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Офіційні сторінки, новини, коментарі

Згідно зі статистикою, щороку в Україні реєструється близько 

6 млн інфекційних захворювань, 98 % з яких складають захворю-

вання на грип та ГРВІ. Водночас рівень вакцинації проти грипу 

залишається дуже низьким, хоча, за різними оцінками, витрати 

для кожного хворого, пов’язані із захворюванням на грип чи ГРВІ, 

коливаються від 400 до 2700 грн, залежно від перебігу захворю-

вання. Натомість вартість однієї дози вакцини, що захищає від 

грипу впродовж усього сезону, становить близько 200 грн. За мину-

лий епідсезон в Україні було зафіксовано 7 летальних випадків від 

грипу, при цьому жоден із померлих не був щеплений від грипу.

Підготовлено ТОВ «Медікс груп»

Уряд прийняв ряд нормативних документів  
у сфері охорони здоров’я

29 серпня під головуванням Прем’єр-міністра України Володимира Гройсмана відбулося чергове засідання Уряду. Під 
час засідання було розглянуто ряд нормативно-правових актів, поданих від Міністерства охорони здоров’я України.

За рішенням Уряду прийнято постанови:

•  «Про внесення змін до постанови КМУ від 28.03.2018 р. № 278 

«Про затвердження переліку лікарських засобів та медичних 

виробів, які закуповуються на підставі угод щодо закупівлі із спе-

ціалізованими організаціями, які здійснюють закупівлі за напря-

мами використання бюджетних коштів у 2018 році за програ-

мою «Забезпечення медичних заходів окремих державних 

програм та комплексних заходів програмного характеру»;

•  «Про внесення змін до переліку лікарських засобів та медич-

них виробів, які закуповуються на підставі угод (договорів) 

щодо закупівлі із спеціалізованими організаціями, які здій-

снюють закупівлі за напрямами використання бюджетних 

коштів у 2016 році за бюджетною програмою 2301400 

«Забезпечення медичних заходів окремих державних про-

грам та комплексних заходів програмного характеру»;

•  «Про затвердження Порядку використання коштів, перед-

бачених у державному бюджеті для реконструкції і розши-

рення Національного інституту раку»;

•  «Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів 

України».

Також із триденним доопрацюванням прийнято постанову, 

якою вносяться зміни до п. 1 постанови КМУ від 22.07.2015 р. № 622 

«Деякі питання здійснення державних закупівель лікарських засо-

бів та медичних виробів із залученням спеціалізованих організацій, 

які здійснюють закупівлі». 

Зауважимо, що даним пунктом, зокрема, визначено критерії 

відбору спеціалізованих організацій, які здійснюють централізо-

вані закупівлі, особливості укладання договорів на закупівлю 

лікарських засобів тощо. Окрім цього, ухвалено законопроект 

«Про внесення змін до деяких законодавчих актів України». Згодом 

цей законопроект буде подано на реєстрацію в Парламент.

Ці проекти документів прийнято без обговорення, відповідно 

до параграфа 21 Регламенту Кабінету Міністрів України, згідно 

з яким, у разі відсутності неврегульованих розбіжностей у позиціях 

зацікавлених органів та/або застереження Секретаріату Кабінету 

Міністрів, проекти актів за пропозицією головуючого можуть бути 

прийняті в цілому без обговорення. 

Як зазначено на сайті МОЗ України, ухвалений законопроект 

виключає з Основ законодавства України про охорону здоров’я 

ст. 74.1, що регламентувала право на заняття народною медици-

ною (цілительством) і зобов’язувала профільне міністерство вида-

вати відповідні дозвільні документи.

Підготовлено ТОВ «Медікс груп»

Склад. Діюча речовина: 1 таблетка Трифас® 10 містить торасеміду 10 мг, 1 таблет-
ка , Трифас® COR містить торасеміду 5 мг, 1 ампула (4 мл) розчину для ін’єкцій містить 
торасеміду-натрію 21,262 мг (що еквівалентно 20 мг торасеміду); 

Показання. Трифас® COR: Есенціальна гіпертензія. Лікування та профілактика 
набряків, спричинених серцевою недостатністю. Трифас® 10: Лікування та профілак-
тика набряків, спричинених серцевою недостатністю. Трифас® 20 ампули: Лікування 
набряків та/або випотів, спричинених серцевою недостатністю, якщо необхідне 
внутрішньовенне застосування лікарського засобу.

Протипоказання. Підвищена чутливість до діючої речовини, інших препаратів 
сульфонілсечовини та до допоміжних речовин. Ниркова недостатність з анурією. 
Печінкова кома або прекома. Артеріальна гіпотензія. Гіповолемія. Гіпонатріємія. 
Гіпокаліємія. Період годування груддю.

Спосіб застосування та дози. Есенціальна гіпертензія. Лікування розпочина-
ється із застосування 1/2 таблетки препарату Трифас® Cor на добу, що еквівалентно 
2,5 мг торасеміду. Добова доза може бути підвищена до 1 таблетки препарату Трифас® 
Cor. Набряки та випоти. Лікування розпочинається із застосування добової дози 
5 мг торасеміду. Звичайно ця доза вважається підтримуючою. Якщо добова доза 5 мг 
є недостатньою, то застосують добову дозу 10 мг торасеміду, яку призначають щоден-
но. Добова доза може бути збільшена до 20 мг торасеміду. Гострий набряк легень. 
Лікування треба починати з внутрішньовенного введення разової дози 4 мл препа-

рату Трифас® 20 ампули. Цю дозу можна повторити з інтервалом в 30 хв. Не можна 
перевищувати добову максимальну дозу 20 мл препарату Трифас® 20 ампули.

Побічні реакції. Посилення метаболічного алкалозу. Спазми м’язів (особливо 
на початку лікування). Підвищення концентрації сечової кислоти та глюкози в крові, 
холестерину та тригліцеридів. Гіпокаліємія при низькокалорійній дієті, блюванні, 
проносі, та у хворих з хронічною дисфункцією печінки.

Можливі порушення водного та електролітного балансів. Розлади травного 
тракту (особливо на початку лікування). Підвищення концентрації деяких печінкових 
ферментів (гама-глутаміл-транспептидази) в плазмі. Головний біль, запаморочення, 
підвищена втомлюваність, загальна слабкість (особливо на початку лікування).

Виробник Трифас® 10, Трифас® COR – БЕРЛІН-ХЕМІ АГ.
Місцезнаходження. Глінікер Вег 125,12489, Берлін, Німеччина.
Виробник Трифас® 20 ампули – А. Менаріні Мануфактурінг, Логістікс енд 

Сервісес С.р.Л.
Місцезнаходження. Віа Сете Санті 3, 50131 Флоренція, Італія.
Представництво в Україні «Берлін-Хемі/А.Менаріні Україна ГмбХ».
Адреса: Київ, вул. Березняківська 29. Тел.: (044) 494-33-88, факс (044) 494-33-89
За детальною інформацією звертайтесь до інструкцій для медичного застосуван-

ня Трифас® 20 ампули від 29.12.2014, Трифас® 10 від 19.12.2014 Трифас® COR від 
06.03.2015, що затверджені відповідними наказами МОЗ України № 1019, №978, № 123

ІНСТРУКЦІЯ СКОРОЧЕНА


