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ВІТАЄМО!

Компанія «Здоров’я» зберігає стійкі по-
зиції на фармацевтичному ринку понад 
століття, а останніми роками зробила впев-
нений ривок уперед. В основі прогресу ле-
жить принцип Належної виробничої прак-
тики (Good Manufacturing Practice – GMP), 
який поступово був запроваджений у ви-
робництво. Основна його мета полягає в га-
рантії споживачу лікарських засобів євро-
пейської якості, що можливо лише при до-
триманні міжнародних стандартів. Наразі 
10 виробничих ділянок компанії «Здоров’я» 
сертифіковані відповідно до вимог GMP, 
на виробництві діють системи управління 
на базі вимог міжнародних стандартів ISO 
9001:2008, ISO 14001:2004. Виробництво 
повністю відповідає Ліцензійним умовам 
провадження господарської діяльності 
з виробництва лікарських засобів, імпорту 
лікарських засобів (окрім активних фар-
мацевтичних інгредієнтів), що підтвер-
джується плановою перевіркою, проведе-
ною з 13 по 17 травня 2019 року Держав-
ною службою України з лікарських засобів 
та контролю за наркотиками. Перевірки 
відбулися на виробничих ділянках ком-
паній «Здоров’я» та «Здоров’я Народу», роз-
ташованих у Харкові, а також на ділянці 
м’яких желатинових капсул, розташованій 
у Борисполі на виробничих потужностях 
ТОВ «Фармекс Груп».

Підтвердження вимог GMP – це резуль-
тат постійної боротьби за якість. Йдеться 
не просто про дотримання етапів вироб-
ництва й контролю якості, пов’язаних 
із процесом виготовлення продукції, а й 
про відповідність лікарських засобів вимо-
гам реєстраційного досьє (дотримання всіх 
аспектів ефективності, безпеки й біоеквіва-
лентності). Укотре пройшовши ліцензійну 
перевірку на відповідність вимогам GMP, 
група компаній «Здоров’я» довела, що га-
рантує виробництво якісних лікарських 
засобів, ефективних і безпечних для насе-
лення України. Крім того, за останні роки 
на підприємстві відбулися перевірки цент-
рів експертиз міністерств охорони здоров’я 
Білорусі, Вірменії та Молдови, за підсум-
ками яких було підтверджено, що продук-
ція компанії «Здоров’я» відповідає міжна-
родним вимогам.

Досягти таких високих результатів було 
непросто. Успіху передував довгий шлях, 

який включав багатомільйонні інвестиції 
в технічне переоснащення виробництва 
та розвиток сегмента R&D, реалізацію тех-
нологічних інновацій.

За останні два роки група компаній 
«Здоров’я» зареєструвала в Україні 39 пре-
паратів (24 – у 2018 році, 15 – у першому пів-
річчі 2019 року) різних фармакотерапевтич-
них напрямів. На ринок вийшли препарати 
для лікування захворювань у кардіології, 
неврології, гастроентерології, пульмоноло-
гії, ревматології, педіатрії.

Серед нових препаратів, які впливають 
на нервову систему, слід відзначити бренди 
виробництва компанії «Здоров’я» Нейротилін 
і Мекс-Здоров’я.

Нейротилін – донатор холіну для ко-
рекції холинергічної недостатності при 
порушенні функції мозку. Препарат ши-
роко застосовується в лікуванні багатьох 
неврологічних захворювань, включно 
з  ішемічним і  геморагічним інсультом, 
черепно-мозковою травмою. Накопичено 
велику доказову базу щодо застосування 
препаратів цієї групи (Saver J. L., 2010)¹.

Препарат Нейротилін – це:
• єдиний на ринку України представник 

холіну альфосцерату, що має 3 форми ви-
пуску – розчин для ін’єкцій 250 мг/мл, ам-
пули по 4 мл № 5, м’які желатинові капсули 
по 400 мг № 30, розчин для орального застосу-
вання у флаконах по 600 мг/7мл № 10. Подібна 
різноманітність форм випуску дозволяє піді-
брати лікування пацієнту в будь-якому стані 
(кома, сопор, деменція і т. ін.), а також дає 
змогу досягти високого комплаєнсу – ступін-
часта терапія від гострого періоду до повної 
реабілітації одним брендом.

• препарат з вираженою пробуджуваль-
ною дією в пацієнтів з порушенням свідо-
мості при травматичному ураженні голов-
ного мозку¹.

• поліпшення когнітивних, емоційних 
та  поведінкових функцій в  пацієнтів 

у період реабілітації після травм головного 
мозку і порушень мозкового кровообігу¹.

• відновлення зниженого рівня свідомо-
сті в пацієнтів в анестезіологічній і реані-
маційній практиці¹.

Стандартна схема терапії препаратом 
Нейротилін наведена в таблиці.

Таблиця. Стандартна схема терапії 
препаратом Нейротилін

Препарат Дозування
Курс 
ліку-
вання

Нейротилін, розчин 
для ін’єкцій 250 мг/мл

По 1 г (1 ампула) 
1 раз на добу

15-20 
днів

Нейротилін, капсули 
м’які 400 мг № 30

По 1 капсулі 
2-3 рази на день 1-3 міс

або

Нейротилін, розчин 
оральний 600мг/7мл

По 1 флакону  
2 рази на день 1-3 міс

Мекс-Здоров’я – антиоксидант/анти-
гіпоксант із широким спектром фармако-
логічних властивостей і багаторівневим 
механізмом дії, що має потужний протиі-
шемічний вплив, ефективний у комплекс-
ній терапії гострих і хронічних захворю-
вань, зумовлених ішемією та  гіпоксєю 
різного генезу.

Препарат Мекс-Здоров’я – це:
• широкий спектр фармакологічних 

ефектів: доведено чинить антигіпоксичну, 
протиішемічну, нейропротекторну, ноо-
тропну, вегетотропну, антистресорну, 
анксіолітичну, протисудомну, антиалко-
гольну, кардіопротекторну, антиатеро-
генну, геропротекторну дію та ін. Завдяки 
такій кількості фармакологічних властиво-
стей пацієнти отримують ефективну тера-
пію не тільки основного захворювання, а й 
супутньої патології, а також профілактику 
гіпоксичних станів; при цьому підвищу-
ється резистентність організму до впливу 
екстремальних факторів;

• оптимальний профіль безпеки: за-
звичай препарат добре переноситься на-
віть при тривалому застосуванні, оскільки 
практично нетоксичний і не має побічних 
ефектів, властивих традиційним нейро-
психотропним засобам (зокрема, не вияв-
ляє седативної, міорелаксантної, стимулю-
ючої, ейфоричної дії) і нейропротекторним 
препаратам. Таким чином, препарат може 
широко застосовуватися в пацієнтів, які 
ведуть активний спосіб життя, без будь-
яких обмежень.

Препарат Мекс-Здоров’я виготовляється 
в  ін’єкційній формі випуску в дозуванні 
50 мг/мл по 2 мл № 10 і може застосовува-
тися як для внутрішньовенного, так і для 
внутрішньом’язового введення. Схема та курс 
лікування підбираються індивідуально за-
лежно від патології і тяжкості захворювання.

Найбільш поширеною схемою лікування 
є внутрішньовенне крапельне введення 
по 200-500 мг 1-2 рази на день протягом 
14 днів. Максимальна добова доза не по-
винна перевищувати 1200 мг (12 ампул).

Для того щоб не просто утримувати, але 
й завойовувати вищі лідерські позиції, фар-
мацевтичній компанії необхідно розширю-
вати лінійку продукції. Керівництво компанії 
«Здоров’я» надало перевагу тим препаратам, 
яких українське населення сьогодні потребує 
найбільше. Саме тому 25% препаратів продук-
тового портфеля входить до Національного 
переліку основних лікарських засобів України.

Усього компанія випускає 18 видів лікар-
ських форм – таблетки, ампули, капсули, роз-
чини, краплі, порошки ліофілізовані у флако-
нах, гелі, креми й мазі, аерозолі та спреї, супо-
зиторії, м’які капсули, розчини для ін’єкцій 
у флаконах, суспензії та емульсії, попередньо 
заповнені шприци, краплі для очей, сиропи, 
порошки, настойки й еліксири, карпули.

Величезна перевага для споживача по-
лягає в тому, що в асортименті компанії 
«Здоров’я» є препарати всіх фармаколо-
гічних груп. Досвід компанії продемон-
стрував: можна бути успішним, ставлячи 
на перше місце потреби пацієнтів. Саме 
так формується лояльність споживача, 
котра становить основу розвитку фарма-
ції. Отже, реалізується основний прин-
цип виробництва лікарських засобів – за-
безпечення населення якісними, ефектив-
ними й доступними препаратами.

Підготувала Ксенія Брящей

Група компаній «Здоров’я» – це сучасні препарати та підтверджена якість
Група компаній «Здоров’я» – це понад 110 років успішної роботи на фармацевтичному ринку; більш ніж 600 найменувань лікарських засобів, 
серед яких 101 препарат входить до переліку життєво необхідних і 15 є оригінальними брендами; 1800 робочих місць 
для спеціалістів фармацевтичного сектора. До групи компаній «Здоров’я» входять ТОВ «Фармацевтична компанія «Здоров’я», 
ТОВ «Дослідний завод «ГНЦЛС», ТОВ «ХФП «Здоров’я Народу», ТОВ «Фармекс Груп».
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