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ГІАЛУРОНОВОЇ КИСЛОТИ В АПТЕКАХ МІСТА ЗАПОРІЖЖЯ 
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Запорізький державний медичний університет, м. Запоріжжя, Україна 

Кафедра управління і  економіки фармації, медичного та фармацевтичного права 
prirodnaya.26@gmail.com 

 
Найбільш поширеною формою суглобової патології є остеоартроз. Він на сьогодні є 

однією. з основних причин передчасної втрати працездатності та інвалідності, хронічного 
больового синдрому, що значно знижує якість життя пацієнтів. Артрозом хворіють 10-15% 
всіх мешканців планети. З віком ризик розвитку захворювання суглобів тільки збільшується, 
досягаючи 30-35% у осіб похилого віку [1,3]. Тому таке захворювання опорно-рухового апа-
рату як остеоартроз представляє важливу медико-соціальну проблему. Ознаки ОА зустріча-
ються у більшості осіб старше 65 років і приблизно у 80% людей старше 75 років. Після 60 ро- 
ків, приблизно одна з двох жінок і один з трьох чоловіків страждають цим захворюванням. 
Терапія цього захворювання включає немедикаментозні і медикаментозні методи з ураху-
ванням індивідуальних особливостей пацієнта. Одним з базисних препаратів лікування є гіа-
луронова кислота (ГК) [1, 2]. 

Метою роботи стало вивчення глибини товарного асортименту препаратів гіалуроно-
вої кислоти для лікування остеоартозу  в аптеках міста Запоріжжя. 

В сучасних умовах конкуренції ринок визначає необхідний йому асортимент, щоб за-
довольнити попит краще й ефективніше, ніж конкуренти. При неоптимальній структурі асо-
ртименту відбувається зниження рівня прибутку, втрата конкурентних позицій на перспек-
тивних споживчих і товарних ринках. Тому формування оптимального асортименту важливе 
для підприємств, що прагнуть бути конкурентоспроможними. Товарний асортимент – це на-
бір різноманітних товарів, об'єднаних певною споживчою, торговою або виробничою озна-
кою. Він характеризується такими показниками: шириною, глибиною, порівнянністю, наси-
ченістю. Нами був розрахований показник однієї з характеристик асортименту препаратів 
(глибини) вивчаємого сегменту ЛЗ по формулі для 6 аптек: 

 

А= Ф / Т * 100%, 
 

де: А – глибина товарного асортименту, Т – теоретична кількість позицій групи, Ф – фактич-
на кількість позицій групи. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Рис. 1. Глибина асортименту препаратів ГК в аптеках міста  
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Аптеки відібрані у випадковому порядку за допомогою Internet-сайтів 3 аптечних ме-
реж: «Аптека Доброго дня», «Аптека Низьких цін», «Благодія», «Копійка», «Народна апте-
ка», «Мед-сервіс». 

За розрахунками  встановлено, що глибина асортименту препаратів ГК в досліджува-
них аптеках коливалась від 4,4 – 26,1%.  

Найбільша глибина асортименту ГК виявилася в «Аптеці Доброго дня» – 26,1%, далі йде 
«Мед-сервіс» – 17,4%. В «Аптеці Низьких цін» та «Благодія» даний показник склав по 13%.  

Саме низьке значення глибини асортименту ГК на момент дослідження виявився в 
«Народній аптеці» та «Копійці» – 8,7% та 4,4% відповідно (рис.1). 

У всіх аптеках були відсутні 11 ЛЗ з асортименту вивчаємої групи. Це препарати: 
Адант 2,5 мл шприц №1; Сингиал 2 мл шприц №1 і №3; Хиалубрикс 2 мл шприц №1; Ви-
скоПлюс 2 мл шприц №1; ВискоПлюс гель 3мл шприц №1; Ферматрон 1% 2мл шприц №1; 
Ферматрон Плюс 1,5% 2 мл шприц №1; Остенил 2 мл шприц №1; Суплазин 2 мл шприц №1; 
Суплазин 1-шот 6 мл шприц №1; Регенфлекс 75 мг/3 мл, 32 мг/2 мл та 16 мг/2 мл шприц №1. 
Хоча 11 препаратів були відсутні в аптеках, але можливо було зробити заказ в інтернет-
аптеках. 

По кількості позицій ГК в асортименті аптек визначений рейтинг п’яти наступних 
«сходинок» препаратів незалежно від форми випуску: ПроФлекс Інтра 12% 2,5 мл, 20% 3 мл 
шприц №1; Гіалган 2 мл шприц №1; Гиалуаль Artro (Диарт) 1,1% 1 мл, 2мл, 1,8% 1 мл, 2 мл; 
Синокром 1%, 2% 1 мл шприц №1; Гиамакс Хондро 2 мл шприц №1 (рис. 2). 

.  
Рис. 2. Рейтинг препаратів ГК 

 
Розбіжність показника глибини товарного асортименту залежала від розташування 

аптек, адміністративного району міста, поліклінік, лікарень та ін. 
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