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В цілому результати проведеного обстеження жінок, 
які страждають на ГЕ, дозволили зробити висновок, що 
наявні в  них характерологічні й  особистісні особли-
вості свідчать про брак індивідуально-психологічних 
ресурсів адаптації, що обумовлює коморбідні основ-
ному захворюванню порушення їх психологічного 
благополуччя та деформацію подружньої взаємодії, що 
необхідно враховувати під час розроблення комплекс-
них програм реабілітації хворих з даною патологією.
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У статті наведено результати 
дослідження щодо удосконалення 
заходів протидії поширенню алко-
гольної залежності (F 10.2), які впро-
ваджено на регіональному рівні. 
Використано мультидисциплінарний 
підхід із включенням методики судо-
вої фармації, доказової медицини, 
доказової фармації, фармацевтично-
го і медичного законодавства в сис-
темі медичного та фармацевтичного 
права.
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медичне та фармацевтичне право, 
доказова медицина, доказова фар-
мація, алкогольна залежність (F 10.2), 
медичне та фармацевтичне законо-
давство

В статье приведены результаты ис-
следования по усовершенствованию 
мер противодействия распростране-
нию алкогольной зависимости (F 10.2), 
которые внедрены на региональном 
уровне. Использован мультидисци-
плинарный подход с  включением 
методики судебной фармации, до-
казательной медицины доказатель-
ной фармации, фармацевтического 
и  медицинского законодательства 
в  системе медицинского и  фарма-
цевтического права.
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A multidisciplinary approach aimed at 
scientific and practical study countermea-
sures prevalence of alcohol abuse through 
the development of integrated regional pro-
grams, processing socially oriented schemes of 
the pharmaceutical correction of the alcohol 
withdrawal symptoms and improvement of 
pharmaceutical and health legislation in the 
health and pharmaceutical law. According to 
the proposed comprehensive program for 
prevention of alcohol abuse (F10.2) in coop-
eration with the working group drew up the 
basic steps: establish cooperation and coordi-
nate the work of healthcare, law enforcement, 
social services and educational institutions etc.

Keywords: forensic pharmacy, medical 
and pharmaceutical law, evidence-based 
medicine, evidence-based pharmacy, alcohol 
dependence (F10.2), medical and pharmaceu-
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********Алкогольна залежність (АЗ) — це захворювання, 
що його спричиняє систематичний прийом психоак-
тивної речовини (ПАР) алкоголю, яке характеризується 
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наявністю патологічного потягу до алкогольних напоїв 
і призводить до психічних, фізичних, поведінкових роз-
ладів, руйнації соціальних відносин особистості, котра 
страждає від цього захворювання  [1]. У  міжнародній 
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класифікації хвороб 10-го перегляду діагноз «алко-
гольна залежність» виділена в  окремий код F10, а її 
ускладнення — у додаткові коди, серед яких слід осо-
бливо відзначити код F10.2  — «хронічна алкогольна 
залежність» [4—6]. В структурі АЗ (F10.2) вкрай небез-
печним для життя пацієнта є  розвиток алкогольного 
абстинентного синдрому (ААС) з  характерними пси-
хічними і  соматичними хворобливими симптомами, 
які виникають при утриманні від прийому алкоголю 
(безсоння, жахливі сни, тривога, неспокій, галюцинації, 
тремор, хворобливі відчуття у внутрішніх органах, ал-
когольний делірій), що можуть призвести до летальних 
випадків серед алкопацієнтів [2, 3, 7].

Дані наукової літератури свідчать, що високий 
рівень розвитку АЗ серед працеспроможного насе-
лення спостерігається в Бразилії, Казахстані, Мексиці, 
Російській Федерації, Південній Африці та Україні, 
що є причиною більш ніж 4,00 % всіх смертей у світі. 
АЗ — це хвороба, яка вражає працеспроможний шар 
населення віком від 15 до 59 років. В Україні розповсю-
дження АЗ обумовлено зловживанням міцних напоїв, 
які вміщують алкоголь, впливом економічної ситуації 
в країні та складає 15,60 літрів на особу на рік, що біль-
ше ніж в 2 рази перевищує середній світовий показник 
вживання алкогольних напоїв [8, 11, 12].

Незважаючи на існування державних програм щодо 
протидії поширенню АЗ серед населення України, 
показники захворюваності на цю хворобу за останні 
роки тільки збільшуються, а також зростають наслідки 
у вигляді вчинення правопорушень під впливом ПАР 
алкоголю [9, 10]. Цей факт вказує на необхідність розро-
блення мультидисциплінарного підходу щодо протидії 
АЗ та її ускладнень на регіональному рівні, що і склало 
мету роботи.

Під час проведення дослідження було використано 
емпіричні об’єкти дослідження, зокрема: нормативно-
правові документи з обігу ПАР трьох класифікаційно-
правових груп (алкоголь, отруйні лікарські засоби, 
лікарські засоби загальної групи); типові приклади із 
судово-фармацевтичної практики; судово-фармацев-
тична характеристика осіб, які хворіють на розлади 
психіки і  поведінки внаслідок вживання алкоголю; 
інструкції для медичного застосування лікарських за-
собів, які застосовуються у  схемах фармакокорекції 
АЗ. В ході дослідження використано загально прийняті 
методи: нормативно-правового, документального, сис-
темного, судово-фармацевтичного, графічного аналізу.

Для досягнення поставленої мети було обрано 
мультидисциплінарний підхід — на засадах медичного 
та фармацевтичного права в рамках судової фармації, 
доказової медицини, доказової фармації та медичного 
і фармацевтичного законодавства удосконалити захо-
ди протидії при АЗ (F10.2), а саме — провести судово-
фармацевтичний моніторинг нелегального обігу ПАР 
та правопорушень, вчинених особами у  стані алко-
гольного сп’яніння в Україні та на регіональному рівні 
(судова фармація); розробити соціально орієнтовані 
схеми фармакокорекції ААС в структурі АЗ (доказова 
медицина і фармація); запропонувати організаційно-
правові заходи нормотворчості щодо протидії АЗ на 
регіональному рівні (фармацевтичне та медичне за-
конодавство), що наведено на рис. 1.

Рис. 1. Напрями дослідження

Результати судово-фармацевтичних досліджень 
останніх років щодо розповсюдження АЗ в Україні вка-
зують на той факт, що існуючі методи попередження АЗ 
потребують комплексного удосконалення та змінення. 
Виявлення цього факту дало можливість запропонувати 
мультидисциплінарний підхід до розробки комплексної 
програми щодо протидії АЗ з використанням фармацев-
тичного та медичного законодавства, доказової меди-
цини та доказової фармації, судової фармації в рамках 
медичного та фармацевтичного права. Запропонована 
комплексна програма протидії АЗ (F10.2) включає в себе 
3 вектори, які спрямовані на наукове та практичне об-
ґрунтування заходів протидії при алкогольній залеж-
ності шляхом створення соціально орієнтованих схем 
фармакокорекції та розробки комплексних регіональ-
них програм с позиції судової фармації та удосконален-
ня фармацевтичного законодавства щодо порядку обігу 
отруйних ЛЗ в системі фармацевтичного права. Кожний 
із векторів комплексної програми протидії АЗ включає 
в себе два напрямки(рис. 2).

Рис. 2. Зміст мультидисциплінарного підходу до комплексної 
програми протидії алкогольній залежності (F10.2)
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Відповідно до запропонованої комплексної програ-
ми протидії АЗ (F 10.2) в рамках співпраці із робочою 
групою було розроблено заходи щодо протидії алко-
гольної залежності (F 10.2), які затверджено наказом 
Головного управління охорони здоров’я Харківської об-
ласної державної адміністрації № 857 від 28.12.2012 р., 
зокрема:

• налагодити взаємодію та скоординувати роботу 
із закладами охорони здоров’я, органами внутрішніх 
справ, соціальними службами і закладами освіти;

• створити банк даних про кількість осіб, які зло-
вживають ПАР алкоголем та перебувають на профілак-
тичному і  диспансерному обліку в  закладах охорони 
здоров’я;

• розробити відомчий порядок обліку осіб, які зло-
вживають ПАР алкоголь;

• вносити до профілактичного обліку осіб, які зло-
вживають ПАР алкоголем;

• надавати допомогу дітям, спрямовану на позбав-
лення від АЗ, після виписки з лікувально-профілактич-
них закладів;

• налагодити надання медико-фармацевтичної та 
соціально-економічної допомоги дітям, які зловжива-
ють ПАР алкоголем, для недопущення розповсюдження 
алкогольної залежності;

• постійно проводити судово-фармацевтичний 
і наркологічний моніторинг ситуації у сфері боротьби 
з незаконним обігом ПАР різних класифікаційно-право-
вих груп і ефективності здійснення заходів реагування 
на таку ситуацію;

• удосконалити систему підготовки, перепідготовки 
та підвищення кваліфікації медичних, фармацевтичних, 
педагогічних, соціальних працівників інших служб з пи-
тань протидії поширенню АЗ;

• започаткувати заходи щодо розроблення програ-
ми замісної терапії для неповнолітніх.

За результатами роботи запропоновано мульти-
дисциплінарний підхід, направлений на наукове та 
практичне обґрунтування заходів протидії при АЗ 
шляхом розроблення комплексних регіональних 
програм, опрацювання соціально орієнтованих схем 
фармакокорекції ААС та удосконалення фармацевтич-
ного та медичного законодавства в системі медичного 
і фармацевтичного права.
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