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Н

авчальновиробнича аптека (НВА) ЛДМІ ство
рена згідно з наказом МОЗ України № 132 від
12 вересня 1991 р. та відповідно до положення
«Про діяльність навчальновиробничої аптеки», за
твердженого ректором університету 31 жовтня 2003 р.
Її першим завідувачем став к. фарм. н. В. С. Комар.
За його участю здійснювалося проектування, будів

ництво й оснащення першої в
Україні навчальновиробничої
аптеки.
Упродовж своєї діяльності
вона кілька разів змінювала наз
ву, організаційну структуру та
підпорядкування:
у 1991 р. — Навчальнови
робнича аптека Львівського дер
жавного медичного інституту;
у 1998 р. — Державне
ФЕТЬКО
підприємство «Навчальнови
Микола
робнича аптека Львівського
Миколайович
державного медичного універ
Завідувач
ситету»;
навчально(виробничої
у 1999 р. — структурний
аптеки № 1
підрозділ «Навчальновиробни
ча аптека Львівського державного медичного універси
тету імені Данила Галицького».
В ці роки вона працювала як госпрозрахункове
підприємство, підпорядковуючись Міністерству охоро
ни здоров’я України.
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Провізор(аналітик Л. В. Процах

Виготовлення інфузійних розчинів у стерильному блоці

У 2003 р. МОЗ України передало навчальновироб
ничу аптеку на баланс Львівського національного ме
дичного університету імені Данила Галицького. З того
часу вона функціонує як структурний підрозділ цього
освітнього закладу.
З 2006 р. навчальновиробничу аптеку очолює
М. М. Фетько.
Із моменту заснування НВА є серйозною навчально
виробничою базою для:
– проведення практичних занять і навчально
виробничої практики студентів;
– проходження інтернатури для випускників фар
мацевтичних факультетів;
– проведення наукових семінарів та конференцій,
олімпіад, виставок, апробації і впровадження у практи
ку наукових досліджень у галузі фармації;
– оволодіння студентами вмінь та навичок з чоти
рьох основних практичних напрямків належної аптеч
ної практики ((GPP) Good pharmacy practice): просвіт
ницька діяльність і запобігання погіршенню здоров’я;
забезпечення правильного застосування рецептурних
препаратів та іншої медичної продукції; самолікування;
вплив на призначення та застосування лікарських
засобів.

– реалізації готових та екстемпоральних лікарських
засобів.
Одним із пріоритетних напрямів у сфері підготовки
висококваліфікованих спеціалістівфармацевтів стало
закріплення теоретичних знань і практичних навичок
в умовах реального виробництва. Складовою частиною
навчального процесу є присутність студентів під час
екстемпорального виготовлення ліків.
Уся фармацевтична, наукова, навчальнометодична
діяльність в аптеці здійснюється в п’яти відділах: запа
сів, готових лікарських форм, рецетурновиробничому,
асептичному, безрецептурного відпуску.
Навчальновиробнича аптека пропонує широкий
асортимент лікарських засобів, біологічно активні до
бавки, товари медичного та гігієнічного призначення.
Тут запроваджена сучасна комп’ютерна мережа, яка
дозволяє оперативно відслідковувати рух товару і
здійснювати бухгалтерський облік.
Кожного дня з 9 до 20 години для відвідувачів
працює простора торгова зала, де досвідчені провізори
готові запропонувати необхідні ліки та проконсульту
вати щодо особливостей застосування конкретних пре
паратів.
Студенти мають можливість спостерігати за:
– проведенням бесіди з конкретним пацієнтом;
– надання порад пацієнтові із загальних питань,
пов’язаних із здоров’ям;
– прийняти участь в діагностичних процедурах, як
з допомогою використовуваного обладнання і діагнос
тичних тестів, так і надання на основі отриманих діаг
ностичних результатів, рекомендацій.
На базі рецептурновиробничого й асептичного
відділів готують екстемпоральні лікарські форми. Вони
забезпечують лікувальнопрофілактичні установи сте
рильними лікарськими препаратами.
Хімічний аналіз лікарських форм проводять висо
кокваліфіковані провізорианалітики у контрольно
аналітичному кабінеті, обладнаному сучасною вимірю
вальною технікою.
У квітні 2011 р. у приміщенні стоматологічного
медичного центру ЛНМУ імені Данила Галицького
(вул. Пекарська, 69а) відкрито аптечний пункт № 1.

Корпус навчально(виробничої аптеки № 1
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