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ВСТУП
Надання медичної допомоги неможливе без засто(

сування лікарських засобів (ЛЗ). Відповідно, регулюван(

ня фармацевтичного ринку, що являє собою складний і

динамічний процес, безпосередньо задіяне до процесу

надання якісної медичної допомоги населенню.

Більше того, хворі в наші дні матеріально зацікав(

лені в тому, щоб знати, скільки й які ЛЗ вони спожива(

ють. Також засоби масової інформації грають все

більшу роль у формуванні запитів споживача, забезпе(

чуючи його відомостями про здоров'я й охорону здо(

ров'я, й, зрозуміло, складні та різноманітні цілі держав(

ного управління, їх ролей в регулюванні [4].

У роботі розглянуті методи державного регулюван(

ня фармацевтичного сектора економіки за допомогою

автоматизації процесів управління лікарського забезпе(

чення, моніторингу лікарського обороту в країні, орган(

ізації збирання й оброблення електронної інформації з

усіх регіонів і надання накопиченої інформації учасни(

кам системи охорони здоров'я та зацікавленим органі(

заціям відповідно до чинного законодавства, а також

своєчасне інформування відповідальних підрозділів

Міністерства охорони здоров'я (МОЗ) України.

Метою дослідження є створення концепції інфор(

маційної системи управління лікарським забезпеченням

(СУЛЗ).

РЕЗУЛЬТАТИ ТА ЇХ ОБГОВОРЕННЯ
Відомості, отримані в результаті нагляду за фарма(

цевтичною діяльністю і контролю за безпекою, ефек(

тивністю й якістю ЛЗ, є основою для об'єктивного ана(

лізу ситуації у сфері обігу лікарських засобів, що скла(

дається в регіонах, її професійного оцінювання та прий(
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няття рішень, що відповідають контрольно(наглядовим,

реалізаційним і регулюючим функціям Державної служ(

би України з лікарських засобів (Держлікслужба Украї(

ни) МОЗ України.

Держлікслужба України — орган виконавчої влади

в галузі охорони здоров'я з контролю якості та безпеки

лікарських засобів, медичної техніки і виробів медич(

ного призначення, що перебувають в обігу та/або зас(

тосовуються у сфері охорони здоров'я, дозволені до

реалізації в аптечних закладах та їх структурних підроз(

ділах, а також ліцензування господарської діяльності з

виробництва лікарських засобів, оптової та роздрібної

торгівлі лікарськими засобами. Відповідальними за

підпорядкування є центральний орган (Держлікслужба)

та територіальні органи (Держлікінспекції).

Інформаційна система управління лікарським забез(

печенням повинна забезпечити: автоматизацію ведення

реєстру лікарських засобів, виробів медичного призна(

чення та медичної техніки, дозволених до застосування

в Україні; персоніфікований облік призначення пацієн(

там лікарських засобів у процесі надання медичної до(

помоги; персоніфікований облік відпуску лікарських за(

собів у аптечній мережі; облік закупівель і раціонально(

го використання лікарських засобів, медичної техніки та

виробів медичного призначення на всіх рівнях надання

медичної допомоги. Окрім того, має бути автоматизація

обліку інформації про побічну дію лікарських засобів;

моніторинг цін на лікарські засоби і вироби медичного

призначення; моніторинг імпорту/експорту лікарських

засобів і виробів медичного призначення.

Основні показники концепції системи, що пропо(

нується:

— виключення дублювання введення інформації та
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підвищення її достовірності за рахунок ототожнення ра(

ніше введеної інформації;

— можливість обміну повідомленнями між терито(

ріально розподіленими компонентами;

— підвищення ефективності державного регулю(

вання сфери обігу лікарських засобів;

— забезпечення автоматизованого інформаційно(

го обміну між територіальними органами МОЗ України;

— організація взаємодії з інформаційними систе(

мами інших міністерств і відомств у рамках створення

електронного уряду.

Створення СУЛЗ забезпечить ефективний моніто(

ринг та оперативне прийняття управлінських рішень на

основі аналізу накопиченої інформації, дозволить по(

вною мірою здійснювати контрольно(наглядові функції

за фармакологічною діяльністю медичних організацій.

Для медичних організацій, що здійснюють фарма(

цевтичну діяльність, система дозволить налагодити

ефективний облік діяльності організації, надасть мож(

ливість своєчасно отримувати та використовувати ін(

формацію про передові досягнення в сфері фармації.

Для населення єдиний інформаційний банк даних СУЛЗ

дозволить надавати кількісну й якісну інформацію про

лікарські засоби.

На основі СУЛЗ можливе також вирішення таких

завдань:

1) забезпечення постійного та зручного доступу до

розподілених інформаційних ресурсів системи, що спри(

ятиме оперативному прийняттю рішень;

2) реєстрація, облік та оперативне оновлення інфор(

мації за всіма структурними блоками;

3) забезпечення оперативності отримання всієї не(

обхідної інформації у вигляді звітів, довідок тощо для

прийняття рішення з різних питань з баз, що знаходять(

ся на будь(якому відомчому рівні: республіканському,

обласному, територіальному;

4) забезпечення доступу широкого кола користу(

вачів до інформації, призначеної для поширення.

Вочевидь, з метою реалізації основних завдань і

здійснення своїх функцій Держлікслужба України в ме(

жах своєї компетенції має право в установленому законо(

давством порядку вносити пропозиції з розроблення кон(

цепцій, стратегій, планів розвитку, державних програм;

нормативно(правових актів у сфері обігу лікарських за(

собів, за визначенням переліку основних (життєво важли(

вих) ЛЗ і про призупинення дії ліцензії на фармацевтичну

діяльність. При цьому необхідно забезпечити незалежність

сервера об'єктів від конкретного використовуваного сер(

вера баз даних. Останнє дозволить на різних рівнях сис(

теми обирати оптимальне за вартістю та продуктивністю

середовище для зберігання й оброблення даних.

До складу інформації Держреєстру ЛЗ входять відо(

мості про: торговельне, міжнародне непатентоване та

синонімічне найменування лікарського засобу; його

виробника; хімічну назву та склад, фармакологічну дію

та фармакотерапевтичну групу, показання, протипока(

зання, запобіжні заходи, взаємодію з іншими лікарсь(

кими засобами та побічну дію; форму випуску, спосіб

застосування та дози, умови і строки зберігання та умо(

ви відпуску; дату і номер наказу МОЗ про реєстрацію, а

також інша інформація, необхідна суб'єктам фармацев(

тичного ринку [3].

Моніторинг цін на лікарські засоби система прово(

дить за видами цін, що включають міжнародні; CIP (іно(

земні представництва); оптові (оптові фірми); роздрібні

(аптечні організації).

Вибірка інформації про ціни на ЛЗ здійснюється за:

— списком основних (життєво важливих) лікарсь(

ких засобів;

— виробами медичного призначення та медичної

техніки;

— виробниками;

— регіонами;

— мінімальними, максимальними та медіанними (се(

редніми) цінами.

Слід зазначити, що інформаційні системи, що діють

у сфері обігу лікарських засобів, активно експлуатують(

ся лише на рівні "область — республіка". Через про(

блеми фінансування подальше вдосконалення інформа(

ційних систем не отримало належного розвитку. Нині

необхідне як змінення існуючих програм, так і розроб(

лення та впровадження нових програмних продуктів з

використанням сучасних комп'ютерних технологій.

Існуючі програмні засоби у сфері обігу лікарських

засобів не орієнтовані на введення та зберігання пер(

винної інформації на рівні району/міста. Збір зведеної

інформації проводиться на обласному та республікансь(

кому рівні. При цьому не автоматизовано процес

відправки звітної інформації на вищестоящі рівні. Дані,

що передаються, та нормативно(довідкова інформація

не синхронізовані. Не передбачено одночасне оновлен(

ня використовуваних програмних засобів.

Значний обсяг даних, накопичений у результаті ек(

сплуатації комп'ютерних програмних продуктів у сфері

обігу лікарських засобів, не може бути використаний

повною мірою всіма учасниками інформаційного об(

міну. Лікарні, медичні організації, аптечні установи, що

є безпосередніми користувачами аналітико(статистич(

них даних, не можуть отримати необхідну за регламен(

том інформацію в режимі "on(line".

Передбачається сприяння й у вирішенні вкрай важ(

ливого завдання з відстеження паралельного імпорту.

За даними Європейської Федерації фармацевтичних

підприємств та асоціацій (European Federation of Phar(

maceutical Industries and Associations — EFPIA), знач(

ну частку європейського фармацевтичного ринку зай(

мають компанії, відомі як "паралельні імпортери", па(

ралельний імпорт складає близько 15% фармацевтич(

ного ринку Великобританії, 11% — Данії, 9,3% —

Швеції, 8,9% — Нідерландів і 4,7% — Німеччини.

За оцінками IMS Health, до кінця II кварталу 2002 р.

паралельний імпорт склав близько 19% ринку Велико(

британії для препаратів(брендів, а для найбільш коштов(

них лікарських засобів досяг 30% і в цілому складає 700

млн фунтів стерлінгів. У Швеції заборона на "паралель(

ний імпорт" була скасована в 1995 р., стимулюючи наплив

імпорту, що становить на даний момент понад 6% ринку

ЛЗ. Завдяки паралельному імпорту частково задоволь(

няється попит на лікарські засоби не за рахунок прямих їх

постачань фармацевтичними компаніями за більш висо(

кими цінами, а за рахунок придбання аналогічного препа(

рату в іншій країні, там, де компанія(виробник здійснює

його маркетинг за нижчою ціною. Це забезпечує здешев(

лення ЛЗ і відповідно розширює доступ до них населення.
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Функціонування системи повинно бути засноване на

технології функціонування бізнес(процесів, реалізація

яких об'єднає в єдине ціле учасників системи, потік

робіт, функції та виконавців цих функцій, а також пра(

вила управління їх послідовністю. СУЛЗ будується мас(

штабованою, тобто підтримується як необмежена

кількість користувачів, так і структурних одиниць. Сис(

тема є комплексом взаємопов'язаних модулів, кожен з

яких має своє функціональне призначення.

Реалізація запропонованої концепції системи повин(

на забезпечити ефективне виконання завдань щодо регу(

лювання та контролю в сфері забезпечення й обігу лікарсь(

ких засобів на основі застосування сучасних комп'ютер(

них та інформаційних технологій, а також ефективного

моніторингу й оперативного прийняття управлінських

рішень на основі аналізу накопиченої інформації, здійснен(

ня повною мірою контрольно(наглядових функцій за фар(

мацевтичною діяльністю аптечних і медичних організацій.

Як вже зазначалося, інформаційний обмін між ком(

понентами системи повинен здійснюватися за допомо(

гою компонент Сервера об'єктів в єдину інформаційну

систему охорони здоров'я (ЄІСОЗ).

Сервер об'єктів забезпечує виконання декількох

функцій. Перша функція — забезпечення уніфіковано(

го програмного інтерфейсу для клієнтських застосувань

при маніпулюванні властивостями об'єктів у процесі вве(

дення і редагування даних, розташованих на сервері баз

даних у вигляді сукупності пов'язаних нормалізованих

таблиць. При цьому необхідно забезпечити незалеж(

ність сервера об'єктів від конкретного використовува(

ного сервера баз даних. Це дозволить на різних рівнях

системи обирати оптимальне за вартістю і продуктив(

ності середовище для зберігання і обробки даних.

Перша функція сервера об'єктів забезпечує також

єдину технологічну базу для побудови клієнтських до(

датків введення даних до ЄІСОЗ. Сервер об'єктів зберігає

конфігурації об'єктів, зв'язки між ними, правила маніпу(

лювання об'єктами. Об'єктами в системі є пацієнти, медичні

організації, структурні підрозділи Держлікслужба і далі

відповідно до об'єктних і динамічних моделей бізнесу.

Сервер об'єктів повинен мати можливість гнучкого

нарощування і змінення структури об'єктів на усіх рівнях

ієрархії й автоматичного тиражування змін на потрібні

рівні залежно від відповідних налаштувань. Крім того,

сервер об'єктів забезпечує унікальну системну (внутрі(

шню) ідентифікацію за усіма рівнями ієрархії для тих

об'єктів, для яких це необхідно, і тиражування інфор(

мації про всі об'єкти за усіма рівнями ієрархії.

Друга функція — розподілене тиражування конфігу(

рації об'єктів, конфігурації баз даних (групи таблиць для

зберігання інформації про об'єкти системи) і самих даних

між вузлами системи, об'єднаними в ієрархічну мережу.

Функції тиражування повинні виконуватися сервером

об'єктів без необхідності постійного з'єднання між серве(

рами різних вузлів, шляхом обміну файлами за допомогою

електронної пошти або на фізичних електронних носіях.

Зазначимо, що сервер об'єктів буде виконувати ряд

базових функцій і дозволить реалізувати в зв'язці з Сер(

вером додатків і Сервером баз даних розподілений збір

і зберігання даних медичної інформаційної системи (МІС).

Накопичений за останні роки досвід показав, що

неможлива взаємодія різних систем за відсутності єди(

ного стандарту повідомлень, що об'єднує різні системи

в єдину розподілену мережу даних. А для забезпечен(

ня безперебійної роботи розподілених об'єктів потрібен

постійний, стійкий зв'язок між ними, що підтримує тех(

нологія серверів повідомлень.

Інформаційна взаємодія СУЛЗ з іншими інформа(

ційними системами, що діють у рамках МІС, повинна

здійснюватися шляхом обміну електронними повідомлен(

нями каналами зв'язку відповідно до протоколів, реалі(

зованих на "сервері об'єктів", а також відповідно до рег(

ламентів, визначених договорами й угодами між держав(

ним замовником та організаціями(розробниками суміж(

них систем. Зрозуміло, що подібна взаємодія СУЛЗ за(

безпечуються за рахунок дотримання єдиних організац(

ійних, методологічних і програмно(технічних принципів,

в першу чергу, шляхом уніфікації значень показників, що

включаються у відомості про об'єкти обліку, на основі

застосування єдиних класифікаторів і довідників, а та(

кож застосування для інформаційної взаємодії з суміж(

ними інформаційними системами єдиних протоколів те(

лекомунікаційних мереж, форм документів і форматів

даних, що передаються на електронних носіях.

Зовнішніми інформаційними системами виступати(

муть інформаційні підсистеми: медико(статистична;

моніторингу санітарно(епідеміологічної ситуації; управ(

ління ресурсами тощо.

ВИСНОВКИ
Створення та впровадження інформаційної систе(

ми управління лікарським забезпеченням є одним із

найважливіших елементів державного регулювання

фармацевтичного сектора охорони здоров'я.

Система має забезпечити автоматизацію таких функ(

цій для Міністерства охорони здоров'я України, як веден(

ня реєстру лікарських засобів, виробів медичного при(

значення та медичної техніки, дозволених до застосуван(

ня в Україні; державні формуляри, приписи тощо; взає(

модію з різними організаціями, що працюють в галузі

охорони здоров'я та за її межами; облік закупівель і рац(

іональне використання лікарських засобів, медичної тех(

ніки та виробів медичного призначення на всіх рівнях

надання медичної допомоги; моніторинг цін тощо.
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