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Фармацевтичний сектор галузі охорони здоров’я України є достатньо
специфічною сферою діяльності, враховуючи, що якість продукції, зокрема лікарських засобів (ЛЗ), залежить від належного рівня компетентності персоналу.
З огляду на те, що одним з першочергових завдань євроінтеграційного процесу
в Україні є гармонізація вітчизняної нормативно-правової бази з вимогами міжнародних стандартів, зокрема положеннями належних фармацевтичних практик, виникає необхідність удосконалення компетентності персоналу фармацевтичних підприємств відповідно до чинної законодавчої бази.
Основним видом діяльності провізора відповідно до Державного класифікатору видів економічної діяльності ДК 009:2010 є оптова та роздрібна торгівля
фармацевтичними товарами, об’єктами здійснення якої є аптеки та аптечні заклади. Виходячи з цього, предметом нашого дослідження став нормативний та
практичний обсяг вимог належної аптечної практики (GPP) до персоналу.
У ході дослідження нами було виділено 6 основних функціональних
обов’язків, що згідно вимог GPP покладаються на фармацевтичного працівника
у процесі здійснення ним професійної діяльності, зокрема: управління системою охорони здоров’я, інформування, просвіта й пропаганда щодо сприяння
суспільній охороні здоров’я, здійснення регуляторної діяльності, відпуск лікарських засобів (ЛЗ). Положення GPP також містять вимоги до кожного елемента
фармацевтичного обслуговування та чітко визначають, що провізор повинен
розуміти особисту відповідальність за надання інформації стосовно ЛЗ й консультування медичних працівників і споживачів ЛЗ, сприяючи раціональному
та економічно вигідному призначенню ЛЗ. Провізор обов'язково повинен про-

ходити первинне й подальше постійне навчання відповідно до посадових обов'язків, професії та кваліфікаційних характеристик.
У результаті попередніх досліджень нами було сформовано потенційний
перелік з 30 спеціалізовано-професійних компетенцій (КСП) провізора у відповідності до його типових задач діяльності, закладених до галузевого стандарту
вищої освіти України (ГСВОУ) для спеціальності 7.12020101 «Фармація».
Зазначену потенційну компетентнісну модель було використано в якості
основи для співставлення з виділеними згідно вимог GPP функціональними
обов’язками провізора та визначено, що із 30 запропонованих КСП, 9 відповідають сучасним вимогам до персоналу фармацевтичних підприємств з оптової
та роздрібної торгівлі та можуть забезпечувати належне виконання професійних обов’язків.
Функціональні обов’язки провізора, які відповідають вимогам GPP та
ГСВОУ для спеціальності «Фармація» представлено на рис. 1.
Таким чином, в результаті проведеного дослідження нами було здійснено
теоретичну апробацію спроектованої компетентнісної моделі провізора та доведено її інтегративність із сучасними європейськими вимогами до персоналу
відповідної сфери діяльності і можливість використання для удосконалення
ГСВОУ за спеціальністю 7.12020101 «Фармація».

Управління системою
охорони здоров’я
КСП-28 - здатність і готовність брати участь у створенні різних видів фармацевтичних підприємств і організацій

Професійна освіта та підготовка кадрів
КСП-30 - здатність і готовність
до підбору, розстановці кадрів
та управління працівниками
фармацевтичних підприємств і
організацій, здійснення ефективної кадрової політики з використанням мотиваційних установок та дотриманням норм
трудового права

Відпуск лікарських препаратів

GPP

КСП-6 - здатність і готовність
проводити відпуск ЛЗ та інших
фармацевтичних товарів оптовим і роздрібним споживачам, а
також пільговим категоріям
громадян

Здійснення регуляторної діяльності
КСП-8 - здатність і готовність до науково обґрунтованого удосконалення технології ліків та складання
АНД

Інформування, просвіта й пропаганда щодо
сприяння суспільній
охороні здоров’я
КСП-23 - здатність і готовність до проведення інформаційно-просвітницької
роботи з пропаганди здорового способу життя та БЖД

Надання інформації стосовно ЛЗ та консультування
КСП-18 - здатністю і готовністю надати консультативну допомогу медичним
працівникам та споживачам
ЛЗ та інших фармацевтичних товарів за правилами
зберігання ЛЗ та інших
фармацевтичних товарів з
урахуванням їх фізикохімічних властивостей

КСП-20 - здатність і готовність до
інформаційно-консультативної діяльності при відпуску ЛЗ та інших
фармацевтичних товарів кінцевим
споживачам
КСП-22 - здатність і готовність надавати консультативну допомогу
населенню з питань застосування і
сумісності ЛЗ та інших фармацевтичних товарів

КСП-7 - здатність і готовність
до інформаційної роботи серед
лікарів, провізорів з питань
застосування ЛЗ, належності їх
до певної фармакотерапевтичної групи, показання і протипоказання до застосування,
можливості заміни одного препарату іншим і раціональному
прийомі

Рис. 1. Функціональні обов’язки провізора, регламентовані правилами GPP з
можливими компетентнісними характеристиками.

