичний університет,
Одеса, Україна

У сучасному світі в умовах економічної неста-
більності стає складно зберігати позиції у конку-
руючому середовищі. Тому для «виживання» ап-
течного підприємства в кризисних умовах та не-
допущення банкрутства стає необхідним прийн-
яття відповідних рішень. Метою роботи було ви-
вчення ролі антикризових програм в діяльності
аптечних закладів. Вивчення досвіду зарубіжних

країн визначило причини виникнення кризових
ситуації: надмірна централізація управлінських
рішень; жорстка конкуренція; нестабільність уря-
дової системи; посилення монополізму тощо. З
метою подолання кризових ситуацій на фарма-
цевтичних підприємствах у країнах Європейсь-
кого Союзу та США найчастіше застосовують
такі заходи: посилення позицій парафармацев-
тичних і супутніх товарів в аптеці;оптимізація
асортименту через створення власних торгових
марок; впровадження в аптеку додаткових по-
слуг; 4) розвиток спеціалізованих аптек. На на-
ступному етапі досліджень було проведено анке-
тування керівників вітчизняних фармацевтичних
підприємств (30 респондентів) для визначення їх
думки стосовно необхідності власного антикри-
зового пакету аптеки та можливі шляхи його ре-
алізації. За результатами анкетування встанов-
лено, що наявність антикризової програми для
конкретного аптечного закладу є доцільним.
При розробці антикризової програми для фарма-
цевтичних підприємств, можна застосовувати
такі складові, як: впровадження ризик-менеджме-
нту для якості продукції, створення антикризової
маркетингової стратегії, удосконалення управ-
ління персоналом (в т. ч. за рахунок аутстаффі-
нга) тощо. Таким чином, перелік заходів для оп-
тимального функціонування аптечного закладу
є індивідуальним для кожного закладу та зале-
жить, зокрема, від регіональної інфраструктури,
системи управління, структури витрат та інших
факторів.

ОГЛЯД ПРОЦЕСУ ЗАКУПІВЛІ
КИСНЕВИХ КОНЦЕНТРАТОРІВ
В УКРАЇНІ В УМОВАХ ПАНДЕМІЇ

COVID-19
Степанова О. А., Волощук Х. Ю., Ящук І. С.

Одеський національний медичний університет,
Одеса, Україна

Використання кисневих концентраторів під
час пандемії COVID-19 вирішило значну пробле-
му браку кисню, необхідного для лікування хво-
рих на коронавірус. Кисневий концентратор —
це прилад для відділення молекул кисню із атмо-
сферного повітря шляхом фільтрування повітря
крізь молекулярне сито з цеолітних кульок, які
затримують молекули азоту і пропускають моле-
кули кисню. Провідними характеристиками при-
строю, які суттєво впливають на ціну є: продук-
тивність роботи, насиченість потоку повітря кис-
нем, метод фільтрації, рівень шуму, тип живлен-
ня, країна — виробник та додаткові функції.
Продуктивність роботи концентратора визначає
кількість виробленого кисню за одну хвилину.
Універсальні (до 5л) підходять для домашнього
користування, а пристрої від 5 до 10 л найчасті-
ше використовують у лікарнях. Насиченість по-
току повітря киснем коливається у середньому
між 85 % і 95 %. За даними “Prozorro”, за 2020
рік МОЗ України придбало понад 9 тис. прила-
дів на суму 503 млн грн. Левову частку склали


