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Вступ. Загальна фармакологія.  

Виписування  рецептів на різні лікарські форми. 

 

Фармаколоriя (грец. pharmacon - лiки, отрута; logoв - вчення) - це наука про 

лiкарськi засоби. Застосуваввя лiкарських засобiв - унiверсальвий метод 

вадаввя медичвоi: допомоги хворим. Завдяки досягвенням фармакології 

стало можливим лiкування пацiентiв з бiлъшiстю тяжких iнфекцiйних 

захворювань, цукровим дiабетом, iнфарктом мiокарда тощо. Водночас слiд 

вiдзначити, що сучасвi високоактивнi лiкарськi засоби можна порiвняти зi 

скальпелем хiрурга. Невмiле поводження з ними може зашкодити пацiенту.  

Фармакояоziя - наука, що вивчає взаемодiю лiкарських засо6iв з органiзмом  i 

включае  три роздiли: теоретичний  (загальний), експериментальний i 

клiнiчний .  

Теоретична фармакологiя (складається з двох великих роздiлiв: загальної i 

спецiальної  фармакологiї). 

Загалъна фармаколоriя вивчае основнi закономiрностi взаемодії  лiкарських 

речовин з органiзмом. 

Предметом спецiальної фармакології є фармакокiнетика та 

фармакодинамiка окремих лiкарських засобiв. 

Фармакокiнетика вивчае процеси всмоктування, розподiлу в органiзмi, 

перетворення i виведення лiкiв.  

Фармакодинамiка вивчає локалiзацiю, дiю, механiзм, а також види дiй 

лiкарських речовин.  

Експериментальна фармакологiя вивчае вплив бiологiчно активних i 

лiкарських речовин на органiзм тварин в умовах експерименту. ЇЇ складовими 

є фiзико-хiмiчна, бiохiмiчна i фiзiологiчна фармакологiя. 

Фiзико-хiмiчна фармакологiя вивчае фiзико-хiмiчнi процеси 

(комплексоутворення, абсорбцiю, каталiз), що лежать в основi взаємодiї 

лiкарських речовин i бiомембран. 

Бiохiмiчна фармакологiя виявляе взаемодiю лiкарських речо вин i 

рецепторiв (молекулярнi структури на клiтиннiй оболонцi). 

Фiзiологiчна фармакологiя аналiзуе функцiональнi змiни з боку органiв i 

систем, що виникають пiд впливом лiкарських засобiв. 



Клiнiчна фармакологiя вивчае взаемодiю лiкарських речовин з органiзмом 

людини в умовах патологи. Завданням клiнiчній фармакології є дослiдження 

нових i переоцiнення наявних препаратiв, удосконаленвя лiкарської терапiї, 

розробленвя методiв ефективного i безпечного використавня лiкарських 

засобiв. 

Іcтopiя фармакологii. 

В icтopii розвитку фармакологи можна видiлити два етапи. 

Емпіричний етап. Людина пiзнавала отруйнi i лiкувальнi властивостi рослин 

та методи 'ix обробки в певних пропорцiях на власному досвiдi. Iсторiя 

лiкознавства пов'язана з iменами видатних лiкарiв. 

У Стародавнiй Греції - з iменем Гiпnократа , який вважав, що основною 

зброею лiкаря мають бути нiж, слово i рослини . 

У Стародавньому Римi найвидатнiшим ученим-лiкарем був Клавдiй Гален), 

який першим запропонував робити витяжки з рослин.  

В Арабських халiфатах вiдомим лiкарем-фiлософом був Абу Алi lбн-Сiна. Вiн 

автор всесвiтньо вiдомого твору , в якому є роздiли  з описаниям  майже 900 

лiкарських засобiв, виготовлених з рослин, мiнералiв та органiв тварин. 

У Киїiвськiй Pyci досвiд лiкознавства був узагальнений Євпраксiею 

Мстиславiвною . 

У Захiднiй Європi пiзнього середньовiччя важливу роль у розвитку медицини 

вiдiграв Парацельс . Вiн увiв у медичну практику солi металiв, особливу увагу 

придiляв дозуванню лiкiв.  

Науковий етап у розвитку фармакологи почався з кiнця ХVІІІ - початку XIX ст., 

чому сприяли всесвiтньо вiдомi вiдкриття в бiологil, xiмil, фiзiологiї, патологи 

тощо. Було вiдкрито експериментальнi лабораторil, в яких вивчали 

фармакологiчнi властивостi рiзних речовин. 

Шляхи пошуку нових лiкарсъких засобiв. 

Процес розвитку фармакологи характеризуеться постiйним пошуком i 

створенням нових, бiльш активних i безпечних препаратiв. Останнiм часом 

все бiльшого значения набувають фундаментальнi дослiдження, що 

спрямованi на вирiшення не тiльки хiмiчних, а й бiологiчних проблем. Успiхи 

молекулярної біології, молекулярної генетики, молекулярної фармакологіі 

сприяють створенню нових препаратiв .  

Пошук нових лiкарських засобiв розвиваеться за такими напрямками: 



1.  Хiмiчний синтез препаратiв . 

2.  Одержання препаратiв з лiкарської сировини й видiлення окремих 

речовин. 

3. Видiлення лiкарських речовин, що є продуктами життедiяльностi грибiв i 

мiкроорганiзмiв. 

4. Бiотехнологiя (клiтинна i генна iнженерiя). 

Загальна рецептура. 

Лiкарськi засоби - речовиии або їх суміші природного, синтетичного чи 

бiотехнологiчного походження, якi застосовують для запобiгання вагiтностi, 

профiлактики, дiагностики та лiкування захворювань людей або для змiни 

стану функцiй органiзму. 

До лiкарських засобiв належать: дiючi речовини (субстанції; готовi лiкарськi 

засоби (лiкарськi препарати); гомеопатичнi засоби; засоби, якi 

використовують для виявлеиия збудиикiв хвороб, а також для боротьби зi 

збудниками хвороб або паразитами; лiкарськi косметичнi засоби та лiкарськi 

домiшки до продуктiв. 

Дiючi речовини (субстанції - бiологiчно активнi речовини, якi можуть 

змiнювати стан i фуикції органiзму або виявляти профiлактичну, дiагностичиу 

чи лiкувальну дiю та використовуються для виробництва готових лiкарських 

засобiв. 

Лiкарський препарат - це лiкарський засiб у певнiй лiкарськiй формi. 

Лiкарська форма - це наданий лiкарському засобу чи лiкарськiй рослинний 

речовинi зручний для застосування стан i вигляд, за якого досягаеться 

потрiбний терапевтичний ефект. 

Види лiкарських форм: 

1. Твердi лікарські форми 

(таблетки, порошки, драже, карамелi, пастилки, гранули та iн.). 

2. Рiдкi лiкарськi форми 

(розчини, настої i вiдвари, настойки, екстракти, емульсії, суспензії, мiкстури та 

iн.). 

3. М'якi лiкарськi форми 

(мазi, пасти, супозиторii, лiнiмеити, креми, гелi). 



4. Лiкарськi форми для iн'єкцiй 

(препарати в ампулах, флаконах, стерильнi розчиии). 

Лiкарськi препарати i лiкарськi форми, складовi яких, дози i спосiб 

виготовлеиня наведено у Фармакопеї, називають офiцииальними, а лiкарськi 

форми, якi готують в аптецi за рецептом лiкаря, - магiстральними. 

Вiдповiдио до Закону України «Про лiкарськi засоби», Державна 

фармакопея України - це правовий акт, що мiстить загальнi вимоги до 

лiкарських засобiв, фармакопейнi статтi, методи контролю за якiстю 

лiкарських засобiв. Державна фармакопея мае законодавчий характер.  

приемства •Науково-експертний фармакопейиий центр•. 

Положения ДФУ узгодженi з Европейською фармакопеею, яка передбачае 

обов'язкове виробиицтво лiкарських засобiв вiдповiдно до вимог Незалежноi 

виробничоi практики (GМР). В Українi ще не створено умов для переходу на 

обов'язкове виконаиня вимог GMP, що доводиться певною мiрою 

компенсувати за рахунок високих вимог до якостi кiнцевого продукту. 

Лiкарськi засоби за токсичиiстю подiляють на: 

1. Отруйнi - Venena, список А. 

2. Сильнодiючi - Heroica, список Б.  

Рецепт - це письмове звернення лiкаря, завiдувачiв фельдшерських чи 

фельдшерсько-акушерських пунктiв до фармацевта про виrотовпення та 

вiдпуск певнiй особi пiкарського засобу iз зазначенням дози та способу його 

застосування. 

Це важливий медичний, фiнансовий та юридичний  документ, до якого 

необхiдно ставитися дуже уважно. Виписують рецепти за правилами, 

встаиовлеиими наказом МОЗ Украiии No 360 вiд19.07.2005 р.  

lснує 2 форми рецептурних бланкiв. 

Форма No 1 - для виписування лiкiв дорослим i дiтям за повну вартiсть; на 

пiльгових умовах (безоплатно, з оплатою 50 %) i засобiв, що пiдлягають 

предметно-кiлькiсному облiку. 

Форма No 3 - для виписування наркотичних препаратiв (бланки рожевого 

кольору, мають вiдповiдну серiю i номер). 

 

 



Структура рецепта: 

Рецепт виписують на вiдповiдному бланку, оформленому друкарським 

способом. Рецепт складаеться з таких частив: 

1. Напис (inscriptio), до якого входять: 

- назва лiкувально-профiлактичного закладу i його код; 

- категорiя рецепта; 

- дата виписування рецепта (число, мiсяць, рiк); 

- прiзвище та iнiцiали хворого, вiк; 

- прiзвище та iнiцiали лiкаря. 

2. Звернення лiкаря до фармацевта (Propositio) - •recipe•, що означае 

•вiзьми• (скорочено - •Rp.:•). 

3. Пiсля Rp.: йде перелiк лiкарських речовин (Designatio mate riarum) 

латинською мовою в родовому вiдмiнку iз зазначенням їx кiлькостi (дози). 

Якщо в рецептi виписана одна речовина, то це простий рецепт, а якщо кiлька 

- складний. Пiд час виписування складного рецепта назви препаратiв пишуть 

одну пiд одною i в певному порядку: спочатку основна лiкарська речовина 

(Ьasis), на дiю якоi: розраховуе лiкар, потiм - допомiжна (adjuvans), яка 

посилюе дiю основноi:, потiм, якщо потрiбно, речовина, яка змешує 

неприемний смак i запах лiкiв (corrigens), i формiвна речовина (constituens). 

У рецептах кiлькiсть твердих та сипких речовин позначають у грамах або 

частках грама. Для практичноi: дiяльностi необхiднi знания позначення доз у 

рецептах (у грамах або частках) i на упаковцi (у мiлiграмах). 

Позначеня доз у рецептах.  

0,1 0,1 Один дециграм 100 

0,01 0,01 Один сантиграм 10 

0,001 0,001 Один мiлiграм  

0,0001 0,0001 Один децимiлiграм 0,1 

0,00001 0,00001 Один сантимiлiграм 0,01 

Кiлькiсть рiдких лiкарських форм у рецептах вказуеться в мiлiлiтрах, краплях 

(наприклад: 1 mI; 100 ml; gtt). Якщо лiкарська речовина дозуеться в одиницях 

дu (ОД), то в рецептi вказуеться кiлькiсть одиниць . 



4. Приписка (Subscriptio) - вказiвка фармацевту на технолоriю ви 

готовлення, лiкарську форму, кiлькiсть доз (латинською мовою). 

5. Сигнатура (Signatura). Починаеться зi слова Signa (познач). Цю частину 

пишуть державною чи iншими мовами згiдно iз Законом Украiни •Про мови в 

Украiнi•, без будь-яких скорочень. 

б. Рецепт закiнчуегься пiдписом лiкаря та йоrо особистою печаткою. 

7. Додатково регламентуеться тривалiсть дii: виписаного рецепта шляхом 

позначения окремих термiнiв. 

Так, рецепти на лiкарськi засоби, що вiдпускають за рецептом на бланку 

форми No 1, дiйснi протягом 10 днiв з дня виписувания, а на спецiальних 

рецептурних бланках форми No 3 - протягом 5 днiв. 

Правила виписування рецептiв 

Рецептура твердих лiкарських форм 

Таблетки (Tabulettae) - тверда дозована лiкарська форма, яку одержують 

шляхом пресування лiкарських та iндиферентних речовин (цукор, крохмаль, 

тальк, натрiю хлорид, вода, розчин желатину). Виготовляють таблетки круглої 

або овальної форми на фармацевтичних заводах. 

Таблетки для вживания всередину класифiкують так: 

• таблетки без оболонки; одношаровi, одержанi одноразовим 

пресуванням; 

• таблетки, вкритi оболонкою; вкритi одним або кiлькома шарами сумiшi 

рiзних речовин (смоли, желатин, цукри, воски); 

• таблетки шипучi - таблетки без оболонки, основну масу  яких 

становлять кислоти i карбонати або  гiдрокарбонати, якi швидко реагують у 

присутностi води з видiленням вуглекислого газу; 

• таблетки розчиниi (перед застосуванням розчиняють у водi); 

• таблетки диспергованi; 

• таблетки кишково-розчиниi (перед вживанням диспергують у водi до 

утворення гомогенної суспензії; 

• таблетки з модифiкованим вивiльненням; стiйкi в шлувковому соку i 

звiльняють дiючу речовину в кишечнику (мiстять спецiальнi допомiжнi 



речовини для змiни швидкостi або мiсця вивiльнення дiючоi: речовини або 

речовин); 

• таблетки для застосування у ротовiй порожнинi; забезпечують повiльне 

вивiльнення i мiсцеву дiю речовини в певних дiлянках рота. 

Новi тераnевтичнi системи - це: 

• лiкарськi форми з уповiльненим надходженням препарату - retard або 

slow-relese -  у виrлядi таблеток i капсул; 

• лiкарськi форми з двофазним надходженням препарату - rapid-retard; 

• лiкарськi терапевтичнi системи 24-годинноi: дiї. 

 

Пропис простих таблеток 

 Rp.: Назвал. р. -  Р. Д.(разова доза) 

         D . t. d. N in tab. 

         S.  

Виписати 10 таблеток, що мiстять 0,3 г анестезину. Призначити всередину по 

1 таблетцi 3 рази на день. 

Rp.: Anaesthesini 0,3 

        D. t. d. N. 10 in tab. 

        S. Всередину по 1 таблетцi 3 рази на день 

 

Драже (Dragee)- тверда дозована лiкарська форма, яку одержують шляхом 

багаторазового нашаровування лiкарських i допомiжних речовин на цукровi 

гранули. Вживають всередину: ковтають не розжовуючи. Завдяки цукровiй 

оболонцi драже не вiдчуваеться неприемного смаку i запаху лiкарських 

речовин. 

Пропис драже: 

Rp.: Dragee (драже) Назвал. р. - Р. Д. 

        D. t. d. N. ...  

Виписати 20 драже, що мiстять 0,1 г дiазолi ну. Призначити всередину по 1 

драже 2 рази на день пiсля їди. 



Rp.: Dragee Diazolini 0,1 

        D. t.d. N. 20 

        S. Всередииу по 1 драже 2 рази на день пiсля їжі 

Гранули (Granulae) - тверда лiкарська форма, мае вигляд однорiдних 

частинок округлої, цилiндричної або неправильної форми. Виготовляють на 

фармацевтичних заводах. 

Класифiкацiя гранул: 

• шипучi, без оболонки, мiстять кислоти i карбонати, гiдрокарбонати; 

• гранули, вкритi оболонкою; 

• гранули кишково-розчиннi; 

• гранули з модифiкованим вивiльненням. 

Гранули е недозованою лiкарською формою їх призначають всередину, 

дозують чайними ложками, дiтям  розчиняють у переваренiй водi. 

Приклад рецепта: 

Rp.: Granularum Orasi 100,0 

        D. S. Всередину по 1/ 2- 1 чайнiй ложцi гранул пiд час або пiсля  їжі 3  

рази на день 

Порошок (Pulvis) - це тверда сипка лiкарська форма для внутрiшнього або 

зовнiшнього застосування, що складається з однiєї або кiлькох подрiбнених 

речовин. Стерильний порошок застосовують для парентерального введення 

пiсля попереднього розчинення в стерильному розчиннику. Для 

виготовлення порошкiв використовують лiкарськi речовини рiзного 

походження: синтетичного, рослинного, тваринного та мiкробного, а також 

неорганiчнi сполуки. Виготовляють фабрично-заводським шляхом (за 

офiцинальними прописами) та в аптеках (за магiстральними прописами). 

Класифiкацiя порошкiв залежно вiд застосування: 

а) для зовнiшнього застосування - випускають в одноразових або 

багаторазових контейнерах (з кришками, що просiдають), а також у 

контейнерах пiд тиском; 

б) для перорального застосування - випускають в одно- або багаторазових 

контейнерах. Вживають з водою. Розрiзняють шипучi порошки, що мiстять 

кислоти, карбонати або гiдрокарбонати. 



Порошки, що готують ех tempore, подiляють на простi i складнi, отруйнi i 

сильнодiючi речовиви у кiлькостях менше 0,05 г на всю масу, що готується, 

використовують у виглядi тритурацii сумiшi з лактозою (1:100 або 1:10). 

За ступенем подрiбнення порошки подiляють на: 

1) великi (pulvis grossus) - застосовують всередиву пiсля попереднього 

розчинення; 

2) дрiбнi (pulvis suЬtillis) - застосовують усередиву i запивають водою; 

3) найдрiбнiшi (pulvis suЬtilissimus) - використовують для зовнiшнього 

застосування. 

Пропис простих дозованих порошкiв  

Rp.: Назвал. р. - маса 

        Dа(видай)  

        Signa (познач)  

Виписати 100 г тальку. Присипати шкiру. 

Rp.: Talci 100,0 

        D. S. Присипати шкiру 

 

Рецептура рiдких лiкарських форм 

Скорочений пропис водяних розчинiв: 

а) у вiдсотках: 

Rp.: Solutionis, назвал. р. ( %)- 

об'ем(мл) 

D. 

S.  

Виписати 200 мл 3 % розчяну натрiюбромiду. Призначити всередяну по 1 

столовiй ложцi розчину 3 рази на день niсля їжі. 

Rp.: Natrii bromidi 3 % - 200 ml 

        D. S. Всередину по1 столовiй ложцi розчину 3 рази на день  

 



Рецептура м’ких лiкарських форм 

Мазi виготовляють на фармацевтичних заводах (за офiцинальниими 

прописами) та в аптеках (за магiстральними прописами). Вiдпускають у 

баночках або тубах вiд 20 до 100 г. Мазi для очей виготовляють в асептичних 

умовах i випускають у тюбиках вiд 5 до 10 г. Зберiгати мазi потрiбно в 

холодному мiсцi . 

Мазi (Unguenta) - м'якi лiкарськi засоби для мiсцевого засто суваяня, 

призначенi для нанесения на шкiру, рани i слизовi обо лонки для мiсцевоi: 

терапевтичноi:, пом'якшувальноi:, захисноi: дii або для проникнення 

лiкарських речовин крiзь шкiру чи слизовi оболонки. Мiстять дiючi та 

допомiжнi речовини. 

Пропис мазi 

Rp.: Ung. Назва л. р. % - маса 

        D. S. Наносити на ушкодженi дiлянки шкiри  

Виписати 25 г мазi, що мiстить 10 % iхтiолу. Змащувати ураженi дiлянки 

шкiри. 

Rp.: Ung. Ichthyoli 10 % - 25,0 

        D. S. Змащувати ураженi дiляики шкiри 

Паста (Pasta) - це густа мазь, що мiстить вiд 25 до 65 % порошкоподiбних 

речовин. Виготовляють на фармапевтичиих заводах та в аптеках. До складу 

пасти входять лiкарськi речовиии, iндиферентнi порошки - тальк (Talcum), 

крохмаль (Amylum), цинку оксид (Zinci oxydum) та мазевi основи. Вiдпускають 

у баночках до 100 г. На вiдмiну вiд мазей пасти бiлъш тривалий час 

утримуються на поверхнi шкiри i виявляютъ адсорбцiйну та протизапальиу 

дiю. 

Пропис паст 

а) скорочевий пропис пасти:  

Rp.: Pastae, назва л. р. - маса 

D. S. Наяосити на уражену дiляяку шкiри Виписати 50 г грамiпидияово1пасти. 

Наносити на уражевi дiлянки шкiри. 

 Rp.: Pastae Gramicidini 50,0 

D. S. Наносити на ураженi дiлянки шкiри 



Лiнiменти (Linimenta) - це рiдкi мазi. Складаються з лiкарських речовин i 

олiй. Застосовують зовнiшньо для накладання на рани, виразки, змащування 

уражених дiлянок шкiри. Перед застосуванням ix слiд збовтувати. 

 

Приклад рецепта:  

Rp.: Linimenti Thesani 100 ml 

D. S. Змащувати ураженi дiпявки шкiри 

 

Лiкарськi форми для ректального застосування 

 

Класифiкацiя 

• Ректапьнi супозиторii. 

• Ректапьнi капсули. 

• Ректапьяi розчини i суспензii. 

• М'якi пiкарськi засоби для ректального застосування. 

• Ректальнi пiни. 

• Ректапьнi тампони. 

 

Супозиторії (Suppositoria) - дозована лiкарська форма, що має тверду 

консистенцiю за кiмнатної температури i плавиться при температурi тiла. 

Пропис супозиторiю 

Rp.: Supp. cum л. р. - (Р. Д.) 

D.t.d.N.... 

S.  

Виписати 10 супозиторiiв, що мiстять по 500 000 ОД нiстатіну. Вводити в 

пряму кишку по 1 супозиторiї двiчi на день.  

Rp.: Supp. cum Nystatino 500 000 ОД 

D. t. d. N.10 

S. Вводити в пряму кишку по 1 супозиторiї двiчi на  



Рецептура лiкарських форм для ін'єкцій 

До лiкарських форм для iн'екцiй належать стерильнi воднi й олiйнi розчини в 

ампулах (по 1, 2, 3, 5, 10, 20 мл), а також стерильнi порошки у флаконах та 

ампулах, якi перед уведенням розчиняють у вiдповiдних розчинниках. Як 

розчинники використовують: бiдистильовану воду, iзотонiчний розчин 

натрiю хлориду, 0,5 % розчин новокаiну. До лiкарських форм для iн'екцiй 

висувають такi вимоги: стерильнiсть (вiдсутнiсть мiкроорганiзмiв), чистота 

(вiдсутнiсть механiчних домiшок), стiйкiсть пiд час зберiгання, апiрогеннiсть 

(не пiдвищуе температуру тiла) i в рядi випадкiв - iзотонiчнiсть (осмотичний 

тиск препарату дорiвнюе осмотичному тиску кровi). 

Контейнери для лiкарських засобiв для парентерального введення мають 

бути виготовленi з прозорих матерiалiв. 

Концентрацiю офiцинальних розчинiв для iн'екцiй в ампулах i флаконах 

позначають у вiдсотках та у спiввiдношеннi маси лiкарського засобу (мг) до 

об'ему (мл). Наприклад, концентрацiю 2 % розчину лiдокаiну позначають як 

20 мг/мл. 

 

Пропис водного стерильного розчину в ампулах: 

Rp.: Solutionis, назвал. р. (%) - об'ем ампули 

       D. t. d. N  in ampull. 

       S. 

 Виписати 20 ампул по 1 мл, що мiстять 3 % розчии тiамiну бромiду. Вводити 

внутрiшньом'язово по 1 мл один раз на день. 

Rp.: Sol. Tiamini bгomidi 3 % -1 m1 

               D. t. d. N. 20 in ampull. 

               S. Вводити ввутрiшньом'язово по 1 мл один раз на день 


