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Основні вимоги ВООЗ до сучасних лікарських
засобів (ЛЗ) полягають в необхідності відповідати
наступним параметрам:

� бути ефективними та безпечними при ме�
дичному застосуванні,

� характеризуватись доступністю та сприй�
нятливістю для пацієнта.

Головним критерієм їх оцінки є співвідношен�
ня користь/ризик як підґрунтя проведення
раціональної фармакотерапії — суттєвої складової
доказової медицини. В зв’язку з цим контроль за
безпекою ЛЗ при їх медичному застосуванні є од�
ним з найважливіших напрямків державної
політики  в галузі ліків і знаходиться в центрі як
медичних, так і публічних інтересів. В Україні на
протязі останніх десяти років вдалося впровадити
в практику охорони здоров’я І�й рівень фармако�
логічного нагляду — систему спонтанних
повідомлень. Завдяки цьому, в
теперішній час банк даних про
побічні реакції (ПР) ЛЗ в реаль�
них умовах в нашій країні нара�
ховує більше 35 тис. повідом�
лень і з кожним роком зростає
(рис. 1).

Серед фармакологічних груп
ліків, інформація про ПР яких
домінує в базі даних ДФЦ МОЗ
України, антимікробні ЛЗ з сис�

темною дією займають першу позицію, що співпа�
дає з даними ВООЗ (табл. 1).

�������	�
��� � ���
��������?
	
������ ���	��� 	
� ��������

������������ �����������
�.�. �����	�


�� «������	
� �����������	
� ��	��» ��� �����	


��� «�	��
��� ���!������� �. ���!. �.�. "��������» #�� �����	


Резюме. В роботі розглянути проблеми безпеки медичного застосування антибактеріальних препаратів
із груп цефалоспоринів і фторхінолонів. Наведені дані щодо поширеності побічних реакцій, їх медичні
та соціальні наслідки.
Ключові слова: антибактеріальний препарат, цефалоспорин, фторхінолон, побічна реакція.
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Резюме. В работе рассмотрены проблемы
безопасности медицинского использования
антибактериальных препаратов из групп
цефалоспоринов и фторхинолонов. Приведены
данные о распространенности побочных реакций,
их медицинских и социальных последствиях.
Ключевые слова: антибактериальный препарат,
цефалоспорин, фторхинолон, побочная реакция.

CEPHALOSPORINS OR FLUOROQUINOLONES?
SAFETY CONCERNS MEDICAL USE REMAIN 

A.P. Viktorov 
Summary. In the security problem medical use of anti�
bacterial drugs from groups cephalosporins and ftorhi�
nolonov. Lists information about the prevalence of
poboиnвh reakcмj, their health and social conse�
quences.
Key words: antibacterial drug, cephalosporin, fluoro�
quinolon, side effect.
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