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5 Скорочена  інструкція для медичного застосування препарату ФЕНТАВЕРА 25, 50, 75, 100 мкг/год

Діюча речовина. Фентаніл. Лікарська форма. Пластир трансдермальний з вивільненням 12,5, 25, 50, 75 або 100 мкг фентанілу за годину. Фармакотерапевтична група. Аналгетики. Опіоїди. Похідні фенілпіперидину. Код ATХ N02A B03. Фармакологічні властивості. Фентаніл – опіоїдний аналгетик, 

який взаємодіє переважно з µ - рецепторами. Найголовніші терапевтичні ефекти – аналгезія і седація. Концентрація, що спричиняє опіоїдіндуковані небажані ефекти, підвищується при тривалому застосуванні фентанілу. Схильність до розвитку толерантності коливається індивідуально. Показання.

Дорослі: Тривале лікування при тяжкому хронічному болю, який можна адекватно контролювати тільки при застосуванні опіоїдних аналгетиків. Діти: Тривале лікування при тяжкому хронічному болю, який можна адекватно контролювати тільки при застосуванні опіоїдних аналгетиків, у дітей з 

толерантністю до опіоїдів, які застосовують терапію опіоїдами з 2 років. Протипоказання. Надмірна чутливість до активної речовини, сої, арахісу або до будь-якої з допоміжних речовин. Фентаверу не слід застосовувати у таких випадках: гострий або післяопераційний біль, оскільки титрування дози не 

можливе впродовж короткострокового застосування, а також може виникнути серйозна або небезпечна для життя гіповентиляція, тяжке порушення центральної нервової системи, тяжка депресія дихання. Побічні реакції. Гіперчутливість, анорексія, безсоння, депресія, тривожність, сплутаність 

свідомості, галюцинації, сонливість, запаморочення, головний біль, тремор, парестезія, кон’юнктивіт, вертіго, серцебиття, тахікардія, артеріальна гіпертензія, задишка, нудота, блювання, запор, діарея, сухість у роті, біль у животі, біль в епігастрії, диспепсія, гіпергідроз, свербіж, висип, м’язові спазми, 

еритема, затримка сечі, втома, периферичний набряк, астенія, нездужання, озноб (розділ скорочено, для детальної інформації див. інструкцію для медичного застосування). Категорія відпуску. За рецептом. Р. П. МОЗ України: №UA/15831/01/02, №UA/15831/01/03, №UA/15831/01/05 ; Наказ МОЗ 

України від 02.01.2019 № 6. Виробник: Асіно АГ (випуск серії), Німеччина Луйе Фарма АГ (виробництво нерозфасованої продукції, первинна та вторинна упаковка, контроль якості та випуск серії), Німеччина. ТОВ "АСІНО УКРАЇНА" та ТОВ "Фарма Старт" входять до групи компаній Асіно (Швейцарія). 

Повна інформація знаходиться в інструкціях для медичного застосування препаратів. Інформація для медичних і фармацевтичних працівників, для розміщення в спеціалізованих медичних виданнях для установ та лікарів, і для розповсюдження на семінарах, конференціях, симпозіумах з медичної 

тематики.

1. Інструкція з медичного застосування. Р. П. МОЗ України: №UA/15831/01/02, №UA/15831/01/03, №UA/15831/01/04,  №UA/15831/01/05; Наказ МОЗ України від 02.01.2019 № 6. 2. Zernikow B, Michel E, Anderson B. Transdermal fentanyl in childhood and adolescence: a comprehensive literature review. J Pain. 

2007 Mar;8(3):187-207. 3. Clark AJ, Ahmedzai SH, Allan LG, Camacho F, Horbay GL, Richarz U, Simpson K. Efficacy and safety of transdermal fentanyl and sustained-release oral morphine in patients with cancer and chronic non-cancer pain. Curr Med Res Opin. 2004 Sep;20(9):1419-28. 4. Адаптовано за: Cathy L 

Carlson. Effectiveness of the World Health Organization cancer pain relief guidelines: an integrative review. J Pain Res. 2016; 9: 515–534. 5. Розробка локального протоколу паліативної медичної допомоги при лікуванні хронічного больового синдрому (методичні рекомендації) (38.16/79.16) // МОЗ, Український 

центр наукової медичної інформації та патентно-ліцензійної роботи, Київ, 2016. — 38 с. 6. Takahashi M, Ohara T, Yamanaka H, Shimada A, Nakaho T, Makoto Y. The oral-to-intravenous  equianalgesic ratio of morphine based on plasma concentrations of morphine and metabolites in advanced cancer patients 

receiving chronic morphine treatment. Palliat Med 2003; 17(8): 673-8. 

Київ-2020 



Потужний УДАР по болю

ДОЛОНІКА
ОКСИКОДОН

Зручний режим 
застосування - 2 рази на добу3

Ефективне лікування 
хронічного болю1,2

Індивідуальний підбір доз 
(таблетки 10/20/40/80 мг)3
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5 Скорочена  інструкція для медичного застосування препарату Долоніка

Діюча речовина. Оксикодону гідрохлорид. Лікарська форма. Таблетки, вкриті плівковою оболонкою, пролонгованої дії, що містять 10, 20, 40 або 80 мг. оксикодону. Фармакотерапевтична група. Аналгетики. Опіоїди. Природні алкалоїди опію. Код ATХ 
N02A A05. Фармакологічні властивості. Оксикодон проявляє афінність до каппа-, мю- та дельта-рецепторів опіоїдів у головному та спинному мозку. Він діє на ці рецептори як агоніст опіоїдів без антагоністичного ефекту. Терапевтичний ефект є переважно 
знеболювальним та седативним. Порівняно з лікарськими формами оксикодону з негайним вивільненням, які застосовують у вигляді монотерапії або в комбінації з іншими речовинами, таблетки пролонгованої дії забезпечують полегшення болю протягом 
значно довшого періоду без зростання частоти небажаних ефектів. Показання. Виражений больовий синдром, що може адекватно контролюватися тільки за допомогою опіоїдних аналгетиків. Протипоказання. Гіперчутливість до діючої речовини або до 
будь-якої з допоміжних речовин, виражене пригнічення функції дихання з гіпоксією та/або гіперкапнією., тяжке хронічне обструктивне захворювання легень, легеневе серце,тяжка бронхіальна астма, паралітична кишкова непрохідність, гострий живіт, 
затримка спорожнення шлунка. Побічні реакції. Різноманітні психологічні небажані реакції, в тому числі зміни настрою (наприклад тривожність, депресія, ейфорія), зміни активності (переважно пригнічення, що інколи супроводжується інертністю, інколи 
посилення зі збудженням, нервозністю та безсонням) та зміни когнітивної функції (незвичайні думки, сплутаність свідомості, амнезія, окремі випадки розладів мовлення), сонливість, запаморочення, головний біль, загальна слабкість, парестезія, зниження 
артеріального тиску, що рідко супроводжується такими вторинними симптомами, як посилене серцебиття, синкопе, пригнічення дихання, бронхоспазм, задишка, запор, нудота, блювання, сухість у роті, що рідко супроводжується спрагою та труднощами 
при ковтанні, такі розлади з боку шлунка та кишечнику, як біль у животі, діарея, відрижка, диспепсія, відсутність апетиту, свербіж, ураження шкіри, включаючи висипання, рідко – посилення фоточутливості, в окремих випадках – кропив’янка або 
ексфоліативний дерматит, порушення сечовипускання (затримка сечі, але також посилення позивів до сечовипускання), пітливість, озноб (розділ скорочено, для детальної інформації див. інструкцію для медичного застосування). Категорія відпуску. За 
рецептом. Р. П. МОЗ України: №UA/15102/01/01, №UA/15102/01/02, №UA/15102/01/03, №UA/15102/01/04; Наказ МОЗ України від 21.03.2019 № 521.2. Виробник: Асіно Фарма АГ. ТОВ "АСІНО УКРАЇНА" та ТОВ "Фарма Старт" входять до групи компаній 
Асіно (Швейцарія). Повна інформація знаходиться в інструкціях для медичного застосування препаратів. Інформація для медичних і фармацевтичних працівників, для розміщення в спеціалізованих медичних виданнях для установ та лікарів, і для 
розповсюдження на семінарах, конференціях, симпозіумах з медичної тематики.
1. Schmidt-Hansen M, Bennett M, Arnold S, Bromham N. Efficacy, tolerability and acceptability of oxycodone for cancer-related pain in adults: an updated Cochrane systematic review. BMJ Support Palliat Care. 2018 Jun;8(2):117-128. 2. Riley J, Branford R, Droney J. 
Morphine or oxycodone for cancer-related pain? A randomized, open-label, controlled trial. J Pain Symptom Manage. 2015 Feb;49(2):161-72. 3. Інструкція з медичного застосування. Р. П. МОЗ України: №UA/15102/01/01, №UA/15102/01/02, №UA/15102/01/03, №
UA/15102/01/04; Наказ МОЗ України від 21.03.2019 № 521.2 
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ПЕРЕЛІК УМОВНИХ СКОРОЧЕНЬ

ВМА  — Всесвітня медична асоціація
ВООЗ  — Всесвітня організація охорони здоров’я
КМУ  — Кабінет Міністрів України
ЛЗ   — лікарський засіб
МОЗ  — Міністерство охорони здоров’я
НПЗП  — нестероїдний протизапальний препарат
ТДФ  — трансдермальний фентаніл
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ВСТУП
Актуальність проблеми
Біль є суб’єктивним неприємним відчуттям та емоцій-

ним переживанням, що виникає як реакція організму на 
дію шкідливих, руйнівних подразнень. 

Довготривалий та сильний біль формує складний ба-
гатокаскадний патофізіологічний та патопсихологічний 
синдром хронічного болю, утворюючи багато нових 
несприятливих клінічних та психологічних симптомів. 
Такий біль несе невимовні страждання, деформуючи 
психіку людини аж до розвитку вітальної депресії та су-
їцидальної поведінки хворого, та спроможний повністю 
знищити людину як особистість.

В онкології біль є дуже часто одним з ранніх клініч-
них симптомів раку, а пізніше, зазвичай у вигляді важ-
кого больового синдрому, — ознакою прогресування 
захворювання. Згідно з рекомендаціями Всесвітньої 
організації охорони здоров’я (ВООЗ) та численними до-
слідженнями вітчизняних онкологів та фахівців з паліа-
тивної медицини, на цьому етапі захворювання, за умов 
недостатньої ефективності нестероїдних протизапаль-
них препаратів (НПЗП) та ненаркотичних аналгетиків, 
у схемі протибольової терапії обов’язково повинні вико-
ристовуватися опіоїдні аналгетики [Бобров О.Е., Брын-
диков Л.Н., Кравченко А.В. и др., 2003; Бондар Г.В. та 
ін., 2010; Губський Ю.І., Хобзей М.К., 2011; Лесной И.И., 
Климчук Л.В., 2013; Климчук Л.В., Лесной И.И., 2013]. 
Більш того, не рекомендується затримувати їх призна-
чення до термінальної стадії захворювання, тобто лише 
етапу паліативної допомоги, що часто викликано опіо-
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їдофобією як лікарів, так і самого хворого та його роди-
ни [Bruera E., Walker P., Lawlor P., 1999]. 

У початковій стадії захворювання лікування раку тра-
диційними методами (хірургічна операція, променева і 
хіміотерапія), що впливають безпосередньо на пухлину, 
може забезпечити значне зменшення вираженості больо-
вого синдрому. Однак усебічний холістичний підхід до 
лікування ракової хвороби, який включає медикаментоз-
ну терапію, показаний у тих хворих, у яких зберігається 
больовий синдром, незважаючи на проведені оперативне 
втручання, променеву та хіміотерапію. Такий підхід по-
винен бути інтегрованим до плану лікування, сформова-
ного вже у період встановлення діагнозу під час плану-
вання етапів протипухлинної терапії. Необхідно дотри-
муватися цього плану, якщо біль зберігається, незважаю-
чи на проведене спеціальне лікування.

1. Триступенева схема ВООЗ контролю больового 
синдрому в онкології

Згідно з триступеневою схемою, рекомендованою екс-
пертами ВООЗ, оптимізована медикаментозна терапія 
за наявності больового синдрому включає НПЗП або па-
рацетамол, опіоїдні аналгетики, а також ряд ад’ювант- 
них (допоміжних, додаткових) лікарських засобів, або 
«ад’ювантних аналгетиків», до яких відносяться анти-
депресанти (що володіють також власними аналгетич-
ними властивостями), антиконвульсанти, мембраноста-
білізуючі засоби, антагоністи NMDA-рецепторів, кор-
тикостероїди і, в деяких випадках, м’язові релаксанти 
[Gourlay G.K., 1999]. 
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Найчастіше ці препарати рекомендуються вже на пер-
шій сходинці аналгетичних сходів ВООЗ, і велика ча-
стина хворих при такій комбінації препаратів отриму-
ють ефективне знеболення протягом тривалого часу —  
від декількох днів до місяців. Враховуючи, що рак — це 
агресивне захворювання, у певної категорії хворих ін-
тенсивність болю може бути дуже сильною вже незаба-
ром після постановки діагнозу. Опіоїдні аналгетики по-
винні включатися у схему протибольової терапії, коли 
неможливо досягти адекватного знеболення препара-
тами першого щаблю аналгетичних сходів. На другому 
щаблі схеми аналгетичних сходинок, при недостатньо-
му знеболенні, додаються так звані «слабкі» опіоїдні 
аналгетики (кодеїн, трамадол тощо), а на третій сходин-
ці обов’язково необхідно призначати сильні опіоїди з пе-
реліку лікарських засобів (ЛЗ), які зареєстровані в Укра-
їні (морфін, гідроморфон, оксикодон, фентаніл, бупре-
норфін, налбуфін, буторфанол або інші сучасні потуж-
ні опіоїдні аналгетики) [Губський Ю.І., Морозов А.М.,  
Бобров О.Є. та ін., 2011]. 

Оскільки тривалість клінічного періоду, що відпо-
відає т.зв. другій сходинці ВООЗ, є зазвичай дуже ко-
роткою, в цей час слабкі опіоїди можуть забезпечувати 
ефективну аналгезію. Більш тривалий та клінічно зна-
чущий знеболювальний ефект досягається лише при 
використанні сильних опіоїдів на третьому щаблі анал-
гетичних сходів. Наразі пероральний спосіб введення 
знеболювальних препаратів є найбільш оптимальним і 
таким, що рекомендується сучасними стандартами зне-
болення, особливо у паліативних пацієнтів, які перебу-
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вають в домашніх умовах. При цьому за умов клінічної 
необхідності можуть застосовуватись парентеральні 
способи введення опіоїдних аналгетиків, включаючи 
підшкірний, ректальний, нейроаксіальний (епідурально 
або інтратекально), а також альтернативний сучасний 
трансдермальний спосіб їх застосування, що має свої 
фармакокінетичні та фармакодинамічні переваги. 

Лікарі використовують різні алгоритми для введення 
знеболювальних препаратів, які залежать від реакції на 
аналгезію, побічних ефектів, стану хворого, очікуваної 
тривалості життя та наявності відповідного досвіду у 
персоналу для певних методик (наприклад, спінальне 
введення опіоїдів). Враховуючи той факт, що трансдер-
мальний фентаніл (ТДФ) володіє явними перевагами у 
хворих, які не можуть приймати препарати орально, він 
став широко використовуватися навіть у тих випадках, 
коли оральне застосування аналгетиків є можливим.  
Це пов’язано з тим, що препарат такої лікарської форми 
має добрий профіль переносимості та створює високу 
концентрацію діючої речовини у біофазі протягом три-
валого періоду. В деяких країнах трансдермальний фен-
таніл став дуже популярним, а за частотою призначення 
майже прирівнюється до орального морфіну. В інших 
країнах існує практика клінічного резервування тран-
сдермального фентанілу доти, доки діє таблетований 
морфін. У деяких випадках застосування трансдермаль-
ного фентанілу стримується його вартістю. При цьому 
існує детальний фармакоекономічний аналіз [Guest J., 
Munrol V., Cookson R., 1997; Flynn T.N., Guest J.F., 1999], 
який демонструє, що за вартістю лікування больового 
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синдрому трансдермальним фентанілом наближається 
до вартості комбінованого лікування із застосуванням 
таблетованого морфіну та необхідної ад’ювантної тера-
пії.

Враховуючи зазначене, у 2009 р. співробітниками 
ДП «Інститут паліативної та хоспісної медицини МОЗ 
України» (Губський Ю.І. та співр.) в Україні вперше 
були розроблені та затверджені Комітетом з контролю 
за наркотиками МОЗ України (М.К. Хобзей) «Методич-
ні рекомендації щодо клінічного застосування та правил 
контролю обігу трансдермальної системи, що містить 
фентаніл». Фармакокінетика фентанілу достатньо ви-
вчена при використанні трансдермальних систем після 
одноразових та множинних доз у моделях як гострого, 
так і хронічного болю. На мал. 1 показано зміни кон-
центрації фентанілу в крові у трьох пацієнтів при ліку-
ванні гострого післяопераційного болю. Показано три 
особливості трансдермального фентанілу, які є харак-
терними як при гострому, так і при хронічному болю.

Перша особливість — це наявність періоду запізнення 
після першої дози фентанілу до того моменту, коли кон-
центрація в крові досягне терапевтичного рівня (показа-
но пунктирною лінією). Реальна мінімальна ефективна 
концентрація може змінюватися залежно від інтенсив-
ності та тривалості болю, а також тривалості попере-
дньої терапії опіоїдами. Такий період запізнення може 
коливатися від 1 год і більше та в середньому становить 
13 год [Grond S., Radbruch L., Lehmann K.A., 2000].
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Рис. 1. Зміни концентрації фентанілу в плазмі трьох хворих 
при лікуванні гострого післяопераційного болю

Будь-яке показання до застосування трансдермальної 
форми фентанілу, а також «бріджін»-терапія або додат-
кова аналгезія, що додається до основної схеми проти-
больової терапії (найчастіше з морфіном), повинна бути 
призначена протягом перших 12 год. Доза залежить від 
ефективності інших використовуваних аналгетиків в 
основній схемі протибольової терапії. Більшості хво-
рим, які приймають різні опіоїди в терапевтичних до-
зах, можна призначати трансдермальний фентаніл, коли 
прийняті дози опіоїдів стають неефективними. При 
підборі початкової дози трансдермального фентанілу 
до 10% хворих можуть відчувати синдром відміни або 
абстиненцію (що характеризується наступними симп-
томами: пітливість, тахікардія, біль у животі, діарея, го-
ловний біль, тремтіння, нудота), що виникає внаслідок 
затримки досягнення ефективної концентрації в крові 
фентанілу та скасування раніше використовуваних опі-
оїдів. Синдром відміни і абстиненція можуть розви-
нутися як за наявності, так і за відсутності адекватної 
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аналгезії. Така ситуація також вимагає призначення 
опіоїдів швидкої дії, щоб знизити ризик розвитку цього 
синдрому. 

При застосуванні пластиру з фентанілом слід враху-
вати, що концентрація діючої речовини у плазмі збіль-
шується поступово і зазвичай досягає стабільного стану 
протягом 3 днів [Portenoy R.K., Southam M.A., Gupta S.K.  
et al., 1993; Durcan T.G., Sockalingham I., Hanna M.H. et 
al., 1995]. Швидкість абсорбції препарату є відносно 
постійною і наближається до номінальної протягом  
4–8 год після накладення пластиру [Varvel J.R.,  
Shafer S.L., Hwang S.S. et al., 1989]. Досягнута стабільна 
концентрація фентанілу в крові може змінюватися в ок-
ремих хворих під впливом різних індивідуальних факто-
рів [Gourlay G.K., Kowalski S.R., Plummer J.L. et al., 1989]. 

Іншою особливістю застосування трансдермального 
фентанілу є те, що при видаленні пластиру його кон-
центрація у крові знижується поступово. Це відрізняє 
трансдермальну форму від внутрішньовенного введен-
ня. Таким чином, слід урахувати, що як аналгетичний 
ефект, так і побічні дії будуть знижуватись поступово 
після видалення пластиру. Значні побічні ефекти (осо-
бливо глибока депресія дихання) можуть виправдову-
вати призначення антагоніста опіоїдних рецепторів 
(зокрема налоксону). Необхідно пам’ятати, що навіть 
помірні дози налоксону можуть провокувати розви-
ток синдрому відміни або абстиненцію і зумовлювати 
швидкий розвиток сильного больового синдрому. У 
такій ситуації необхідно завчасно, перед введенням на-
локсону, виключити інші можливі причини, які можуть 
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спровокувати розвиток побічних ефектів. За наявності 
вираженої депресії дихання, пов’язаної безпосередньо з 
використанням фентанілового пластиру, можливо, буде 
потрібним повторне введення налоксону або його по-
довжене введення.

Відстрочене досягнення ефективної концентрації у 
крові фентанілу пов’язане з тим, що для накопичення 
підшкірного депо фентанілу потрібен певний час. Піс-
ля цього трансдермальна система вивільняє фентаніл з 
постійною швидкістю протягом 72 годин. Коли система 
видалена, депо фентанілу, що може становити до 10% по-
чаткової дози, залишається у місці накладення пластиру 
і абсорбція триває, що підтримує постійну концентра-
цію препарату в крові [Varvel J.R., Shafer S.L., Hwang S.S.  
et al., 1989]. Повільна абсорбція може пояснити невід-
повідно тривалий період напіввиведення фентанілу, 
властивий для цієї фази. Тим часом саме ця особливість  
і є перевагою для тривалої терапії больового синдрому, 
оскільки завдяки їй зберігається стабільна концентра-
ція діючої речовини у крові, що забезпечує ефективне 
знеболення протягом тривалого часу. Доза змінюється 
залежно від збільшення або зменшення кількості та/або 
розміру застосовуваної системи/пластиру. Фармакокі-
нетика фентанілу у пластирі характеризується ліній-
ною динамікою. Відсутній значний метаболізм фента-
нілу під час абсорбції. 

In vitro коефіцієнт проникності для фентанілу є одна-
ковим у різних частинах тіла: на руках, животі та груд-
ній клітині [Roy S.D., Flynn G.L., 1990]. Дослідження-
ми in vitro було показано, що коефіцієнт проникності 



14

для фентанілу змінюється з коливаннями температури 
[Gupta S.K., Southam M., Gale R., et al. 1992], що про-
являється збільшенням удвічі швидкості абсорбції при 
зростанні температури на 5 °С. Однак фармакодинаміч-
ні дослідження (оцінка болю, оцінка седації) у людей 
не підтвердили кореляції між шкірною температурою  
(у межах 32–38 °С) і ефектом препарату в межах нормаль-
них коливань температури шкіри [Grond S., Radbruch L.,  
Lehmann K.A., 2000]. Тим не менш, гостра токсична 
реакція, пов’язана з ненавмисно збільшеною абсорб-
цією фентанілу, є вторинною до високої температури 
[Rose P.G., Macfee M.S., Boswell M.V., 1993]. Відносною 
проблемою, пов’язаною з прилипанням пластиру, є на-
явність у хворих надмірного потовиділення, яке може 
призвести до зниження ефективної абсорбції препара-
ту внаслідок утворення під пластиром крапель води 
[Catterall R.A.,1997]. 

Вік пацієнтів суттєво впливає на фармакокінетику 
трансдермального фентанілу, особливо у літніх хво-
рих — осіб похилого та старечого віку. Волонтери цієї 
вікової групи (67–87 років) загалом характеризуються 
значно більшою площею під інтегральною кривою кон-
центрації фентанілу в плазмі, ніж молоді волонтери.  
Ці відмінності відображаються у відповідних фармако-
динамічних ефектах: всі літні волонтери потребували 
більш раннього видалення пластиру внаслідок розвит-
ку побічних ефектів, порівняно з молодшими волонте-
рами [Holsdworth M.T., Forman W.B., Killilea T.A., et al., 
1994]. Показано, що фармакокінетика трансдермальних 
препаратів фентанілу у дітей загалом відповідає такій 
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у дорослих, але в межах однієї вікової групи є менш 
варіабельною [Collins J.J., Dunkel I.J., Gupta S.K., et al., 
1999]. До того ж, виявлено, що за клінічними даними 
(рівнем знеболення при раковому болі) застосування 
трансдермального фентанілу у 75% хворих дітей, які 
раніше отримували морфін, дало добрі (good) або дуже 
добрі (very good) результати. При цьому вираженість 
побічних ефектів (пригнічення дихання — див. нижче) 
була меншою, ніж при застосуванні морфіну [Hunt A., 
Goldman A., Devine T., Phillips M., 2001].

2. Початкове титрування дози фентанілу
Слід врахувати, що на початку застосування транс-

дермальної системи фентанілу можуть виникнути пев-
ні труднощі щодо досягнення стійкого аналгетичного 
ефекту. Для досягнення стабільної концентрації опіоїду 
в крові для даної форми необхідно 2–3 періоди напівви-
ведення. Таким чином, стабільної концентрації фен-
танілу в крові при застосуванні трансдермальної фор-
ми буде досягнуто через 12–24 години після аплікації 
[Gourlay G.K., 1999]. 

Початок розвитку аналгезії при використанні транс- 
дермального фентанілу може суттєво різнитися у де-
яких пацієнтів, що може бути зумовлено наступними 
причинами. Так, хворі можуть розрізнятися за таким 
критерієм як тривалість прийому опіоїдів — деякі паці-
єнти не мають досвіду прийому опіоїдів, інші, навпаки, 
приймають великі дози найбільш часто призначуваних 
μ-опіоїдних агоністів (морфіну, гідроморфону, метадо-
ну, оксикодону тощо) у різних лікарських формах про-
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тягом значного періоду часу. Універсально прийнятої 
схеми конверсії доз для деяких нових фармацевтичних 
препаратів/лікарських форм з групи опіоїдів немає, що 
призводить до певних відмінностей у рекомендацях, які 
наводяться у різних джерелах та навчальних посібни-
ках [Derby S., Chin J., Portenoy R.K., 1998]. Відзначалася 
однакова ступінь знеболювання та частота ускладнень 
як у хворих, які раніше не отримували опіоїдів (1-а схо-
динка аналгетичних східців ВООЗ), так і у тих, які по-
стійно отримували кодеїн (2-а сходинка східців ВООЗ), 
а потім були переведені на трансдермальний фентаніл 
[Vielvoye-Kerkmeer A.P.E., Mattern C., Uitendaal M.P., 
2000]. Отже, не дивно, що були запропоновані різні варі-
анти для підбору дози фентанілу, кожен з яких забезпе-
чує ефективний контроль болю (оцінюваний за шкалою 
ВАШ) із високим рівнем задоволеності хворих. 

Пропонуються наступні методи підбору дози транс- 
дермального фентанілу: 
1. Розраховується добове дозування опіатного аналгети-

ку, який отримує пацієнт.
2. Ця кількість переводиться в еквівалентну дозу морфі-

ну для орального застосування, згідно таблиці 1.

Таблиця 1. Таблиця конверсії дозування: коефіцієн-
ти множення для перерахунку добової дози попередніх 
опіоїдних аналгетиків на еквіаналгетичну, 24-годинну 
дозу перорального морфіну (доза у мг/добу попередньо-
го аналгетику × коефіцієнт = еквіаналгетична 24-годин-
на доза перорального морфіну).
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Попередній опіоїдний 
аналгетик Спосіб введення Коефіцієнт множення

Морфін
пероральний 1а

парентеральний 3

Бупренорфін
сублінгвальний 75

парентеральний 100

Кодеїн
пероральний 0,15

парентеральний 0,23b

Діаморфін
пероральний 0,5

парентеральний 6b

Фентаніл
пероральний —

парентеральний 300

Гідроморфон
пероральний 4

парентеральний 20b

Кетобемідон
пероральний 1

парентеральний 3

Леворфанол
пероральний 7,5

парентеральний 15b

Метадон
пероральний 1,5

парентеральний 3b

Оксикодон
пероральний 1,5

парентеральний 3

Оксиморфон
ректальний 3

парентеральний 30b

Петидин
пероральний —

парентеральний 0,4b

Тапентадол
пероральний 0,4

парентеральний —

Трамадол
пероральний 0,25

парентеральний 0,3
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a Співвідношення перорального та внутрішньом’язо-
вого дозувань морфіну спирається на клінічний досвід 
застосування у пацієнтів із хронічним болем.

b Базуючись на даних досліджень одноразового засто-
сування внутрішньом’язової дози кожної речовини, по-
рівняно з морфіном, для визначення відносної сили дії. 
Пероральні дозування відповідають рекомендаціям при 
переході з парентерального на пероральне застосування.

3. Якщо пацієнт отримує стабільну дозу опіоїдів, яку до-
бре переносить, підбір адекватного дозування транс- 
дермальної системи фентанілу здійснюється згідно 
таблиці 2.

Таблиця 2. Рекомендована початкова доза фентані-
лу на підставі добової дози морфіну для перорального 
застосування (для пацієнтів, які отримують стабільну  
і добре переносиму терапію опіоїдами)

Пероральна доза морфіну 
(мг/добу)

Доза трансдермального фентанілу 
(мкг/год)

<60 12
60–89 25
90–149 50
150–209 75
210–269 100
270–329 125
330–389 150
390–449 175
450–509 200
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510–569 225
570–629 250
630–689 275

4. У випадку, коли пацієнт потребує переходу внаслідок 
виникнення несприятливих реакцій (у т.ч. недостат-
ньої ефективності), підбір дозування трансдермальної 
системи фентанілу здійснюється згідно таблиці 3.

Таблиця 3. Рекомендована початкова доза фентанілу 
на підставі добової дози морфіну для перорального за-
стосування (для пацієнтів, які потребують переходу з 
одного препарату опіоїду на інший внаслідок несприят-
ливих лікарських реакцій)

Пероральна доза морфіну
(мг/добу)

Доза трансдермального фентанілу 
(мкг/год)

<90 12
90–134 (для дорослих) 25

135–224 50
225–314 75
315–404 100
405–494 125
495–584 150
585–674 175
675–764 200
765–854 225
855–944 250
945–1034 275
1035–1124 300
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5. Ефективність знеболення при першій аплікації оці-
нює сам хворий [Grond S., Zech D., Lehmann K.A. et 
al., 1997]. 

6. Лікування необхідно починати з найменшої дози транс- 
дермального фентанілу (12 мкг/год) і титрувати дозу 
препарату відповідно до реакції хворого, але не часті-
ше, ніж 1 раз на 3 дні після початку терапії [Vielvoye-
Kerkmeer A.P.E., Mattern C., Uitendaal M.P., 2000]. 
Трансдермальний фентаніл може забезпечувати 

ефективну аналгезію (за даними ВАШ) протягом 
тривалого часу, а збільшення дози потрібне неча-
сто [Donner B., Zenz M., Tryba M. et al., 1996]. Рак 
є захворюванням, яке постійно прогресує, тому 
збільшення дози з часом є скоріше відображенням 
збільшення ноцицепції на посилення больового 
стимулу (ріст пухлини) внаслідок прогресування 
захворювання [Gourlay G.K., 1998], ніж показни-
ком розвитку толерантності до лікарського засобу, 
хоча при застосуванні будь-якого опіоїду цей фе-
номен також може спостерігатися, і ним не можна 
нехтувати. 

Імовірність збільшення частоти і тяжкості побічних 
ефектів спостерігається при більш високих дозах опіої-
дів, і перехід на інші опіоїдні препарати (найчастіше на 
трансдермальний фентаніл) може забезпечувати більш 
сприятливий баланс між знеболенням і розвитком по-
бічних ефектів [Ashby M.A., Martin P., Jackson K.A., 
1999]. Однак є повідомлення про розвиток певної не-
повної перехресної толерантності до трансдермального 
фентанілу, яка може призвести до відносного передозу-
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вання і розвитку значних побічних ефектів [Johnson S., 
Faull C., 1997].

У літературі описані випадки розвитку синдрому 
відміни, який розвивався при конверсії з оральних 
опіоїдів на трансдермальний фентаніл [Zenz М., 
1994]. Симптоми відміни в цих випадках були пов’я-
зані з фізіологічними ефектами, що розвивалися 
внаслідок застосування занадто низької розрахун-
кової еквівалентної початкової дози фентанілу і не 
були пов’язані з психологічною залежністю. Таким 
чином, особами з найбільшим ризиком виникнення 
синдрому відміни є ті пацієнти, які мають фізіоло-
гічну залежність від опіоїду та опинилися у ситуації 
припинення прийому орального опіоїду (наприклад, 
морфіну) при першому наклеюванні ТДФ та/або до 
досягнення стабільної та ефективної плазмової кон-
центрації фентанілу. Ті хворі, які почали прийом 
субтерапевтичних доз трансдермального фентанілу 
під час переходу з оральних опіоїдів, також мають 
ризик розвитку синдрому відміни і раптового роз-
витку больового синдрому.

Лікування раптового болю: 
- під час титрування призначати раніше використо-

вувані опіоїди в дозі, що становить мінімум 25% від 
дози, яку використовували в останні 24 год; 

- після досягнення стабільного стану стосовно вира-
женості болю хворий повинен приймати не більше 
2 доз на день препарату для лікування раптового 
болю, якщо біль триває — збільшити дозу фентані-
лу на 25–50%. 
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Моніторинг необхідності застосування нового 
пластиру: 
- застосовувати новий пластир через 48 год, якщо між 

другим і третім днем після накладення пластиру по-
трібно більше 4 доз знеболювальних засобів. 
Якщо у хворого на фоні призначеної схеми проти-

больової терапії досягнуто достатнє знеболення, реко-
мендується продовжувати використовувану дозу при 
наступному призначенні. Однак якщо хворий відчуває 
біль під час переходу на новий препарат, тоді доза по-
винна бути збільшена шляхом застосування наступного 
за силою пластиру. 

Під час початку підбору дози для зменшення ри-
зику відміни опіоїду протягом перших 16 год тера-
пії трансдермальним фентанілом хворого необхідно 
інструктувати, щоб він застосовував призначені лі-
карем опіоїди швидкого вивільнення кожні 3–4 год. 
Доза препарату «антивідміни» повинна дорівнювати 
10–15% загальної добової дози опіоїду, яку хворий 
отримував до початку терапії фентаніловим пласти-
ром. Наприклад, якщо хворий приймає дозу 50 мкг/
год фентанілу кожні 72 год, еквівалентна добова доза 
орального оксикодону швидкого вивільнення повин-
на становити приблизно 80 мг. Таким чином, хворо-
му необхідно призначити не менше 8–12 мг (10–15% 
від 80 мг) оксикодону кожні 3–4 години протягом 
перших 12–16 год застосування трансдермального 
фентанілу, а далі — за необхідності. 

Раптовий біль повинен лікуватися препаратами, що є 
простими для застосування, забезпечують швидке зне-
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болення і мають прийнятний період напіввиведення. 
Морфін швидкого вивільнення, гідрокодон або окси-
кодон найчастіше використовують з цією метою. Хво-
рі можуть приймати короткодіючі опіоїди, які раніше 
були для них ефективними для лікування раптового 
болю. Дози препаратів швидкого вивільнення для ліку-
вання раптового болю найчастіше становлять 10–15% 
від раніше прийнятої добової дози і призначаються для 
застосування кожні 2–4 год на основі концепції «на ви-
могу». Було б ідеально, якби хворий не приймав більше 
двох доз препарату швидкого вивільнення при лікуванні 
раптового болю щодня, коли досягнуто постійної кон-
центрації препарату в крові. Якщо раптовий біль триває 
і вимагає більше двох доз препарату швидкого вивіль-
нення на день, тоді необхідно розглянути можливість 
збільшення дози трансдермального фентанілу. Однак 
при мінімальній дозі у 25 мкг/год можливим є прийом 
до 4 доз препарату для лікування раптового болю без 
збільшення дози ТДФ. Наприклад, якщо хворий отри-
мує фентаніл у дозі 25 мкг/год з одночасним прийомом 
оксикодону в дозі 5 мг 3–4 рази на день для лікування 
раптового болю, можливо, незабаром буде необхідно 
збільшити дозу фентанілу до 50 мкг/год. 

3. Дослідження з оцінки ефективності трансдер-
мальних форм фентанілу

Було проведено декілька клінічних досліджень, які 
встановили ефективність трансдермального фентанілу 
при лікуванні ракового болю. У дослідженні з нетрива-
лого застосування препарату (в середньому 30 днів лі-
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кування) показано ефективне знеболення з передбачу-
ваною частотою побічних ефектів [Donner B., Zenz M., 
Strumpf M. et al., 1998]. Більш детальний аналіз анал-
гетичної ефективності та побічних ефектів при дослі-
дженні трансдермального фентанілу представлений у 
всебічному огляді [Grond S., Radbruch L., Lehmann K.A., 
2000]. Короткий період застосування (7–16 днів) транс- 
дермального фентанілу (у дозі 50 мкг/год у більшості 
хворих) був дуже ефективним для лікування сильного 
болю внаслідок мукозиту при високодозовій хіміотера-
пії [Strupp C., Sudhoff T., Germing U. et al., 2000]. 

У рандомізованих відкритих дослідженнях з паралель-
ними групами, у яких порівнювали трансдермальний 
фентаніл і таблетований морфін повільного вивільнен-
ня, були показані еквівалентний ефект при подовжено-
му знеболенні, стабільний знеболювальний ефект, кіль-
кість застосовуваних додаткових доз аналгетиків, якість 
сну, наявність побічних ефектів і загальна переносимість 
[Berger A., Holme C., Saberski L. et al., 1996; Wong J.O.,  
Chiu G.L., Tsao C.J, et al., 1997]. Велике (за участю  
202   хворих) мультицентрове рандомізоване досліджен-
ня для таких же двох форм препаратів продемонстру-
вало подібні результати [Ahmedzai S., Brooks D., 1997]. 
При цьому не було встановлено значних відмінностей 
у ряді показників, що оцінюють стан хворого та якість 
життя. Однак використання трансдермального фентані-
лу призвело до меншої частоти закрепів і сонливості у 
денний час, ніж застосування морфіну повільного ви-
вільнення. 

При проведенні плацебо-контрольованих досліджень 
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з ефективності трансдермального фентанілу порівня-
но з плацебо у рандомізованих дослідженнях були 
отримані різні результати. У роботі Levy S, Jacobs J,  
Johnson N, et al. (1988) повідомлялося про значно мен-
ший біль під час використання трансдермального 
фентанілу на висоті розвитку ефекту при порівнянні з 
вихідними (передрандомізаційними) даними, які спо-
стерігалися в групі плацебо, тоді як Kongsgaard U.E.,  
Poulain P. (1998) не виявили будь-яких істотних від-
мінностей між групами у фазі лікування в межах змі-
ни болю. 

У дослідженнях з тривалістю лікування болю більше 
50 днів було виявлено наступне: 
- тривала ефективна аналгезія з оцінкою за ВАШ (се-

редні значення 1,5–3,0 бали) дала хороші чи відмінні 
(за оцінкою авторів) результати у 80% хворих; 

- ескалація доз у більшості випадків була вторинною 
до прогресії захворювання. Початкова середня доза 
трансдермального фентанілу склала 60–70 мкг/год і 
збільшувалася приблизно до 170 мкг/год. Було показа-
но, що 25% хворих не потребували тривалого підбо-
ру дози [Sloan P.A., Moulin D.E., Hays H., 1998]. Однак 
у пізній стадії терапії можлива значна варіабельність 
дози в межах 400–1000 мкг/год з подальшими труд-
нощами пошуку необхідного місця на шкірі для на-
кладення нового пластиру кожні три дні (400 см2 на 
1000 мкг/год дози). Такі великі трансдермальні дози 
фентанілу пов’язані з великою плазмовою концентра-
цією фентанілу (до 14,5 нг/мл), яка лінійно пов’язана 
з дозою [Grond S., Zech D., Lehmann K.A. et al., 1997]; 
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- прийнятним і в цілому передбачуваним профілем по-
бічних ефектів, пов’язаних із застосуванням опіоїдів, 
були значення в межах 0–10% із частотою від помір-
ної до важкої депресії дихання; 

- показники сну, активності хворого і якості життя 
(крім вираженості болю) незначно змінювалися при 
лікуванні фентаніловим пластиром. Необхідність у 
зниженні дози фентанілу виявлялася в інтервалі пер-
ших 2–3 днів і виникала у 25% хворих [Donner B., 
Zenz M., Strumpf M. et al., 1998]. Така ситуація зви-
чайно спостерігається з різною частотою при засто-
суванні різних форм ТДФ, найчастіше — у хворих з 
вираженим болем на фоні запущеної стадії онкологіч-
ної хвороби; 

- негативні шкірні реакції на пластирі рідкісні (спосте-
рігаються приблизно у 10% хворих) і зазвичай не по-
требують відміни препарату.
За необхідності додаткового знеболення при рап-

тових болях (за деякими спостереженнями, залежно 
від клінічної форми та стадії раку — до 50% пацієн-
тів) можуть бути використані препарати з аналгетиком 
швидкого вивільнення [Fine P.G., 2000]. З цією метою 
використовують препарати морфіну або черезслизовий 
фентаніл. 

4. Оцінка якості життя при використанні транс-
дермальних форм фентанілу

Не існує універсально прийнятного інструменту для 
оцінки якості життя у онкологічного хворого, тому в 
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наш час використовується декілька опитувальників з 
різною специфічністю і валідностю. У запропонованих 
анкетах об’єднані ефекти застосування знеболюваль-
них препаратів і подальша інтерпретація результатів 
лікування. При цьому необхідно пам’ятати, що додат-
кове введення опіоїдів при лікуванні раптового болю і 
спостережувані фармакодинамічні ефекти є звичайно 
результатом комбінації декількох використовуваних 
аналгетиків. Таким чином, додаткове введення опіоїдів 
зі специфічним профілем побічних ефектів впливає не 
лише на ступінь болю, а й на якість життя, що відобра-
жується результатами різних тестів. 

Ефекти трансдермального фентанілу на якість життя, 
включаючи фізикальні функції організму людини, оці-
нювали у різних дослідженнях [Payne R., Mathias S.D.,  
Pasta D.J. et al., 1998; Wong J.O., Chiu G.L., Tsao C.J. et 
al., 1997; Ahmedzai S., Brooks D., 1997]. У більшості 
робіт було виявлено покращення загального самопо-
чуття пацієнтів та відсутність суттєвого впливу ліку-
вання ТДФ стосовно адекватності сну, хоча, за дани-
ми S. Ahmedzai, D. Brooks (1997), застосування транс-
дермального фентанілу призводило до меншої денної 
сонливості. 

5. Задоволеність хворих при використанні транс-
дермальних форм фентанілу

Задоволеність хворих трансдермальним фентанілом, 
порівняно з морфіном тривалої дії, також оцінювали у 
ряді досліджень [Payne R., Mathias S.D., Pasta D.J. et al., 
1998; Wong J.O., Chiu G.L., Tsao C.J. et al., 1997; Ahmedzai S.,  
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Brooks D., 1997]. Усі ці дослідження показали значно 
більшу задоволеність пацієнтів лікуванням, порівняно 
з аналгетиками, що застосовувалися раніше, та бажан-
ня продовжувати терапію трансдермальним фентані-
лом. Цікаво, що у дослідженні Payne R., Mathias S.D., 
Pasta D.J. et al. (1998) відзначені статеві відмінності в 
задоволеності ефектом лікування, при цьому чоловіки 
частіше повідомляли про перевагу трансдермального 
фентанілу. 

6. Побічні ефекти при використанні трансдермаль-
них форм фентанілу

Трансдермальний фентаніл має передбачувані опіо-
їд-індуковані побічні ефекти, які включають закріп, ну-
доту, блювання, безсоння або сонливість, делірій і м’я-
зові судоми [Payne R., Mathias S.D., Pasta D.J. et al., 1998; 
Wong J.O., Chiu G.L., Tsao C.J. et al., 1997; Ahmedzai S.,  
Brooks D., 1997]. Клінічно значуща депресія дихання 
була зареєстрована в ряді досліджень, але її частота була 
набагато меншою, ніж очікувалося, у порівнянні з екві-
валентними дозами ТДФ, що використовувався для лі-
кування гострого післяопераційного болю [Roberge R.J., 
Krenzelok E.P., Mrvos R., 2000, Hardwick W.E., King W.D., 
Palmissano P.A., 1997]. Відмінності у частоті розвитку 
вираженої депресії дихання можна пояснити більш ран-
нім і тривалим прийомом опіоїдних аналгетиків онко-
логічними хворими (головними чином оральних опіої-
дів) у великих дозах. Частота розвитку побічних ефектів, 
властивих опіоїдам, більше пов’язана з пероральними 
формами, ніж з трансдермальним фентанілом [Payne R.,  
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Mathias S.D., Pasta D.J. et al., 1998]. При використанні 
трансдермального фентанілу встановлена   більш низь-
ка частота закрепів і необхідність використовувати 
проносні засоби [Radbruch L., Sabatowski R., Loick G. 
et al., 2000]. 

Адгезивна система, що використовується для форму-
вання трансдермальної системи — пластиру — повинна 
бути достатньо сильною, щоб залишатися на поверхні 
шкіри протягом 3 діб. Крім того, як уже зазначалося, лі-
карський пластир повинен триматися досить надійно у 
хворих із сильним потовиділенням [Catterall R.A., 1997]. 
Тому зрозуміло, що більшість побічних ефектів, влас-
тивих саме трансдермальному фентанілу, є наслідком 
адгезивних речовин, використовуваних для створен-
ня пластиру, і включає почервоніння, свербіж та іно-
ді утворення пустул (менше 1%). Проте частота таких 
шкірних побічних ефектів становить близько 10%, і в 
більшості випадків вони незначні [Korte W., de Stoutz N.,  
Morant R., 1996; Donner B., Zenz M., Strumpf M. et al., 
1998] і не вимагають припинення лікування. Проте на-
грівання трансдермального фентанілового пластиру 
може призвести до швидкої абсорбції препарату та роз-
витку передозування, що вимагає застосування опіоїд-
ного антагоніста налоксону.

7. Нормативно-правові вимоги до застосування  
лікарських засобів класу наркотичних аналгетиків 

На сьогоднішній день існує низка обов’язкових для 
виконання в Україні міжнародно-правових норм та від-
повідних документів, що регулюють медичне застосу-
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вання ЛЗ аналгетичної дії з класу опіоїдів для надання 
допомоги онкологічним та іншим невиліковним пацієн-
там з хронічним больовим синдромом у термінальній 
стадії життя. Зокрема, цілий ряд конкретних рекомен-
дацій та нормативних документів з цього питання був 
розроблений ВООЗ, Всесвітньою медичною асоціацією 
(ВМА) та Міжнародним комітетом з контролю за нарко-
тиками (Губський Ю.І., Хобзей М.К., 2011).

Необхідність боротьби із синдромом хронічного 
болю, як одного із завдань сучасної онкології та палі-
ативної медицини, засвідчена в Рекомендації Комітету 
Міністрів Ради Європи (2003), Резолюції Парламент-
ської Асамблеї Ради Європи (2008) та, особливо деталь-
но, у Паризькій хартії боротьби з раком (2000), до якої 
Україна приєдналася у 2007 році. 

Разом з тим, оскільки опіоїдні аналгетики, являючи со-
бою найбільш ефективні лікарські засоби для контролю 
важкого больового синдрому, мають властивості адик-
тивності, тобто при повторному, особливо тривалому за-
стосуванні спричиняють розвиток психічної, а потому й 
фізичної залежності, медичне застосування та обіг препа-
ратів цієї групи є предметом спеціального законодавства 
та контролю з боку уповноважених державних органів.

В Україні, як і в більшості країн світу, питання обігу 
наркотичних засобів, у тому числі й лікарських препа-
ратів відповідних фармакологічних груп, регулюються 
низкою законодавчих та підзаконних нормативно-пра-
вових актів. З 2011 р. центральним органом виконавчої 
влади, що реалізує державну політику у сфері форму-
вання та забезпечення реалізації державної політики з 
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питань обігу наркотичних засобів, психотропних ре-
човин, їх аналогів та прекурсорів, є Державна служба 
України з контролю за наркотиками (указ Президента 
України від 13.04.2011 р. № 457/2011).

На даний час у нашій державі чинними є норми Зако-
ну України вiд 15.02.1995 № 60/95-ВР (зі змінами) «Про 
наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори» 
(далі — Закон), який регулює обіг наркотичних засобів, 
у тому числі процеси придбання та реалізації наркотич-
них аналгетиків. 

Так, згідно із статтею 27 цього Закону, придбання 
наркотичних лікарських засобів фізичною особою за 
медичними показаннями здійснюється лише за рецеп-
том лікаря. При цьому стаття 28 Закону передбачає, що 
рецепти на наркотичні засоби виписуються на спеціаль-
них бланках. Форма спеціальних бланків рецептів, по-
рядок їх реєстрації, обліку і зберігання, а також правила 
їх оформлення встановлюються центральним органом 
виконавчої влади, що забезпечує формування держав-
ної політики у сфері охорони здоров’я, за погодженням 
із центральним органом виконавчої влади, що забезпе-
чує формування державної політики у сфері обігу нар-
котичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і 
прекурсорів, протидії їх незаконному обігу.

Окрім вищезазначеного Закону України, норматив-
но-правовою базою для клінічного застосування опіоїд-
них (наркотичних) аналгетиків в онкології, паліативній 
та хоспісній допомозі населенню є такі документи:
•	Постанова Кабінету Міністрів України від 13.05.2013 

№ 333 «Про затвердження Порядку придбання, пере-
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везення, зберігання, відпуску, використання та зни-
щення наркотичних засобів, психотропних речовин і 
прекурсорів у закладах охорони здоров’я» (далі — По-
станова КМУ № 333).

•	Наказ Міністерства охорони здоров’я України від 
07.08.2015 № 494 «Про деякі питання придбання, пе-
ревезення, зберігання, відпуску, використання та зни-
щення наркотичних засобів, психотропних речовин 
і прекурсорів у закладах охорони здоров’я» зі зміна-
ми, наказ Міністерства охорони здоров’я України від 
03.04.2017 № 362.

•	Наказ Міністерства охорони здоров’я України від 
25.04.2012 № 311 «Уніфікований клінічний протокол 
паліативної медичної допомоги при хронічному бо-
льовому синдромі», розроблений на основі адаптова-
ної клінічної настанови «Контроль болю».

•	Наказ Міністерства охорони здоров’я України від 
19.07.2005 № 360 «Про затвердження правил випису-
вання рецептів на лікарські засоби і вироби медично-
го призначення, Порядку відпуску лікарських засобів 
і виробів медичного призначення з аптек та їх струк-
турних підрозділів. Інструкції про порядок зберіган-
ня, обліку та знищення рецептурних бланків».
На базі номенклатури зареєстрованих в Україні ЛЗ, 

згідно з наказом МОЗ України від 22.07.2009 р. № 529  
(п. 2.27), було створено Формуляр лікарських засобів для 
надання паліативної та хоспісної допомоги («Державний 
формуляр лікарських засобів». Додаток 8. «Лікарські за-
соби для надання паліативної допомоги». Випуски 2010, 
2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 рр.). 
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На підставі аналізу нормативної бази застосування в 
Україні опіоїдних аналгетиків співробітниками ДП «Ін-
ститут паліативної та хоспісної медицини» та Держав-
ного експертного центру МОЗ України сформульовано 
пропозиції стосовно зменшення основних юридичних та 
організаційних перешкод на шляху збільшення доступ-
ності цих ЛЗ. У складі робочої групи (наказ МОЗ Укра-
їни від 10.03.2011 р. № 62-Адм) завершено розробку ме-
дико-технологічної документації (настанова та клінічний 
протокол) з контролю больового синдрому в паліативній 
онкології згідно з рекомендаціями ВООЗ та на базі сучас-
них наукових принципів доказової медицини (затвердже-
но наказом МОЗ України від 25.04.2011 р. № 311). 

У 2013 році Державним експертним центром МОЗ 
України, за поданням науково-експертної групи «Лі-
карські засоби у паліативній та хоспісній медицині»  
(Губський Ю.І., Лісний І.І,, Бабійчук О.М.) вперше в 
Україні були зареєстровані вітчизняні препарати табле-
тованого морфіну для перорального застосування:

МОРФІНУ СУЛЬФАТ — таблетки по 0,005 та 0,010 г.  
Виробник: Товариство з додатковою відповідальністю 
«ІнтерХім» (м. Одеса, Україна). Номер реєстраційного 
посвідчення: UA/12735/01/01.

МОРФІН-ЗН — таблетки по 0,005 г. Виробник: ТОВ 
«Харківське фармацевтичне підприємство «Здоров’я 
народу» (Україна). Номер реєстраційного посвідчення: 
UA/5174/02/01.

Щодо існуючої законодавчої бази, слід також зазначи-
ти, що 28.05.2013 р. набула чинності вищеозначена По-
станова КМУ № 333, а також значних змін зазнав наказ 
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МОЗ України від 19.05.2005 № 360 «Про затвердження 
Правил виписування рецептів та вимог-замовлень на 
лікарські засоби і вироби медичного призначення, По-
рядку відпуску лікарських засобів і виробів медично-
го призначення з аптек та їх структурних підрозділів, 
Інструкції про порядок зберігання, обліку та знищен-
ня рецептурних бланків та вимог-замовлень» (далі — 
наказ МОЗ України № 360) — див. документ: «Наказ 
МОЗ України від 15.03.2013 р. № 203 «Про внесення змін 
до наказу Міністерства охорони здоров̀ я України» від 
19 липня 2005 року № 360 щодо Правил виписування ре-
цептів та вимог-замовлень на лікарські засоби і вироби 
медичного призначення». 

Положення зазначених та чинних нормативних актів 
передбачають забезпечення хворих наркотичними анал-
гетиками на терміни 10 днів при проведенні лікування в 
амбулаторних умовах, у тому числі в умовах створеного 
стаціонару на дому (пункт 27 Постанови КМУ № 333), або 
15 днів під час надання паліативної та хоспісної допомоги 
(пункт 27 Постанови КМУ № 333 та підпункт 1.18 розді-
лу 1 Правил виписування рецептів та вимог-замовлень на 
лікарські засоби і вироби медичного призначення, затвер-
джених наказом МОЗ України № 360 (далі — Правила)). 

У разі, якщо хворому надається паліативна допомога, 
кількість виписаного наркотичного аналгетика не об-
межується нормами, що представлені у підпункті 1.22 
Правил, тому препарат може бути виписаний у кіль-
кості, передбаченій п’ятнадцятиденним курсом ліку-
вання (абзац другий підпункту 1.18 розділу 1 Правил). 
Станом на сьогодні хворий чи особа, яка здійснює за 
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ним догляд (член сім’ї, опікун або піклувальник), має 
право особисто отримувати за рецептом препарати 
наркотичних аналгетиків безпосередньо у лікуваль-
но-профілактичному закладі або у фармацевтичному 
(аптечному) закладі (абзац четвертий пункту 30 Поста-
нови КМУ № 333). 

Відповідно до зазначеного вище, у разі, якщо хворий 
лікується в амбулаторних умовах, наркотичні аналге-
тики у відповідній кількості можуть зберігатися вдома 
та вводитися самим пацієнтом або особою, яка здійс-
нює за ним догляд (членом сім’ї, опікуном або піклу-
вальником). 

Відповідальними за призначення хворому ліків та до-
держання правил виписування рецептів є лікарі закла-
дів охорони здоров’я (пункт 1.2 Розділу 1 Правил випи-
сування рецептів та вимог-замовлень на лікарські засо-
би і вироби медичного призначення (далі — Правила), 
затверджених наказом МОЗ України №360). 

Згідно пункту 28 Постанови КМУ № 333, для отри-
мання препаратів наркотичних аналгетиків з метою їх 
використання в умовах створеного стаціонару вдома 
хворий самостійно або особа, яка здійснює за ним до-
гляд (член сім’ї, опікун або піклувальник), подає заяву 
на ім’я керівника лікувально-профілактичного закладу 
за відповідною формою. Керівник закладу робить від-
мітку про погодження, після чого заява додається до ме-
дичної карти амбулаторного хворого.

Пункт 29 Постанови КМУ № 333 передбачає, що лікар, 
який призначає наркотичні аналгетики для лікування в 
амбулаторних умовах, у тому числі в умовах створено-
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го стаціонару вдома, зобов’язаний поінформувати хво-
рого або особу, яка здійснює за ним догляд (члена сім’ї, 
опікуна або піклувальника), про правила поводження 
з цими лікарськими засобами, недопущення їх вико-
ристання не за медичним призначенням та видавати 
хворому або особі, яка здійснює за ним догляд (членові 
сім’ї, опікунові або піклувальникові), інформаційний 
лист за формою, визначеною МОЗ, про що робиться за-
пис у медичній карті хворого.

Спеціально призначена відповідальна особа згідно  
з призначенням лікаря в умовах створеного стаціона-
ру вдома отримує препарати наркотичних аналгетиків 
у лікувально-профілактичному закладі, про що робить 
запис у журналі обліку. Препарати наркотичних аналге-
тиків доставляються відповідальною особою за місцем 
створеного стаціонару вдома та передаються хворому 
або особі, яка здійснює за ним догляд (членові сім’ї, опі-
кунові або піклувальникові), про що відповідальна осо-
ба робить запис у журналі обліку.

Хворий чи особа, яка здійснює за ним догляд (член 
сім’ї, опікун або піклувальник), має право особисто от-
римувати за рецептом препарати наркотичних засобів, 
психотропних речовин і прекурсорів безпосередньо  
у лікувально-профілактичному закладі або у фармаце-
втичному (аптечному) закладі.

При наданні паліативної допомоги пацієнту, в тому 
числі тим, хто має право на безоплатне чи пільгове за-
безпечення, дозволяється виписувати на одному рецеп-
турному бланку лікарські засоби в кількості, передбаче-
ній для п’ятнадцятиденного лікування. При виписуван-
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ня таких рецептів лікар повинен зробити вказівку «Хро-
нічному хворому» (другий та третій абзаци пункту 1.18 
розділу 1 Правил). Рецепти на лікарські засоби, виписа-
ні на спеціальних рецептурних бланках Ф-3, дійсні про-
тягом десяти днів з дня їх виписки (пункт 3.1 Розділу 3 
Правил).

Нормативно-правові вимоги до виписування та облі-
ку рецептів на спеціальних рецептурних бланках Ф-3 
на лікарські засоби аналгетичної дії з класу лікарських 
опіоїдів, що застосовуються в онкології та паліативній 
медицині, детально розглянуті в документі: «Організа-
ційно-методичні заходи до призначення та виписуван-
ня рецептів на лікарські засоби фармакологічної групи 
«Наркотичні анальгетики» (Методичні рекомендації). —  
МОЗ України, Київ, 2013. — 52 с. 
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