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Тэл. (017) 287-18-36.

Наш чы тач Ула дзі мір На ву мен-

каў, які вы піс вае «Звяз ду» шмат 

га доў, звяр нуў ся ў рэ дак цыю 

з праб ле май, з якой час ад ча су 

су ты ка юц ца і ін шыя. Ён про-

сіць ад ка заць, ча му ў ап тэ ках 

ад сут ні чае прэ па рат «Ві ка лін». 

Пры во дзім не ка то рыя вы трым кі 

з ліс та Ула дзі мі ра Пят ро ві ча.

«Ужо во сем ме ся цаў у ап тэ ках ад-

сут ні чае прэ па рат «Ві ка лін». Гэ та ле кі, 

якія вель мі па трэб ныя лю дзям з яз ва-

вай хва ро бай страў ні ка. Ёсць за ход нія 

ана ла гі, але яны да ра гія і мне не па-

ды хо дзяць. Для хво ра га на яз ву ві ка-

лін — гэ та як ва лі дол і кар ва лол для 

сар дэч ні ка ці ін су лін для дыя бе ты ка! 

Да рэ чы, ві ка лін — гэ та не но вы прэ-

па рат, ён вы пус ка ец ца дзя сят кі га доў 

і пра ве ра ны ча сам», — пі ша Ула дзі мір 

Пят ро віч.

Да лей наш чы тач про сіць ад ка заць 

на пы тан ні, ча му пе ра рэ гіст ра цыя прэ-

па ра ту цяг нец ца аж во сем ме ся цаў 

і ці мож на ў та кім вы пад ку бы ло яе 

рас па чаць ра ней, да за кан чэн ня тэр-

мі ну дзе ян ня па пя рэд ніх рэ гіст ра цый-

ных да ку мен таў? Так са ма яго тур буе, 

ча му не шу ка юць аль тэр на тыў ных 

па стаў шчы коў гэ тых ле каў (у ра сій-

скіх ап тэ ках ві ка лін пра да ец ца, што 

не скла да на вы свет ліць праз ін тэр нэт). 

Маг чы ма, акра мя РУП «Бел фар ма-

цыя», ін шыя кам па ніі маг лі б так са ма 

за куп ляць гэ ты прэ па рат, каб па збег-

нуць пе ра бо яў, мяр куе муж чы на.

З ана ла гіч най праб ле май су ты ка-

юц ца лю дзі, якія вы му ша ны па ста ян на 

ўжы ваць і ін шыя прэ па ра ты, якія, як 

па каз вае прак ты ка, ча сам зні ка юць 

з на шых ап тэк. Так, на прык лад, мі-

ну лым ле там знік прэ па рат для шчы-

та па доб най за ло зы «Ты ра зол». Та му 

мяр ку ем, што ад ка зы Мі ніс тэр ства 

ахо вы зда роўя бу дуць ка рыс ныя для 

мно гіх. У пры ват нас ці, каб мець агуль-

нае ўяў лен не пра тое, як ад бы ва ец ца 

пра цэ ду ра пе ра рэ гіст ра цыі і ад ка го 

па він на іс ці іні цы я ты ва рэ гіст ра ваць у 

Бе ла ру сі ле ка выя срод кі. Так са ма па 

якіх яшчэ пры чы нах, акра мя атры ман-

ня не аб ход на га пры рэ гіст ра цыі па ке та 

да ку мен таў, мо жа ад сут ні чаць пэў ны 

прэ па рат у ап тэ ках. Та му пры во дзім 

ад каз Мі ніс тэр ства ахо вы зда роўя за 

под пі сам на мес ні ка мі ніст ра Вя ча-

сла ва ШЫ ЛА амаль цал кам.

«Дзяр жаў ная рэ гіст ра цыя ле ка ва га 

срод ку — пра цэ ду ра пры знан ня ад-

па вед нас ці ле ка ва га срод ку па тра ба-

ван ням па бяс пе цы, эфек тыў нас ці і 

якас ці, якія прад' яў ля юц ца да яго, што 

ажыц цяў ля ец ца ў мэ тах до пус ку да 

пра мыс ло вай вы твор час ці, рэа лі за цыі 

і ме ды цын ска га пры мя нен ня ле ка ва га 

срод ку, які вы раб ля ец ца ў Рэс пуб лі цы 

Бе ла русь, а так са ма да рэа лі за цыі і 

ме ды цын ска га пры мя нен ня ле ка ва га 

срод ку, які па сту пае з-за яе ме жаў.

Па ра дак рэ гіст ра цыі ле ка вых срод-

каў вы кла дзе ны ў За ко не Рэс пуб лі-

кі Бе ла русь «Аб ле ка вых срод ках» і 

шэ ра гу ін шых нар ма тыў ных пра ва вых 

ак таў.

Пра цэ ду ра дзяр жаў най рэ гіст ра цыі, 

па цвяр джэн не дзяр жаў най рэ гіст ра цыі 

(пе ра рэ гіст ра цыю) ма юць даб ра воль-

ны за яў ляль ны ха рак тар. Мі ніс тэр ства 

ахо вы зда роўя не мо жа аба вя заць вы-

твор цаў рэ гіст ра ваць у Рэс пуб лі цы Бе-

ла русь кан крэт ныя ле ка выя срод кі.

Дзяр жаў ную рэ гіст ра цыю ле ка вых 

срод каў, па цвяр джэн не дзяр жаў най 

рэ гіст ра цыі (пе ра рэ гіст ра цы ю), уня-

сен не змя нен няў у рэ гіст ра цый нае 

дасье ажыц цяў ляе УП «Цэнтр экс пер-

тыз і вы пра ба ван няў у ахо ве зда роўя» 

ў ад па вед нас ці з дзей ным за ка на даў-

ствам. Пас ля пра вя дзен ня экс пер ты зы 

прад стаў ле ных за яў ні кам не аб ход ных 

да ку мен таў, ін спек та ван ня вы твор час-

ці, да сле да ван няў і інш. ва ўста ноў ле-

ныя за ка на даў ствам тэр мі ны вы да ец-

ца рэ гіст ра цый нае па свед чан не.

Пры рэ гіст ра цыі ўказ ва ец ца кан-

крэт ная пра мыс ло вая пля цоў ка, дзе 

вы раб ля ец ца да дзе ны ле ка вы сро дак, 

яна пра хо дзіць ін спек та ван не на ад па-

вед насць на леж най вы твор чай прак-

ты цы; за цвяр джа ец ца ін струк цыя па 

ме ды цын скім пры мя нен ні, мар кі роў-

ка пер ша снай і дру гас най упа ко вак 

і ін шыя да ку мен ты для рэа лі за цыі на 

тэ ры то рыі Рэс пуб лі кі Бе ла русь. Рэа-

лі за цыя ле ка вых срод каў, якія за рэ-

гіст ра ва ны ў ад па вед ных для ін шых 

кра ін ма ке тах упа ко вак, ін струк цый 

па ме ды цын скім пры мя нен ні і ін шых 

да ку мен таў, за ба ро не на.

Да лей тлу ма чыц ца, ча му прэ па рат 

«Ві ка лін», які пра да ец ца ў Ра сіі, не мо-

жа быць за ве зе ны ў Бе ла русь:

«Да ку мен ты на рэ гіст ра цыю ле-

ка ва га срод ку «Ві ка лін» вы твор час ці 

ABBA РУС ААТ, Ра сій ская Фе дэ ра цыя, 

ЗАТ «ПФК» Обновление», Ра сій ская 

Фе дэ ра цыя і ін шы мі кам па ні я мі ва УП 

«Цэнтр экс пер тыз і вы пра ба ван няў у 

ахо ве зда роўя» не па да ва лі ся».

Ця пер пра ўлас на рэ гіст ра цыю ві ка-

лі ну, аб ста ві ны, з які мі бы ла звя за на 

яго ча со вая ад сут насць у ап тэ ках, і 

пра тое, ка лі прэ па рат з'я віц ца:

Па ста не на 27.02.2019 ле ка вы сро-

дак «Ві ка лін» таб лет кі ў бліс та рах ва 

ўпа коў цы № 10x10 вы твор час ці Мон-

фарм ПАТ, Укра і на (рэ гіст ра цый нае 

па свед чан не 6178/03/08/09/12/13/15/18 

ад 08.08.2018, тэр мін дзе ян ня — бес-

тэр мі но вы) за рэ гіст ра ва ны і ўклю ча ны 

ў Дзяр жаў ны рэ естр ле ка вых срод каў 

у Рэс пуб лі цы Бе ла русь. Рэ гіст ра цый-

нае дасье Мон фарм ПАТ, Укра і на на 

па цвяр джэн не дзяр жаў най рэ гіст ра-

цыі бы ло прад' яў ле на 21.03.2018. На 

раз гля дзе да ку мен ты зна хо дзі лі ся 

141 дзень. У ад па вед нас ці з за ка на-

даў ствам дзяр жаў ная рэ гіст ра цыя (па-

цвяр джэн не дзяр жаў най рэ гіст ра цыі) 

ле ка вых срод каў і фар ма цэў тыч ных 

суб стан цый, уня сен не змя нен няў у 

рэ гіст ра цый нае дасье ажыц цяў ля ец-

ца на пра ця гу 180 дзён з дня пры ёму 

рэ гіст ра цый на га дасье.

Ча со вая ад сут насць да дзе на га 

ле ка ва га срод ку звя за на з пла на вай 

пра цэ ду рай па цвяр джэн ня дзяр жаў-

най рэ гіст ра цыі і на пра цоў кай яго 

вы твор цам (у за рэ гіст ра ва ным для 

Рэс пуб лі кі Бе ла русь ма ке це ўпа коў кі, 

ін струк цыі па ме ды цын скім пры мя нен-

ні і інш.) для на шай кра і ны.

Мі ніс тэр ства ахо вы зда роўя пры-

кла дае ўсе на ма ган ні для най хут чэй-

шай па стаў кі ле ка ва га срод ку «Ві ка-

лін» таб лет кі ў бліс та рах ва ўпа коў цы 

№ 10x10 вы твор час ці Мон фарм ПАТ, 

Укра і на ў ап тэ кі Рэс пуб лі кі Бе ла русь. 

Пла на ва ны час па ступ лен ня — са ка вік 

2019 го да.

Да ве дач на: РУП «Бел фар ма цыя» 

пад пі са ла спе цы фі ка цыю № 15 ад 

15 сту дзе ня 2019 го да да дзе ю ча га 

кант рак та па між РУП «Бел фар ма-

цыя», Бе ла русь і ПАТ «Мон фарм», 

Укра і на на па стаў ку ле ка ва га срод ку 

«Ві ка лін» у тэр мін да 31.03.2019 г.

Мі ніс тэр ства ахо вы зда роўя так-

са ма па ве дам ляе, што на пад ста-

ве ар ты ку ла 23 За ко на рэс пуб лі кі 

Бе ла русь «Аб ле ка вых срод ках» 

да ўво зу ў Рэс пуб лі ку Бе ла русь 

да зва ля юц ца ле ка выя срод кі, якія 

ўклю ча ны ў дзяр жаў ны рэ естр ле-

ка вых срод каў, а так са ма ле ка выя 

срод кі, пры зна ча ныя для ля чэн ня 

аб ме жа ва ных кан тын ген таў па цы-

ен таў з па та ло гі я мі, якія рэд ка су-

стра ка юц ца. Ві ка лін не ад но сіц ца 

да ле ка вых срод каў, пры зна ча ных 

для ля чэн ня па та ло гіі, якая рэд ка 

су стра ка ец ца.

У ап тэ ках ма юц ца ў про да жы ле-

ка выя срод кі, ана ла гіч ныя па дзе ян ні 

прэ па ра ту «Ві ка лін»:

1. ВЕН ТЭР вы твор час ці KRKA, d.d., 

Сла ве нія;

2. ДЭ-ВІС МУТ, Мед-ін тэр пласт, 

Рэс пуб лі ка Бе ла русь;

3. ДЭ-НОЛ, Asttellas Pharma Europe 

B.V., Ні дэр лан ды.

Звяр та ем ува гу, што пры зна чэн не 

ле ка вых срод каў і ацэн ка ста ну зда-

роўя па цы ен та ў хо дзе ля чэн ня цал кам 

зна хо дзяц ца ў кам пе тэн цыі вашага 

ўра ча. Каб па збег нуць зры ву ля чэб-

на га пра цэ су, не аб ход на звяр нуц ца 

да доктара.

Уліч ва ю чы, што праб ле ма ўзні кае 

не толь кі з ві ка лі нам, бу дзем спа дзя-

вац ца, што за рэ гіст ра ва ных у Бе ла ру сі 

не каль кіх ганд лё вых най мен няў ад на-

го і та го ж прэ па ра ту ці ана ла гіч ных па 

дзе ян ні ле ка вых срод каў да стат ко ва, 

каб іх за ме на прай шла для па цы ен таў 

ад нос на лёг ка.

НА ПРУ ЖА НЫ МО МАНТ
Як вый сці са стрэ су, а не з ся бе

У су час ным све це жан чы на спа лу чае не каль кі 

ро ляў — ма ці, жон кі, ра бот ні ка. Вель мі час та яна 

пра цуе на раў не з муж чы нам. Гэ та так зва ная сі ту а цыя 

двай ной за ня тас ці, ка лі жан чы на бу дуе кар' е ру на 

ра бо це і вя дзе хат нюю гас па дар ку. І гэ та ад бі ва ец ца 

на эма цы я наль ным і фі зіч ным са ма ад чу ван ні. 

Бо тра ды цыя, якая за кла ла ся яшчэ ў да лё кім 

па тры яр халь ным гра мад стве, бы ла кры ху ін шай: 

до мам зай ма ла ся жан чы на, а пра цай — муж чы на.

— Жан чы на, якая ак тыў на ад пра ца ва ла ўвесь дзень, 

час та на гру жа на і до ма — га туе вя чэ ру, пра вя рае ўро кі 

ў дзя цей, зай ма ец ца да маш няй ра бо тай, удзя ляе ўва гу 

му жу. Усё гэ та мож на на зваць двай ной за ня тас цю, — ка-

жа псі хо лаг Га рад ско га клі ніч на га псі хі ят рыч на га дыс-

пан се ра г. Мін ска Ва лян ці на ДУ ДЗІН СКАЯ. — А тым 

ча сам па тра ба ван ні, якія прад' яў ля юц ца на пра цы і ў сям'і, 

час та су пя рэ чаць ад но ад на му. Ра бо та даў ца з боль шай 

іма вер нас цю ад дасць пе ра ва гу не за муж няй жан чы не (а 

яшчэ лепш — муж чы ну), чым за муж няй і з дзець мі. Муж 

жа па тра буе, каб жон ка больш ча су ад да ва ла сям'і, чым 

пра цы. Усё гэ та мо жа вы клі каць псі ха ла гіч ны дыс кам форт 

і стрэ са вы стан у жан чы ны.

Стрэс мо жа не га тыў на ад біц ца на фі зіч ным і псі ха ла гіч-

ным даб ра бы це. Асноў ныя яго сімп то мы — раз драж няль-

насць, стам ляль насць, дрэн ны сон, зні жэн не кан цэнт ра цыі 

ўва гі і ін шыя.

ЯК ЗМА ГАЦ ЦА СА СТРЭ САМ?
Най больш эфек тыў ным срод кам з'яў ля ец ца па ход да псі-

хо ла га, каб ра за брац ца ў са праўд ных пры чы нах. Бо лепш 

пры браць пры чы ну, чым яе сімп то мы. Але са стрэ сам час-

та зма га юц ца пад руч ны мі ме та да мі. Па ста тыс ты цы, най-

больш па пу ляр ныя ме ры та кія:

тэ ле ві зар — 46 %,

му зы ка — 43 %,

ал ка голь — 19 %,

ежа — 16 %,

ме ды ка мен ты — 15 %,

спорт — 12 %,

секс — 9 %,

ёга, ме ды та цыя — 2 %.

Ка лі ў вас ня ма маг чы мас ці звяр нуц ца па да па мо гу да 

спе цы я ліс та, вар та па кла па ціц ца пра ся бе са ма стой на.

Най больш эфек тыў ныя спо са бы ба раць бы са стрэ сам 

на ступ ныя.

 Паў на цэн ны сон. Трэ ба спаць па 8 га дзін у сут-

кі, клас ці ся лепш да 23 га дзін.

 Пры трым лі вац ца рэ жы му дня. Ста рай це ся пра-

чы нац ца і за сы наць у адзін і той жа час.

 Пра віль на хар чуй це ся. Ужы вай це фрук ты і ага-

род ні ну, ад маў ляй це ся ад шкод най ежы і ал ка го лю. 

І па мя тай це, што та кія пра дук ты, як ша ка лад, са дзей-

ні ча юць пад' ёму на строю.

 Зай май це ся спор там. Ву чо ныя да ка за лі, што 

фі зіч ная ак тыў насць ста ноў ча ўплы вае на эма цы я-

наль ны фон, па вы шае ўва гу, па ляп шае пра ца здоль-

насць.

 Кан так туй це з па зі тыў ны мі людзь мі, больш 

пра вод зьце ча су з бліз кі мі і ка ха ны мі.

 Будзь це за хоп ле ным ча ла ве кам — ад крый це ў 

са бе сха ва ныя та лен ты: за пі шы це ся на тан цы, пач ні-

це вы ву чаць за меж ную мо ву, ма люй це.

 Жы ві це ў гар мо ніі з са бой. Пры слу хоў вай це ся 

да ся бе і свай го це ла.

Вы кон ва ю чы гэ тыя ня хіт рыя рэ ка мен да цыі, вы змо жа це 

па вы сіць стрэ саў стой лі васць. І па мя тай це: ле кі ад стрэ-

су — усмеш ка!

Пы тан не — ад казПы тан не — ад каз

З АП ТЭК ЗНІК 
ВІ КА ЛІН

У Мі ніс тэр стве ахо вы зда роўя рас тлу ма чы лі, 
з чым гэ та звя за на і ка лі ён з'я віц ца


