
 
 

 

 

 

 

 

 

 



Зовнішні фактори і людина 
 

2 
 

Проблема широко розповсюдження підробок лікарських засобів в 

Україні загалом та в Тернополі зокрема. 

Особисто-запропоновані шляхи вирішення цих проблем та викори-

стання світової  практики. 

Лікарські засоби, лікувальні препарати  — речовини або суміші 

речовин, що вживаються для профілактики, діагностики, ліку-

вання захворювань. 

Виробництво та продаж 

Лікарські засоби 

продаються за-

звичай в аптеках. 

Продаж частини з 

них обмежено, і їх 

можна придбати 

тільки за рецеп-

том лікаря. Інші 

продаються віль-

но. Проте вжива-

ти більшість лікарських засобів без консультації у спеціаліста не 

рекомендується. Ліки часто мають побічні ефекти, тобто, допо-

магаючи людині подолати одну хворобу, можуть згубно діяти на 

інші органи й спричиняти виникнення інших хвороб. Вживання 

деяких ліків може викликати наркотичну залежність. 

Проблемою цього є те,що люди не звертаються за допомогою  

до кваліфікованих спеціалістів,а займаються самолікуванням під 

впливом розповсюджених реклам лікарських засобів. Як наслі-
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док люди купують неякісний товар, вживаюсь його без особли-

вих назначень та незважаючи на побічні дії препарату, доводять 

свій організм до згубного стану. Також розповсюдженою про-

блемою є підроблені ліки,які вільно продаються на прилавках 

аптек. Ніхто не перевіряє якість  готового продукту,і люди також 

не вміють розрізняти фальсифікат від справжніх ліків. 

Які ж є способи вирішення цих проблем? Що вже зроблено та 

планується робити? 

Власно-запропоновані вирішення проблем. 

Як захистити себе особисто від фальсифікату? 

 

Державна інспекція з контролю якості лікарських 

засобів Міністерства охорони здоров'я України на-

гадує: для того, аби захистити себе та своїх близь-

ких від фальсифікованих, неякісних та незареєстро-

ваних лікарських засобів, споживачеві в першу чергу 

слід купувати лікарські засоби тільки в аптечних 

закладах та їх структурних підрозділах. 
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Серед основних ознак, за якими можна відрізнити фальсифіко-

вані лікарські засоби є: 

 ціна (нижче, ніж завжди) 

 зміна звичайних ознак (якщо препарат має специфічні 

смак, запах або колір) 

 упаковка (зміна звичайної упаковки або різниця в упаков-

ках одного й того ж препарату). 

Найчастіше фальсифікують дорогі лікарські засоби ві-

домих іноземних виробників. 
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Відсоткове вираження поширення різних відмінностей якісного препарату 

від підробки 

Потребує особливої уваги також зовнішній вигляд упаковок лі-

карських препаратів. Державна інспекція з контролю якості лі-

карських засобів МОЗ України займає принципову позицію у 

цьому відношенні - упаковка лікарського засобу повинна повніс-

тю відповідати вимогам аналітичної нормативної документації. 

Пацієнт перед тим як прийняти ліки повинен отримати всю не-

обхідну первинну інформацію про термін придатності, умовах 

зберігання, спосіб застосування на доступній мові, вже не гово-

рячи про достовірність змісту, орфографічні помилки та розмір 

тексту. 
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Реклама ліків – дві сторони однієї медалі… 

Дії влади по усуненню хибного впливу реклами  лі-

карських засобів на людей. 

 

 

«Мезим» - шлунку добре з ним», «В животі ураган – приймай 

«Еспумізан»… Ці рекламні заклики, які «назубок» знають дорослі 

і діти, вже зовсім скоро можуть зникнути з голубих екранів, ра-

діоефірів та сторінок преси. На початку липня Верховна Рада ро-

зглянула законопроект «Про внесення змін до деяких законів 

України щодо заборони реклами лікарських засобів». Він перед-

бачає повну заборону реклами лікарських засобів у ЗМІ, за виня-

тком спеціалізованих видань. Та проект закону було відхилено. 
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Отож, у чому плюси і мінуси повної заборони реклами лі-

карських засобів для пересічного українця? Реклама, як відомо, 

потужна зброя. Цілком здорова людина, прослухавши «енну» 

кількість разів один і той самий текст на рівні підсвідомості по-

чинає вважати, що в неї ознаки згаданого в рекламі захворюван-

ня. У Верховній раді був зареєстрований урядовий проект закону 

про заборону реклами лікарських засобів. Документом пропону-

ється змінити статтю 8 закону "Про рекламу", вказавши, що "в 

рекламі забороняється поширювати інформацію про лікарські 

препарати". Автори ініціативи пояснюють, що зараз під впливом 

реклами споживачі купують ліки без консультації з лікарем щодо 

"індивідуальних фізіологічних особливостей і протипоказань для 

організму людини". Зараз вже діють обмеження реклами ліків – 

зокрема, рекламувати можна лише безрецептурні препарати. 

"Реклама сильнодіючих препаратів, для прийому яких необхідна 

консультація з лікарем, і так заборонена. А забороняти рекламу 

безрецептурних засобів немає необхідності – вітаміни або пре-

парати, що містять парацетамол, можна рекламувати", - вважає 

академік Академії медичних наук України, голова комісії з біобе-

зпеки при Раді національної безпеки і оборони Сергій Комісаре-

нко. Люди біжать в аптеку, скуповують рекламний товар,не про-

консультувавшись з лікарем,і тим самим завдають собі багато 

лишніх проблем. Вони кінцево підривають своє здоров’я адже, 

переважно на широко прорекламовані марки і роблять фальси-

фікати. Люди навіть не задумуються чому настільки відомі ліки 

мають таку низьку ціну, чи чому інструкція лише на одній мові, 

чи чому не такого кольору напис як у рекламі.  
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Ось чому потрібно нагально ухвалити проект закону про 

заборону реклами лікарських засобів! 

Але і з цим виникають проблеми іншого характеру. Заборона 

реклами лікарських засобів може бути відчутним ударом для 

рекламної індустрії. За підрахунками експертів, частка категорії 

лікарських препаратів у загальних куплених на ТБ рейтингах до-

сягає 10,4%. 

Також органами безпеки 

було встановлено: 

 проблеми щодо 

умов зберігання лі-

карських препара-

тів(недотримуються 

температурні режи-

ми зберігання медикаментів, приміщення не забезпечено 

гідрометром) 

 продаж просрочених лікарських засобів 
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Чи можливо вберегти себе від підробних ліків?
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Ознаки підроблених ліків 

ціна (нижче, ніж 

завжди) 

зміна звичайних 

ознак (якщо пре-

парат має специ-

фічні смак, запах 

або колір) 

упаковка  

(зміна звичайної 

упаковки ) 
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Зробимо висновки 

Яка ж світова практика боротьби з підробкою ліків? 

 Ухвалення законів про відміну реклами лікарських за-

собів 

 Встановлення жорстокого контролю за експортом та 

імпортом ліків 

 Підвищення кваліфікації кадрів сфери фармацевтики 

 
Практика українців у боротьбі з підробкою лікарських засобів: 

 Прийняття законопроекту про відміну реклами лікарських 

засобів (але ще не ухвалений) 

 Збільшення контролю органів безпеки в місцях продажу 

ліків 

 
Особисто запропоновані вирішення проблеми: 

 Остаточно заборонити рекламу лікарських засобів 

 Вилучати з продажу несертифіковані продукти 

 Посилити контроль за ввізною продукцією 
 

Поради жителям Тернополя: 

 Бути уважними при виборі ліків 

 Завжди радитись з лікарем 

 Не вестись на розрекламовані марки 

 Купляти ліки тільки в офіційних аптечних пунктах 
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