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Щодо раціонального застосування   

лікарських засобів 

Керівникам структурних 

підрозділів з питань охорони 

здоров'я Київської міської та 

обласних військових адміністрацій 

 

 

Міністерство охорони здоров'я України з метою забезпечення 

ефективного надання медичної допомоги в системі охорони здоров’я 

повідомляє про наступне. 

Наказом МОЗ України від 12.08.2020  № 1856 були внесені зміни до 

деяких наказів Міністерства охорони здоров’я України, що стосуються 

використання різних форм лікарських засобів, а саме: пунктом 5.3. 

Положення про локальний формуляр лікарських засобів закладу охорони 

здоров’я, затвердженого наказом МОЗ України від 22 липня 2009 року 

№ 529, визначено, що: 

«Переважною лікарською формою для включення лікарського засобу 

до локального формуляра закладу охорони здоров’я є пероральна. У разі 

включення або призначення парентеральних форм лікарського засобу, 

надаються обґрунтування випадків застосування та фінансово-економічний 

розрахунок додаткових фінансових навантажень та роботи персоналу 

(за наявності)». 

У Положенні про застосування Національного переліку основних 

лікарських засобів, затвердженого наказом МОЗ України від 17.07.2017 

№ 801, вказано, що зазначені в таблиці І додатку 2 до цього Положення, 

пероральні лікарські форми є пріоритетними при застосуванні під час 

лікування. 

Згідно рекомендацій ВООЗ щодо сприяння раціональному 

використанню лікарських засобів, раціональне застосування лікарських 

засобів визначається як отримання пацієнтами препаратів відповідно до 

клінічних потреб у дозах, які відповідають їх індивідуальним вимогам, 

впродовж достатнього періоду часу та при найнижчій вартості для них та їх 
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спільноти. Одним з найбільш поширених видів нераціонального 

використання лікарських засобів є надмірне застосування ін’єкцій. 

Рекомендації ВООЗ щодо сприяння раціональному використанню лікарських 

засобів містяться в додатку 11 до чотирнадцятого випуску Державного 

формуляра лікарських засобів, затвердженому наказом МОЗ України 

від 13 червня 2022 року № 1011, який доступний для ознайомлення на сайті 

Міністерства https://moz.gov.ua/article/ministry-mandates/nakaz-moz-ukraini-

vid-13062022--1011-pro-zatverdzhennja-chotirnadcjatogo-vipusku-derzhavnogo-

formuljara-likarskih-zasobiv-ta-zabezpechennja-jogo-dostupnosti. 

Через велику кількість гуманітарної допомоги, наданої урядами інших 

країн та приватними організаціями і фондами, значним чином змінилася 

ситуація з наявністю на складах та в закладах звичних лікарських форм. 

Переважна частина госпітальних препаратів, які надходять до України в 

якості гуманітарної допомоги, надходить у формах, призначених для 

перорального застосування.  

У зв’язку з тим, МОЗ України рекомендує: 

1. Керівникам структурних підрозділів з питань охорони здоров'я 

Київської міської та обласних військових адміністрацій донести інформацію 

до керівників закладів охорони здоров’я стосовно переваг використання 

пероральних лікарських засобів і відповідних змін в нормативно-правових 

актах. 

2. Керівникам закладів охорони здоров’я контролювати раціональне 

призначення і використання лікарських засобів і медичних виробів. 

3. Медичному персоналу закладів охорони здоров’я при призначенні 

лікування пацієнтам, в тому числі при наданні стаціонарної медичної 

допомоги, надавати перевагу неін’єкційним (пероральним) формам 

лікарських засобів. У разі призначення ін’єкційних форм мають надаватися 

обґрунтування випадків застосування, а також надаватися роз’яснення 

пацієнтам стосовно переваг пероральних форм лікарських засобів. 

Нагадуємо, що необґрунтоване використання ін’єкційного введення 

препаратів призводить до значних додаткових витрат на закупівлю витратних 

матеріалів (шприців, голок, вати, спирту), утилізацію медичних відходів та 

додаткове навантаження на середній медичний персонал. 

Принагідно висловлюємо вам подяку за співпрацю! 

 

 

Перший заступник Міністра                                    Олександр КОМАРІДА 

 

 

 

 
Ольга КОСЕНКО (044) 200 06 86 
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