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Згідно із заявою Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ ), проблема підроблених   
і нелегальних лікарських засобів (ЛЗ) – одна з найсерйозніших глобальних проблем 
сучасної охорони здоров'я. 87% всіх неякісних ЛЗ потрапляє до споживачів через 
неліцензовані шляхи поширення (”інтернет-продавці”, нелегальні фізичні особи, інтернет- 
аптеки).
Придбання таких ЛЗ становить серйозну небезпеку для пацієнта з точки зору високої 
ймовірності придбання препарату, який не відповідає необхідним вимогам щодо його 
якості.

Відгуки провідних фахівців-онкологів України про 
фальсифіковані і нелегальні протипухлинні препарати:

Ïðèäáàííÿ ïðåïàðàò³â ç íåïåðå 
â³ðåíèõ äæåðåë ïîâ'ÿçàíå ç 
ðèçèêîì äëÿ ïàö³ºíò³â. Â 
îíêîëîã³÷í³é ïðàêòèö³ áóäü-ÿêå 
â³äõèëåííÿ â³ä øòàòíîãî ðåæèìó 
ë³êóâàííÿ ïîâ'ÿçàíå ç íååôåêòèâ 
í³ñòþ ë³êóâàííÿ ðàêó ³ ðèçèêîì 
äëÿ æèòòÿ ïàö³ºíòà.

Пацієнти та їхні родичі можуть купувати такі препарати, що приваблюють 
нижчою їх вартістю, не враховуючи потенційної загрози від їх придбання для 
життя і здоров'я, яка може виявитися критичною.
В Україні всі ЛЗ проходять обов'язкову державну реєстрацію МОЗ і піддаються 
ретельному контролю якості кожної партії на відповідність реєстраційним 
документам. Такий жорсткий контроль необхідний для недопущення 
поширення  в нашій країні неякісних фальсифікованих і нелегальних 
(контрабандних) препаратів. Наприклад, незаконне ввезення ЛЗ із зарубіжних 
країн призводить  до потрапляння ЛЗ на фармацевтичний ринок в обхід 
державного контролю, що не дозволяє гарантувати їх належну якість.
Недобросовісні комерсанти використовують незаконні канали для збуту таких 
нелегальних ЛЗ (інтернет, рекомендації інших людей) і становлять реальну 
небезпеку для життя і здоров'я тих, хто їх використовує.

Особливу небезпеку представляють НЕЛЕГАЛЬНІ (ФАЛЬСИФІКОВАНІ) 
ПРОТИПУХЛИННІ (так звані, хіміотерапевтичні і біологічні) препарати. При 
недотриманні належних умов зберігання і транспортування, такі препарати можуть 
повністю втратити свої лікувальні властивості або набути токсичності.
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Í³ ë³êàð, í³ ïàö³ºíò â³çóàëüíî íå 
ìîæóòü âèçíà÷èòè âì³ñò ä³þ÷î¿ 
ðå÷îâèíè, çáåðåæåííÿ éîãî âëàñ 
òèâîñòåé. Î÷åâèäíî, ùî ôàëüñè 
ô³êîâàí³ ïðåïàðàòè , ÿê ³ ïðåïà 
ðàòè, ùî çàâåçåí³ íåëåãàëüíèì 
øëÿõîì ³ çáåð³ãàëèñÿ áåç 
äîòðèìàííÿ íàëåæíèõ óìîâ, 
âèÿâëÿþòüñÿ ìåíø åôåêòèâíè ìè, 
³ öå ìàº íåãàòèâí³ íàñë³äêè äëÿ 
îíêîëîã³÷íèõ õâîðèõ
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Контрабандне (нелегальне) ввезення - незаконне переміщення через державний кордон медикаментів, що супроводжується 
порушенням вимог митного законодавства та без відповідного державного контролю якості.

Під фальсифікованим розглядається препарат, який навмисне неправильно промаркований щодо справжності його 
походження. Фальсифіковані ЛЗ можуть містити неправильні або невідповідні компоненти, можуть бути без активних компонентів, з 
недостатньою кількістю активних компонентів або з підробленою упаковкою (WHO, 1999).

Çàêóïëåíèé çà êîðäîíîì ïðåïàðàò íå ïðîõîäèòü äåðæàâíèé êîíòðîëü 
ÿêîñò³ ³ ìîæå çáåð³ãàòèñÿ ³ ïåðåâîçèòèñÿ áåç äîòðèìàííÿ íåîáõ³äíèõ 
óìîâ. Öå ìîæå áóòè ïîòåíö³éíèì äæåðåëîì ðèçèêó, ³ ìè ñòàðàºìîñÿ öå 
ïîÿñíþâàòè ïàö³ºíòàì
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Таким чином, придбання ЛЗ з неліцензованих джерел (інтернет-аптеки, 
приватні особи і т.д.) є потенційно небезпечним, а в разі онкологічної 
практики посилюється додатковими ризиками, пов'язаними з 
прогресуванням захворювання, розвитком нечутливості пухлини до 
лікування і появою токсичності. Препарати для лікування онкологічних 
захворювань вкрай чутливі до умов зберігання і транспортування, які 
не дотримуються при контрабандному ввезенні в Україну.

Придбання ЛЗ тільки в офіційних джерелах, отримання при цьому 
сертифікатів контролю якості, виданих Державними органами 
контролю МОЗ України, фіскального чека та звернення (за наявності 
підозр) до органів державного контролю якості лікарських засобів – 
заходи, які допоможуть пацієнтам захистити себе від неякісних ЛЗ.

ЗВЕРНІТЬ УВАГУ!
ЛЕГАЛЬНИЙ – ЗАРЕЄСТРОВАНИЙ В УКРАЇНІ ЛІКАРСЬКИЙ ЗАСІБ- 
МАЄ ВИКЛЮЧНО УКРАЇНОМОВНІ УПАКОВКУ ТА ЛИСТОК-ВКЛАДИШ 
«ІНСТРУКЦІЯ ДЛЯ МЕДИЧНОГО ЗАСТОСУВАННЯ ЛІКАРСЬКОГО 
ЗАСОБУ», ЯКІ МІСТЯТЬ ІНФОРМАЦІЮ ПРО СЕРІЮ І НОМЕР 
РЕЄСТРАЦІЙНОГО ПОСВІДЧЕННЯ МОЗ УКРАЇНИ

Пам'ятайте !
У разі придбання лікарського препарату, не зареєстрованого в 
Україні, Ви піддаєте свої або Ваших близьких життя і здоров'я 

серйозній небезпеці !
Всю відповідальність за ризики тяжких наслідків 

Ви покладаєте на себе!


