Все більша кількість лікарів різного профілю у багатьох регіонах світу широко
застосовують гомеопатичні лікарські засоби. Так, 55 % лікарів Великобританії, 42 % Франції, 35 % - Німеччини постійно використовують гомеопатію у своїй практичній
діяльності. В Україні також швидко зростає кількість таких лікарів. За статистичними
підрахунками, 20 % спеціалістів народної та нетрадиційної медицини використовують
гомеопатію. Окрім того, сьогодні в багатьох поліклініках є гомеопат, який, як правило,
"маскується під вивіскою" терапевта або педіатра. Тому, за самими малими підрахунками в
Україні працює близько 3000 лікарів-гомеопатів.
Важливим питанням у галузi охорони здоров'я є збiльшення асортименту якi сних,
ефективних, економiчно вигiдних для пацiєнтiв лікарських засобi в, виготовлених iз
вiтчизняної сировини. У зв'язку з цим, актуальним є формування керованного ринку
екстемпоральних лiкарських засобi в, зокрема гомеопатичних, та впорядкування дiяльностi
гомеопатичних аптек, що потребує наявностi єдиної номенклатури гомеопатичних
лiкарських засобiв. Ha сьогодні визначена правова база для розвитку гомеопатії в Україні
створена наказами МОЗ УРСР № 165 від 03.08.1989 р. «Про розвиток гомеопатичного
методу

в

медичній

практиці

і

поліпшенні

організації

забезпечення

населення

гомеопатичними засобами» і МОЗ України № 152 від 18.08.1995 р. «Про затвердження
порядку видачі дозволу на використання гомеопатичних лікарських засобів».
Порiвняльний

аналiз

асортименту

вiтчизняного

та

закордонних

фармацевтичних ринкiв вказує, що номенклатура повинна бути збiльшена що найменьше у
3 - 3,5 рази для вiдображення реальноi потреби споживача.

Нормативно-правове регулювання виробництва ветеринарних препаратів
відповідно до вимог GMP
Ярних Т. Г., Пуль-Лузан В. В.
Національний фармацевтичний університет
м.Харків, Україна
Кафедра технології ліків
pulluzanv@gmail.com
Міністерство юстиції України уперше зареєстровало основні вимоги до виробництва
ветеринарних препаратів, які будуть розробляться в рамках гармонізації українського
законодавства до норм ЄС – наказ Міністерства Аграрної політики України «Про
затвердження Положення про основні вимоги до виробництва ветеринарних препаратів та
Правил належної виробничої практики ветеринарних препаратів» № 606 від 10.11.2017 року.
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Документ було розроблено з метою створення високоякісних, безпечних для тварин, людей
та довкілля ветеринарних препаратів.
Даний нормативно-правовий документ – це перший крок України для створення не
тільки законодавчої бази, але й безпосередньо регулювання виробництва ветеринарних
препаратів за принципами належної виробничої практики (GMP). Саме тому прийняття
цього наказу має важливе значення для забезпечення потреб ветеринарної медицини
якісними та відповідно ефективними лікарськими препаратами вітчизняного виробництва.
Наказ встановлює єдиний для всієї території України режим правового регулювання
для виробників ветеринарних препаратів за правилами і вимогам GMP. Зазначений в ньому
правовий режим вводиться для зазначених виробників вперше і є набором заходів і
механізмів організації виробництва; власного контролю якості на підприємствах; виконання
інших, обов'язкових для впровадження GMP норм.
Згідно наказу виробник ветеринарних препаратів повинен гарантувати, що кожен етап
виробництва

здійснюється

відповідно

до

Правил

належної

виробничої

практики

ветеринарних препаратів; що всі виробничі процеси здійснюються відповідно до вимог
належної виробничої практики ветеринарних препаратів та інформації, зазначеної у поданих
відповідно до вимог чинного законодавства реєстраційному досьє та заяві на реєстрацію
ветеринарного препарату; повинен регулярно переглядати методи виробництва, враховуючи
і використовуючи наукові, технічні та програмні інновації.
Завдяки реалізації проекту наказу, виробники ветеринарних препаратів отримають
стимул для переходу на більш високий рівень виробництва і зможуть конкурувати з
іноземними підприємствами за правилами, еквівалентним європейським практикам.

Використання складових компонентів з плодів
Калини звичайної у засобах по догляду за шкірою
Ярошенко А. О., Шпичак О. С.
Кафедра промислової фармації та економіки
Інституту підвищення кваліфікації спеціалістів фармації
Національний фармацевтичний університет, м. Харків, Україна
Alina.Yaroshenko1989@gmail.com
Шкіра – життєво важливий орган покриву людського тіла і щоденний догляд за нею
дозволяє уникнути проблем, захворювань та появи нездорового вигляду. Основними
причинами передчасного старіння шкіри є неправильний догляд, тривалі стреси і зниження
життєвої енергії, неправильне харчування, поганий сон, погіршення кровообігу та ін. Тому
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