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КОРОНАВІРУСНА ХВОРОбА 2019НА ЗАМІТКУ ЛІКАРЮ

Препарат Амізон® Макс довів свою ефективність 
у лікуванні хворих на COVID-19

У березні 2021 року успішно завершилися клінічні дослідження ефективності та безпеки препарату Амізон® Макс у лікуванні пацієнтів 
із коронавірусною хворобою (COVID‑19). За результатами дослідження із залученням міжнародних експертів до інструкції препарату 
додано нове показання: лікування COVID‑19 середнього ступеня тяжкості в комбінації з базисною терапією.

Коронавірус SARS-CoV-2 хазяйнує у світі вже другий рік. Жертвами пандемії 
COVID-19, за даними Всесвітньої організації охорони здоров’я, стали понад 4,6 млн 
осіб, а всього перехворіли майже 230 млн. Незважаючи на масову вакцинацію, 
загроза поширення хвороби залишається актуальною. Це зумовлено тим, що вірус 
активно мутує, тому виникають труднощі зі створенням колективного імунітету 
проти нього.

У січні 2020 року вчені-медики розпочали пошук лікарських засобів, які б могли 
допомогти подолати кризу. У багатьох випадках дослідники зверталися до вже ві-
домих науковій спільноті молекул, які масово використовуються не один рік, як-от 
рекомбінантний інтерферон альфа-2b, уміфеновір, тилорон, озельтамівір тощо.

Брали участь у таких пошуках й українські науковці, які звернули увагу на ені-
самію йодид, що є активною речовиною оригінального лікарського засобу Амізон® 
Макс. Міжнародна дослідницька група з 19 вчених із Німеччини, Великої Британії, 
Італії, США й України вивчала цю речовину в умовах вірусологічної лабораторії 
рівня BSL-3 та підтвердила противірусну ефективність енісамію йодиду проти 
коронавірусу.

Ці результати стали поштовхом до проведення наступного етапу – клінічного 
дослідження ІІІ фази, що здійснювалося на базі 14 лікувально-профілактичних за-
кладів охорони здоров’я України. Було включено майже 600 пацієнтів із COVID-19 
середнього ступеня тяжкості, які в комбінації з базисною терапією отримували 
Амізон® Макс або плацебо по 1 капсулі 4 рази на добу. Лікування тривало повних 
7 днів (168 год).

Результати клінічного дослідження продемонстрували, що терапія з викорис-
танням лікарського засобу Амізон® Макс пришвидшує покращення стану хворого 
на COVID-19 порівняно з групою пацієнтів, які отримували плацебо. Препарат за-
побігає погіршенню стану хворого та збільшенню дихальної недостатності в процесі 
лікування. Також у пацієнтів, які приймали Амізон® Макс, спостерігалося швидше 
зменшення вираженості кашлю.

Особливо слід наголосити, що в групі хворих, які приймали у складі комплексної 
терапії препарат Амізон® Макс, не було зафіксовано жодного летального випадку.
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дослідження:

– Клінічне дослі-
дження проведено 
згідно з принципами 

Належної клінічної практики (GCP) і має 
високий рівень доказовості. Статистику об-
числювали німецькі партнери й українські 
спеціалісти.
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Івано‑Франків‑

ського національ‑

ного медичного університету:

– Я брала участь у  дослідженні саме 
як  лікар- практик. Згідно з  протоколом 
я не знала, які з моїх пацієнтів приймають 
Амізон® Макс, а які – плацебо.  Незважаючи 

на це, під час дослідження ми мали можли-
вість спостерігати ефективність препарату, 
бо в частини хворих патологічний процес 
не прогресував, вони швидше одужували.
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України»:

– Клінічне дослідження планувалося 
тому,  що були проведені доклінічні ви-
пробування, які показали пряму проти-
вірусну дію препарату щодо коронавірусу 
 SARS-CoV-2. Дослідження було виконано 
подвійним сліпим методом, тобто як паці-
єнти, так і медичні працівники не знали, що 
саме застосовується – плацебо або препарат 
 Амізон® Макс. Дані учасників були закодо-
вані. До аналізу даних було залучено неза-
лежних експертів з інших країн. Я не знаю 
іншого подібного дослідження в Україні.

Реклама лікарського засобу. Інформаційний матеріал для розміщення у спеціалізованих виданнях, призначених для медичних установ та лікарів, а також для розповсюдження на семінарах, конференціях, 
симпозіумах з медичної тематики. Р.П. №UA/12415/01/01 від «04» липня 2021 р. (наказ МОЗ України від «10» вересня 2021 р. № 1922). Виробник: АТ «Фармак», 04080, м. Київ, вул. Кирилівська, 63.  

тел.: +38(044)496-87-87/e-mail:info@farmak.ua/веб-сайт: www.farmak.ua. 
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МОЗ спільно з Мінцифри та Кіберполіцією протидіє поширенню 
підроблених COVID‑сертифікатів

Вакцинація та генерація COVID‑сертифікатів доступні для кожного. Отримати сер-
тифікат можна в декілька кліків у застосунку чи на порталі «Дія». Уже понад 1,4 млн 
українців згенерували COVID‑сертифікати. Утім, деякі люди виготовляють, продають чи 
купують підробку. Вже зараз правоохоронними органами відкрито сотні проваджень, 
повідомили під час спільного брифінгу Міністерства цифрової трансформації України, 
Міністерства охорони здоров’я (МОЗ) України та Кіберполіції.

«Часто шахраї обіцяють підробити сертифікати та внести дані в «Дію». Це неможливо, 
адже «Дія» тільки відображає інформацію з реєстрів. У випадку з COVID‑ сертифікатами 
це дані з Електронної системи охорони здоров’я (ЕСОЗ). Щоб фейковий  COVID‑ сертифікат 
з’явився в «Дії», лікар має взяти на себе відповідальність і внести неправдиві дані 
в ЕСОЗ. Це дуже легко відслідкувати, адже він підписує внесені відомості своїм 
е‑підписом. Спільно з Кіберполіцією ми ретельно відстежуємо випадки підробки 
COVID‑сертифікатів та ПЛР‑тестів. Якщо ви бачите, що хтось продає підробні тести чи 
COVID‑сертифікати, одразу повідомляйте в поліцію. Не наражайте себе та близьких 
на небезпеку», –  заявив перший заступник міністра цифрової трансформації України 
Олексій Вискуб.

Нещодавно уряд погодив ініційований МОЗ законопроєкт про кримінальну відпо-
відальність за продаж і користування підробленими COVID‑сертифікатами. Українцям, 
які свідомо використовують фейки, загрожує штраф до 34 тис. грн або до 2 років 
обмеження волі. Медпрацівники, які вноситимуть неправдиві відомості в бази даних, 
отримають штраф до 68 тис. грн або до 2 років обмеження волі та позбавлення права 
обіймати посаду. А тих, хто підробки виготовлятиме та продаватиме, буде покарано 
штрафом до 170 тис. грн або позбавленням волі до 3 років.

«Громадяни, котрі виготовляють і продають підроблені COVID‑сертифікати та ПЛР‑ 
тести, намагаються не лише обманути систему охорони здоров’я. Своїми діями вони 
наражають на небезпеку всіх оточуючих. Окрім цього, виготовляючи підроблену доку-
ментацію, вони підривають авторитет держави на міжнародній арені, піддаючи сумніву 
легітимність українських COVID‑сертифікатів. За фактами підроблення документації 
органи Національної поліції вже відкрили 486 кримінальних проваджень, 85 особам 
оголосили про підозру», –  повідомив голова департаменту кіберполіції Національної 
поліції України Олександр Гринчак.

COVID‑сертифікати –  це документ, який дозволяє поступово повертатися до звичного 
життя, подорожувати до інших країн і контролювати розповсюдження коронавірусу. 

Уряд забезпечив вільний доступ до вакцини, і кожен, хто хоче вакцинуватися від 
COVID‑19, може це зробити й отримати справжній COVID‑сертифікат.

«На сьогодні ми вже направили листи‑подання до власників 15 закладів охорони 
здоров’я, де, можливо, відбувалася підробка медичних даних, з вимогою відсторонити 
від роботи керівників установ. По кожному із цих випадків правоохоронними органами 
ведеться розслідування. МОЗ заохочує українців робити щеплення та застерігає від 
вчинків, які не лише не захищають від хвороби, а й порушують закон», –  зазначила 
заступниця міністра охорони здоров’я України з питань цифрового розвитку, цифрових 
трансформацій і цифровізації Марія Карчевич.

Місцева влада, медики та громада кожної області зберуться  
на круглі столи, щоб мотивувати мешканців щепитися від COVID‑19

Протягом 5 жовтня –  17 листопада 2021 року в усіх регіонах України відбудуться 
круглі столи за участі місцевої влади, медичних працівників та представників громади, 
на яких обговорять актуальні проблеми та шляхи підвищення мотивації медичних 
працівників і літніх людей до вакцинації.

У рамках круглих столів висвітлюватимуться приклади успішної співпраці між вла-
дою, медичною спільнотою, громадськістю з питань вакцинації пріоритетних груп –  ме-
дичних працівників і осіб віком понад 60 років –  від COVID‑19.

Питання до обговорення:
• актуальний стан захворюваності та вакцинації від COVID‑19 в області;
• покращення доступу до інформації з вакцинації від COVID‑19 і надання послуг для 

літнього населення, в тому числі в сільській місцевості;
• шляхи підвищення мотивації медиків і літнього населення до вакцинації від 

COVID‑19;
• проактивне долучення місцевої влади та громад до проведення вакцинації від 

COVID‑19 і надання інформації, що ґрунтується на даних доказової медицини, для 
пріоритетних груп.

Участь у круглих столах братимуть представники МОЗ, обласних державних ад-

міністрацій, Бюро ВООЗ в Україні, департаменту охорони здоров’я, Національної тех-
нічної групи експертів з імунопрофілактики, Державного експертного центру України, 
Центру громадського здоров’я МОЗ України, представники громадських організацій, 
регіональні лідери думок.

За матеріалами пресслужби МОЗ України: https://moz.gov.ua






