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Анoтація. Проаналізoванo прoблeму oсoбливoсті небезпечних реакцій організму людини на ліки. 

Схарактeризoванo ризики прийому медичних препаратів. Висвітлeнo важливість програми моніторингу ліків 
на міжнародному рівні. 
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SAFETY OF MEDICINAL PRODUCTS AND DANGEROUS REACTIONS IN 
ORGANISM ON TREATMENTS 

 
Abstract. The problem of the assimilation of dangerous reactions of the human body to the medicine was analyzed. 

The risks of taking medications were scarcely excessive. The importance of the drug monitoring program has been 
considered internationally. 
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Безпека ліків на сьогодні є основною складовою частиною безпеки пацієнтів. Саме від 
потужних національних систем безпеки залежить і Глобальна безпека лікарських засобів, ці системи 
контролюють розробку і якість ліків, повідомляючи про негативні наслідки, а також надають 
достовірну інформацію щодо їх безпечного застосування.  

Мeтoю нашого дослідження є з’ясування oсoбливoстей та причин небезпечних реакцій на 
ліки (НРЛ), аналіз ризиків прийому будь-яких медичних препаратів, висвітлення запобіжних заходів 
безпеки за для уникнення побічних ефектів. 

НРЛ – називаються реакції, які з’являються під час застосування звичайних доз для лікування 
людського організму. НРЛ відносять до списку 10-ти основних причин летальних наслідків в 
більшості країн світу. 

Фармаконагляд – це виявлення та попередження НРЛ. Ретельне оцінювання переваг та ризиків 
лікарських засобів проводиться протягом усього часового проміжку існування лікарського 
препарату, починаючи від стадії попереднього оцінювання і аж до стадії використання хворими. 

Глобальний інформаційний обмін про небезпечні реакції посилює безпеку лікарських засобів у 
державах і може стати причиною своєчасного прийняття політичних рішень з метою захисту безпеки 
хворих під час виникнення певних проблем [1]. 

Немає навіть жодного препарату, який став би безпечним для організму людини на 100% [2-4]. 
Всі лікарські препарати можуть негативно впливати на функції організму, так як мають виражені 
побічні ефекти, а деякі з них можуть призвести до смертельних випадків [5-9]. НРЛ можуть 
відбуватися у всіх людей планети, незалежно від особливостей організму. Існує статистика, що 
деяких державах витрати на хірургічні операції та госпіталізацію, значно менші ніж витрати, що 
пов’язані із виникненням НРЛ. Вважається, що можна запобігти, якнайменше 60 % НРЛ, основними 
причинами яких згідно даних, наведених в роботі [10], можуть бути: 

• неправильно поставлений діагноз стану хворого; 
• призначення неналежних лікарських засобів;  
• самолікування хворого тими препаратами, які відпускаються за рецептами; 
• не виконання вказівок щодо прийому ліків; 
• взаємодія з іншими лікарськими препаратами та деякими харчовими продуктами [11-13];  
• використання нестандартифікованих ліків, чиї інгредієнти та склад не забезпечують належні 

науково обґрунтовані вимоги, а це може зробити ці ліки небезпечними і неефективними; 
• використання фальсифікованих ліків за відсутності активних складових, або ж з несуттєвими 

інгредієнтами, які можуть бути небезпечними або смертельними. 
Відповідно до законів усіх держав, фармацевтичні компанії та виробники лікарських засобів 

повинні перевірити свої ліки на людях, що добровільно погоджуються приймати їх, а також зі 
здоровими людьми та пацієнтами, перш ніж вони можуть бути доступними людям. Ці клінічні тести 
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показують ефективність препаратів для конкретного захворювання та шкоду, яку вони потенційно 
можуть завдати. Однак, вони не надають інформації великому обсягу осіб, що лишаються за 
рамками тестування, які відрізняються від дослідницької групи за віком, станом здоров'я, 
особливостями обміну організму тощо. 

Для лікарських препаратів та, особливо для комбінованих засобів, стадія безпеки є не останньою 
складовою моніторингу безпеки. Потрібно відслідковувати безпеку лікарських засобів шляхом 
ретельного контролю стану здоров’я хворих в процесі лікування й наступним збиранням наукових 
даних. Дана стадія моніторингу ліків має назву післямаркетингового спостереження. А ефективність 
даного спостереження знаходиться в прямопропорційній залежності від ініціативної участі 
спеціалістів охорони здоров'я. 

Спеціалісти охорони здоров'я повинні надати найкращу інформацію при запідозрені НРЛ як 
складової їх повсякденної праці з надання хворим медичної допомоги. 

Спеціалісти охорони здоров'я повинні робити повідомлення про небезпечні ліки навіть у тих 
випадках, якщо є мінімальний сумнів щодо реакції організму. 

Ще з 1960-х років, Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ) посилює глобальну 
безпечність лікарських засобів в рамках Міжнародної програми з моніторингу лікарських засобів. 
Держави-члени ВООЗ докладають консолідованих зусиль з метою визначення всіх можливих 
зв'язків між використання того або іншого медичного препарату та ефектів побічного дії.  

Зараз близько сотні країн створили національні системи, що поповнюють базу даних про випадки 
НРЛ, керованих Центром моніторингу в м. Упсала (Швеція), Центром співробітництва ВООЗ. Після 
надходження сигналу про проблему у сфері безпеки лікарських засобів ВООЗ діляться інформацією 
із усіма країнами-членами [14]. 

Окрім того, Всесвітня організація охорони здоров'я здійснює наступне [15]:  
• сприяє періодичному обміну інформацією між країнами-членами щодо безпеки, ефективності 

ліків, у тому числі за допомогою мережі персоналу національних інформслужб; 
• нову інформацію щодо серйозних побічних ефектів, які є реакцією на фармапродукти негайно 

передається національним органам у сфері охорони здоров’я; 
• надає допомогу державам при створенні національних центрів нагляду за ліками; 
• надає державам допомогу щодо сприяння органам контролю за станом систем звітності та 

ліками;  
• готує спеціалістів охорони здоров’я в галузі виявлення безпеки комбінованих та нових ліків;  
• закликає працівників органів контролюючих служб до спільної боротьби з підробкою та 

фальсифікатом в усьому світі. 
Отже, небезпечні та непередбачені реакції на ліки відносять до числа основних причин смерті в 

багатьох державах. Багато негативних реакцій на ліки можна відвернути. Добросовісна оцінка 
переваг, а також ризиків ліків сприятимуть безпеці хворих. 
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ПРОФІЛАКТИКА ХВОРОБ ВІД ВИРОБНИЧИХ 

 ПРОЦЕСІВ В УКРАЇНІ  
 

Вінницький національний технічний університет 
Анотація. В даній статті розглянуто професійні захворювання на підприємствах України та їх 

особливості. Досліджено основні причини захворювань та їх динаміку. Обгрунтовано необхідність у їх 
профілактиці. Запропоновані заходи, щодо запобігання захворювань на підприємствах України. 

Ключові слова: захворювання, професійні захворювання, профілактика, техніка безпеки, культура охорони 
праці. 

 
PREVENTION OF DISEASE FROM PRODUCER PROCESSES IN UKRAINE 

Abstract. This article deals with occupational diseases at Ukrainian enterprises and their features. The main 
causes of diseases and their dynamics are investigated. The necessity in their prevention is substantiated. Proposed 
measures to prevent diseases in enterprises of Ukraine. 

Keywords: disease, occupational diseases, prevention, safety equipment, culture of labor protection. 
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