
©Практична ангіологія№ 2 (69) • 201540

 
Зберігати та покращувати життя людей – 
головне призначення корпорації 

«Юрія-Фарм»

Фармацевтичне міжнародне об’єднання 
«Юрія-Фарм» – лідер з виробництва вели-
кого асортименту інфузійних розчинів – 
працює на українському ринку вже 17 років.

Ключовими напрямками діяльності кор-
порації є постійне підвищення рівня задо-
волення потреб кожного пацієнта в ефек-
тивних, безпечних та доступних лікарських 
препаратах.

Фундамент для успішного створення та 
розвитку компанії було закладено ще 1968 р. 
налагодженням на Черкаському молокозаво-
ді виробництва гідролізного казеїну, а зго-
дом розчинів новокаїну, маніту, гемодезу, 
неогемодезу. Новітня історія фармацевтич-
ного підприємства почалась у 1998 р., коли 
було створено ТОВ «Юрія-Фарм», що згодом 
дало змогу розпочати виробництво препа-
рату-бренду Реосорбілакт. Він став першим 
оригінальним продуктом компанії і привів її 

до розвитку та розширення. З часом вироб-
ництво було переоснащено, укомплектовано 
новим обладнанням найвідоміших інозем-
них фірм, що дало можливість корпорації 
успішно виходити на міжнародну арену, екс-
портуючи свою продукцію до країн ближ-
нього та дальнього зарубіжжя.

До 2000 р. вперше як в Україні, так і в кра-
їнах СНД було налагоджено виробництво 
комплексних поліфункціональних розчинів, 
таких як Сорбілакт, Ксилат, плазмозамін-
ник Гекодез, донатор оксиду азоту Тивортин, 
застосування яких вже стало традиційним 
при лікуванні різної патології.

Корпорація «Юрія-Фарм» за 17 років про-
йшла великий шлях розвитку від маленької 
фірми до потужного міжнародного об’єд-
нання. Протягом цього часу компанія росла. 
Якщо говорити про внутрішні фактори, то 
слід зазначити, що найбільш значні успіхи 
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почали втілюватися в життя з 2007 р., коли 
був створений відділ управління якістю. 
Саме тоді було покладено початок розробці 
та впровадженню сучасної системи забезпе-
чення якості.

Особливо серйозний ривок було зроблено 
2008 р. Технічне переоснащення, докорін-
на реконструкція виробничих приміщень, 
систем підготовки води та повітря у відпо-
відності до вимог належної виробничої прак-
тики (GMP) набули пріоритетного значен-
ня. Першим досягненням у цьому напрям-
ку стало отримання сертифіката стандарту 
відповідності управління якістю ДСТУ ISO 
9001-2000-2008.

Виробництво інфузійних розчинів лікар-
ських засобів – це складний технологічний 
комплекс. Високі вимоги безпеки висувають-
ся не тільки до кінцевого продукту – препа-
ратів, але й до використовуваних технологій 
виробництва, обладнання, води, повітря, до 
системи в цілому. Весь процес – від отри-
мання води до упаковки готової продукції – 
відбувається у приміщеннях відповідних 
класів чистоти. Це дає можливість звести до 
мінімуму ризик контамінації частками або 
мікроорганізмами, в т.ч. і ризик перехресної 
контамінації. Однією з перших в Україні на 
підприємстві було встановлено систему без-
перервного моніторингу повітря чистих при-
міщень в зонах класу А.

Не менш важливе значення для якості 
продукції компанії має якість активних 
фармацевтичних складових та допоміжних 
речовин, а також упаковки. Саме тому вони 
проходять суворий відбір вже на етапі вибору 

постачальників. В основному це всесвітньо 
відомі виробники з Європи, США та Японії.

Технічне переоснащення сприяло ство-
ренню сучасної інфраструктури за вимогами 
GMP, що супроводжувалось достатньо швид-
ким і успішним проходженням кваліфіка-
ції та валідизації. Така складна організація 
виробництва має на меті отримання якіс-
них безпечних розчинів лікарських засобів. 
Вимоги, що висуваються службою контролю 
якості корпорації «Юрія-Фарм», дуже висо-
кі і відповідають міжнародним стандартам. 
Так, у 2011 р. завершився один із важливих 
етапів розвитку. Корпорація стала першим 
в Україні виробником інфузійних розчинів, 
виробництво яких було сертифіковано на 
відповідність стандартам GMP (СТ-Н МОЗУ 
42-4.0:2010 «Лікарські препарати. Належна 
виробнича практика»), і є свідченням дотри-
мання міжнародних вимог до системи забез-
печення якості і технічного стану виробни-
цтва інфузійних препаратів (у формі розчинів 
для інфузії, ін’єкцій, сиропів, розчинів). Це 
робить компанію і привабливою, і надійною.

У 2013 р. здійснено перехід від національ-
ної компанії до міжнародної корпорації, що 
експортує власну продукцію до 20 країн світу 
та системно опановує нові закордонні рин-
ки. Отримано міжнародний сертифікат якості 
GMP EU та сертифікат моделі досконалості 
EFQM.

Як наслідок, препарати корпорації «Юрiя-
Фарм» становлять основу інфузійної терапії 
в Україні.
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Щоденна праця понад 1700 співробітників, 
дозволяє виробляти і постачати понад 180 
найменувань медичної продукції. Це оригі-
нальні інфузійні препарати власної розроб-
ки, антибіотики, фунгіциди, розчини для 
пиття, для парентерального харчування, 
антисептики, протитуберкульозні лікарські 
засоби, шприци та системи для інфузій. 

Сьогодні корпорація «Юрія-Фарм» бере 
активну участь у розробках та просуванні 
сучасних методів лікування. Реєстрацію 
щорічно проходять 15 нових препаратів. 
Найближчими роками планується поста-
чання продукції до 50 країн світу. 

Розповідь про корпорацію була би непов-
ною без розкриття теми її соціальної актив-
ності. Яскравий приклад такої роботи – 
Юрія-Фарм виступає з ініціативами по 
проведенню освітніх заходів для медичних 
працівників. Так, відповідно до сучасних 
вимог вдосконалення знань і вмінь на етапі 
післядипломної освіти, вже декілька років 
поспіль корпорація є ініціатором прове-
дення науково-практичних конференцій 
стосовно особливостей інфузійної терапії 
у хворих різного профілю.

З метою поглиблення знань з інфузійної 
терапії у майбутніх лікарів та фармацевтів 
у рамках програми сприяння професійній 
реалізації молодих медиків «Простір можли-
востей» було започатковано загальноукраїн-
ську олімпіаду з інфузійної терапії для сту-
дентів 5-6-х курсів медичних вузів України. 
Це дає можливість популяризувати вітчиз-
няні досягнення в даній сфері та зацікавити 

молодих фахівців до подальших наукових 
досліджень в галузі. Тема інфузійної тера-
пії у ситуації, яка наразі склалася в нашій 
країні, є дуже актуальною. Так, виступаю-
чи на церемонії нагородження переможців 
студентської олімпіади з інфузійної терапії, 
директор Військово-медичного департамен-
ту Міністерства оборони України, полков-
ник медичної служби Віталій Андронатій 
відмітив, що в переважній більшості випад-
ків для рятування поранених необхідним 
кроком є відновлення об’єму втраченої кро-
ві. Серед препаратів виробництва компанії 
«Юрія-Фарм» для цього використовують 
Реосорбілакт, Гекотон, Волютенз.

Добровільний внесок у розвиток суспіль-
ства в соціальній та економічній сферах – 
допомога українським воїнам та постражда-
лим в зоні АТО – свідома позиція керівни-
цтва та колективу корпорації. За минулий рік 
нею було передано гуманітарної допомоги, 
в т.ч. і власними медичними засобами, на 
суму понад 25 млн грн. Цьогоріч у травні 
Юрія-Фарм безкоштовно надала для наших 
бійців високоефективний засіб для тимча-
сової зупинки кровотечі – Ревул.

Тут прагнуть, щоб кожен пацієнт, кожен 
лікар, який намагається якомога швидше 
подолати хворобу, кожен діловий партнер 
постійно відчували турботу колективу, його 
відповідальність і були впевнені у високій 
якості та ефективності продукції Юрія-Фарм.


