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Оцінка професійної активності фармацевтів
аптечних закладів щодо їх обов’язків у
забезпеченні безпечного застосування ліків
Мета: з’ясування професійної активності фармацевтів українських аптек щодо їх обов’язків
у виявленні та попередженні побічних реакцій або відсутності ефективності лікарських засобів та
одержання інформації щодо виконання ними дій, викладених у нормативно-правовій документації
з цього питання.
Матеріали та методи: анкетування 80 фармацевтів аптечних закладів за допомогою розробленої анкети-опитувальника.
Результати дослідження. Було проведено анкетування фармацевтів за допомогою розробленої анкети-опитувальника, спрямоване на виявлення рівня їх обізнаності щодо обов’язку надавати
інформацію до Департаменту післяреєстраційного нагляду ДП «Державний експертний центр МОЗ
України» (ДПН ДЕЦ МОЗУ) про побічні реакції або відсутність ефективності лікарських засобів та
про обізнаність щодо порядку заповнення та подання «Карти-повідомлення». Проанкетовано 80 фармацевтів, які проходили курси тематичного удосконалення на кафедрі клінічної фармакології ІПКСФ
НФаУ протягом 2016-2018 рр. Результати анкетування свідчать, що більшість фармацевтів аптек
поінформовані про свої обов’язки надавати відомості до ДПН ДЕЦ МОЗУ про побічні реакції або
відсутність ефективності лікарських засобів, знають нормативно-правову документацію щодо цих
повідомлень. У 72,5 % аптек відсутні бланки «Карта-повідомлення», 25 % респондентів необізнані
з порядком її надання, самостійно заповнювали її 10 % респондентів.
Висновки. Більшість фармацевтів аптек обізнані зі своїм обов’язком надавати інформацію про
побічні реакції або відсутність ефективності лікарських засобів до ДПН ДЕЦ МОЗ України та нормативно-правовою документацією щодо цього питання, проте недостатньо активні у виконанні необхідних дій із заповнення «Карти-повідомлення» та надсилання її до національного департаменту.
Однією з можливих причин недостатньої активності фармацевтів щодо їх обов’язків у виявленні та
попередженні побічних реакцій або відсутності ефективності лікарських засобів є низький рівень
організації цього процесу з боку керівництва аптечних закладів, зокрема відсутність бланків «Карта-повідомлення».
Ключові слова: фармацевт; повідомлення про побічні реакції або відсутність ефективності лікарських засобів.
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Evaluation of the professional activity of pharmacists in pharmacies
regarding their responsibilities in ensuring the safe use of medicines

Aim. To elucidate the professional activity of pharmacists in Ukrainian pharmacies regarding their
responsibilities to identify and prevent adverse reactions or the lack of effectiveness of medicines and to
receive information on their implementation of actions that are described in the regulatory documentation
on this issue.
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Materials and methods. 80 pharmacists from pharmacy institutions were surveyed using the questionnaire developed.
Results. The questionnaire survey of pharmacists was conducted using a questionnaire developed and
aimed to identify their level of awareness about the obligation to provide information to the Postregistration Surveillance Board of PE “The State Expert Center of the MoH of Ukraine” (PSB SEC MoHUKR) about
the adverse reactions or the lack of effectiveness of medicines and the procedure for completing and submitting the “Message Card”. Eighty pharmacists, who underwent course of thematic improvement at the
Department of the Clinical Pharmacology, IPhPQI NUPh within 2016-2018, were questioned. The results of
questioning have shown that the majority of pharmacists in pharmacies are informed by their obligations
to provide information to the PSB SEC MoHUKR about the adverse reactions or the lack of effectiveness of
medicines; they know the regulatory documentation on this issue. In 72.5 % of pharmacies the “Message
Card” forms are absent, 25 % of respondents are aware of the procedure for providing them, 10 % of respondents filled it out on their own.
Conclusions. The majority of pharmacists in pharmacies are aware of their obligation to provide information to the PSB SEC MoHUKR about the adverse reactions or the lack of effectiveness of medicines and
the regulatory documentation on this issue, but they are not sufficiently active in relation to the necessary
actions to fill in the “Message Card” and send it to the PSB SEC MoHUKR. The low level of organization of
this process by the management of pharmacies is one of the causes for the insufficient activity of pharmacists, in particular the absence of the “Message Card” forms.
Key words: pharmacist; reports of adverse reactions or the lack of effectiveness of medicines.
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Оценка профессиональной активности фармацевтов аптечных учреждений
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Цель: выяснение профессиональной активности фармацевтов украинских аптек относительно их обязанностей в выявлении и предупреждении побочных реакций или отсутствия эффективности лекарственных средств и получения информации по выполнению ими действий, изложенных в нормативно-правовой документации по этому вопросу.
Материалы и методы: анкетирование 80 фармацевтов аптек с помощью разработанной анкеты-опросника.
Результаты исследования. Было проведено анкетирование фармацевтов с помощью разработанной анкеты-опросника, которое направлено на выявление уровня их осведомленности об обязанности предоставлять информацию в Департамент послерегистрационного надзора ГП «Государственный экспертный центр МЗ Украины» (ГПН ГЭЦ МЗУ) о побочных реакциях или отсутствии
эффективности лекарственных средств и осведомленности о порядке заполнения и предоставления «Карты-сообщения». Проанкетировано 80 фармацевтов, которые проходили курсы тематического усовершенствования на кафедре клинической фармакологии ИПКСФ НФаУ в течение
2016-2018 гг. Результаты анкетирования свидетельствуют, что большинство фармацевтов аптек
информированы о своих обязанностях предоставлять сведения в ГПН ГЭЦ МЗ Украины о побочных
реакциях или отсутствии эффективности лекарственных средств, знают нормативно-правовую документацию, регламентирующую деятельность в этой области. В 72,5 % аптек отсутствуют бланки
«Карта-сообщение», 25 % респондентов осведомлены о порядке ее предоставления, самостоятельно заполняли ее 10 % респондентов.
Выводы. Большинство фармацевтов аптек осведомлены о своих обязанностях предоставлять
информацию о побочных реакциях или отсутствии эффективности лекарственных средств в ГПН
ГЭЦ МЗУ и знают нормативно-правовую документацию по этому вопросу, однако недостаточно
активны в отношении выполнения необходимых действий по заполнению «Карты-сообщения» и
отправки ее в национальный департамент. Одной из возможных причин недостаточной активности фармацевтов относительно их обязанностей в обеспечении безопасного применения лекарств
является низкий уровень организации этого процесса со стороны руководства аптечных учреждений, в частности отсутствие бланков «Карта-сообщение».
Ключевые слова: фармацевт; сообщение о побочных реакциях или отсутствии эффективности
лекарственных средств.

Постанова проблеми. Початком історії фармаконагляду вважається ХХ Всесвітня асамблея охорони здоров’я (1967 р.) [1],
під час якої було прийнято рішення про необхідність створення міжнародної системи

контролю за побічними реакціями (ПР) на
лікарські засоби (ЛЗ). Програми моніторингу ЛЗ спрямовані на попередження виникнення ПР, на вивчення та мінімізацію медичних помилок при застосуванні ЛЗ, при
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виникненні небажаної лікарської взаємодії, відсутності ефекту ЛЗ, що може бути наслідком резистентності, взаємодії ліків, підробки чи невідповідної їх якості, отруєння
ЛЗ, медикаментозної залежності, зловживання препаратами тощо [2]. Увага системи фармаконагляду приділяється практично всім аспектам безпеки пацієнта, а спонтанні повідомлення, що надходять від нього, є одним із основних джерел інформації
про ПР на ЛЗ [3]. Вкрай важливим є глибокий аналіз повідомлень про ПР/відсутність
ефективності ЛЗ, що надходять від працівників практичної фармації, бо він сприяє
підвищенню безпеки застосування ЛЗ, а інколи навіть приводить до вилучення низки показань до застосування ЛЗ і внесення змін до інструкцій щодо попередження
про небезпечні їх комбінації [4].
Аналіз останніх досліджень і публікацій.
За рекомендаціями ВООЗ [5] сучасний працівник фармації (провізор, фармацевт) має
бути фахівцем, який володіє вмінням консультувати пацієнтів із проблем здорового
способу життя, безпечного та ефективного застосування ЛЗ, що сприяє запобіганню виникнення ПР на них [6].
Наказ МОЗ України від 27.12.2006 р.
№ 898 є основним документом, що регулює
порядок збору та надання інформації про
випадки ПР та/або відсутність ефективності ЛЗ, а офіційними джерелами інформації
про ПР на ЛЗ згідно з ним є медичні та фармацевтичні працівники [6]. Чинний «Протокол 1.2. Провізора (фармацевта) при отриманні інформації про випадки ПР та/або відсутності ефективності ЛЗ» [7] чітко вказує,
що фахівці фармацевтичної галузі (провізори та фармацевти) повинні брати активну участь у процесі виявлення ПР на ЛЗ та
надавати пацієнту або його представнику
належну інформацію щодо потенційно несприятливих наслідків застосування ЛЗ, причин ПР, інформувати про важливість і необхідність повідомляти про виникнення ПР
та/або відсутність ефективності при застосуванні ЛЗ, а також консультувати відвідувача аптеки при заповненні ним форми «Карта-повідомлення для надання пацієнтом
та/або його представником інформації про
ПР та/або відсутність ефективності ЛЗ при
його медичному застосуванні» (надалі –
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«Карта-повідомлення») про випадки ПР
та/або відсутність ефективності ЛЗ та інформувати куди її надсилати [6].
Виділення не вирішених раніше частин загальної проблеми. Працівники фармацевтичної галузі, що не мають вищої освіти (фармацевти), безпосередньо контактують із пацієнтами та їх представниками
і зобов’язані повною мірою володіти інформацією та навичками щодо здійснення вказаних дій. Проте реальна професійна активність фармацевтів щодо цього питання мало
висвітлена в літературі [8, 9].
Формулювання цілей статті. Мета дослідження – з’ясування професійної активності фармацевтів, що працюють в аптечних закладах, щодо їх обов’язків у виявленні та попередженні ПР або відсутності ефективності ЛЗ та одержання інформації щодо
виконання ними дій, викладених у нормативно-правовій документації з цього питання.
Викладення основного матеріалу дослідження. Було проведено анкетування
фармацевтів аптечних закладів за допомогою розробленої анкети-опитувальника,
спрямоване на виявлення рівня їх обізнаності щодо обов’язку надавати інформацію
до Департаменту післяреєстраційного нагляду ДП «Державний експертний центр МОЗ
України» (ДПН ДЕЦ МОЗУ) про ПР/відсутність ефективності ЛЗ, а також про обізнаність щодо правильного порядку заповнення та подання «Карти-повідомлення» [6].
Було проанкетовано 80 фармацевтів, які проходили тематичне удосконалення на кафедрі клінічної фармакології ІПКСФ НФаУ протягом 2016-2018 рр.
На перше запитання «Чи відомо вам про
обов’язок провізора (фармацевта) надавати
інформацію до ДПН ДЕЦ МОЗУ про ПР/відсутність ефективності ЛЗ, отриману від відвідувачів аптеки?», із 80 фармацевтів позитивну відповідь щодо обізнаності про свої
обов’язки надали 66 (82,5 %) фармацевтів,
а відповідно 14 (17,5 %) респондентів відповіли негативно (рис. 1). Це підтверджує
факт, що абсолютна більшість фармацевтів
добре обізнана зі своїми обов’язками з цього питання.
При аналізі відповіді на друге запитання
анкети «Вкажіть вірну нормативно-правову
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Рис. 1. Розподіл респондентів щодо відповіді
на запитання «Чи відомо вам про обов’язок
провізора (фармацевта) надавати
інформацію до ДПН ДЕЦ МОЗУ про
ПР/відсутність ефективності ЛЗ,
отриману від відвідувачів аптеки?»

Рис. 2. Розподіл респондентів щодо відповіді
на запитання «Вкажіть вірну нормативноправову базу, що визначає обов’язок провізора
(фармацевта) надавати інформацію про
ПР/відсутність ефективності ЛЗ, отриману
від відвідувачів аптеки, в ДПН ДЕЦ МОЗУ»

базу, що визначає обов’язок провізора (фармацевта) надавати інформацію про ПР/відсутність ефективності ЛЗ, отриману від відвідувачів аптеки, в ДПН ДЕЦ МОЗУ?» установлено, що правильну відповідь дали 60
(75 %) фармацевтів. Згідно з цими даними
25 % опитаних фармацевтів не володіють
вірною інформацією щодо відповідної нормативно-правової бази (рис. 2).
На третє запитання анкети: «Чи наявні
у вашій аптеці бланки форми «Карта-повідомлення»?» відповідь «так» дали лише 22
(27,5 %) фармацевтів (рис. 3). Це свідчить
про недоліки організаційної роботи керівництва низки аптечних закладів щодо забезпечення їх необхідними бланками.
На четверте запитання «Яким чином ви
можете відправити «Карту-повідомлення»
до ДПН ДЕЦ МОЗУ?» (рис. 4) правильну відповідь не змогли надати 20 респондентів (25 %),
що вказує на недостатнє володіння нормативно-правовою базою і відсутність навичок щодо цієї діяльності, а це сприяє зниженню надходження інформації про ПР/відсутність ефективності ЛЗ до ДПН ДЕЦ МОЗУ.
При аналізі відповіді на запитання «Якими були ваші дії у випадку, коли відвідувачі сповіщали про ПР/відсутність ефективності ЛЗ?» установлено, що проводили консультацію щодо профілактики ПР лише 10
(12,5 %) фармацевтів; направляли на консультацію до лікаря – 28 (35 %); не реагували – 2 (2,5 %); сповіщали керівника
аптечного закладу – 30 (37,5 %); складали

повідомлення про ПР/відсутність ефективності ЛЗ (форма «Карта-повідомлення») –
8 (10 %).
Отже, більшість фармацевтів реагували
на скарги пацієнтів, консультували їх самі
або направляли до лікаря. Лише 10 % фахівців заповнювали «Карту-повідомлення»
самостійно, що свідчить про низький рівень
їх активності в цьому напрямку. Велика частина фармацевтів (37,5 %) перекладали свої
обов’язки на керівника. Два респонденти не
змогли описати свої дії.
На запитання «Якщо ви складали повідомлення про ПР/відсутність ефективності
ЛЗ, то яким чином ви це робили?» 4 (50 %) із
8 фармацевтів відповіли, що заповнювали
«Карту-повідомлення» та віддавали її завідувачу аптеки, ще 2 фармацевти (25 %) заповнювали «Карту-повідомлення» та відправляли

Рис. 3. Розподіл респондентів щодо відповіді
на запитання «Чи наявні у вашій аптеці
бланки форми «Карта-повідомлення»?»
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Рис. 4. Розподіл респондентів щодо відповіді
на запитання «Яким чином ви можете
відправити «Карту-повідомлення»
до ДПН ДЕЦ МОЗУ?»

Рис. 5. Розподіл респондентів щодо відповіді
на запитання «Якщо ви складали повідомлення
про ПР/відсутність ефективності ЛЗ,
то яким чином ви це робили?»

її on-line, це свідчить про їх недостатню самостійність щодо надання інформації про
ПР/відсутність ефективності ЛЗ, а отже, про
зниження оперативності надходження цих
даних до ДПН ДЕЦ МОЗУ (рис. 5).
Проведене анкетування дало можливість
зробити висновок, що більшість фармацевтів
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аптечних закладів володіють інформацією
про свої обов’язки надавати відомості до
ДПН ДЕЦ МОЗУ про ПР/відсутність ефективності ЛЗ та знають нормативно-правову
базу, що регламентує порядок надання цих
повідомлень. Наявність великої кількості
респондентів (90 %), недостатньо обізнаних зі своїми обов’язками з цього питання,
значною мірою може бути пов’язана з низьким рівнем організації цього процесу в аптечному закладі. Це свідчить про відсутність у багатьох аптеках бланків форми
«Карта-повідомлення» (72,5 %) та необізнаність (25 % всіх опитаних) про порядок надання форми «Карта-повідомлення» і низьку професійну активність з цього питання
(самостійно «Карту-повідомлення» заповнювали лише 8 (10 %) опитаних фармацевтів).
Висновки. Більшість фармацевтів аптек обізнані про свій обов’язок надавати інформацію про ПР/відсутність ефективності ЛЗ до Департаменту післяреєстраційного нагляду ДП «Державний експертний центр
МОЗ України» та знають нормативно-правову документацію з цього питання.
Багато фармацевтів недостатньо активні у виконанні необхідних дій із заповнення «Карти-повідомлення» та надсиланні її
до національного департаменту.
Однією з можливих причин недостатньої
активності фармацевтів є низька організація цього процесу з боку керівництва аптечних закладів, зокрема відсутність бланків
«Карти-повідомлення».
Перспективи подальших досліджень.
Із метою подальшої оцінки професійної активності фармацевтів аптечних закладів щодо
їх обов’язків у забезпеченні безпечного застосування ліків планується проведення
більш глибоких досліджень із залученням
експертів.
Конфлікт інтересів: відсутній.
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