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1 сурет - Құрамында ибупрофен бар препараттар ассортиментђнђң дәрђлђк қалыптары бойынша жасалған диаграмма 
 
Қорытынды.Талдау құрамында ибупрофен бар дәрђлђк 
препараттардың кеңђнен қолданылатындығын 
дәлелдейдђ.Қазақстан нарығындағы дәрђлђк заттардың 
талдауы құрамында ибупрофен бар дәрђлђк препараттар 
отандық өндђрушђлермен қатар, импорттық өндђрушђлердђң 
өнђмдерђнђң кең ассортиментђмен көрсетђлген.Осыны 

түйђндей келе,құрамында ибупрофен бар дәрђлђк 
препараттардыары қарай зерттеу мақсатты болып 
табылады,себебђ,оларды пайдалану перспективтђ болып 
отыр.Ал Қазақстан Республикасы отандық өндђрушђлерге 
шикђзаттық базаға айналуы мүмкђн. 
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АНАЛИЗ КАЗАХСТАНСКОГО ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОГО РЫНКА ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ, СОДЕРЖАЩИХ ИБУПРОФЕН 

 
Резюме: в данной статье представлены результаты маркетинговых исследований рынка лекарственных средств, содержащих 
ибупрофен. Ибупрофен широко используется как противовоспалительное, жаропонижающее и анальгезирующее средство. 
Ключевые слова: маркетинговый анализ, ибупрофен,нестероидные  противовоспалительные  препараты, реестр лекарственных 
средств, контент-анализ. 
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MARKETING ANALYSIS FOR DRUGS WITH IBUPROFEN 

 
Resume: The article shows the result of marketing analysis for drugs with  ibuprofen. Ibuprofen is widely used as an anti-
inflammatory,antipyretic and analgesic remedy.  
Keywords: marketing analysis, ibuprofen, nonsteroidal  anti-inflammatory  drugs,  extract medicines register, content-analysis. 
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ТЫНЫС АЛУ ЖОЛДАРЫ АУРУЛАРЫНА ҚАРСЫ ДӘРІЛІК ПРЕПАРАТТАРДЫҢ НАРЫҒЫНА ТАЛДАУ 

 

Фармацевтикалық нарық кез келген мемлекет экономикасының маңызды секторы және оныңэкономикалық, әлеуметтік және 

халық әл-ауқатының критерийі болып табылады. Бұл мақалада инфузияға арналған ерітінділер шығаратын елдер, Левофлоксацин 

қандай қалыптар түрінде шығарылатындығы, оны өндіретін өндіріс орындары, сонымен қатар, қабынуға қарсы дірілік қалыптар 

бойынша зерттеу жүргізілді.  

Түйінді сөздер: маркетингктік талдау, дәрілік заттар, инфузиялық ерітінділер, тыныс алу жолдарының аурулары.   
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Кіріспе. Соңғы жылдары әлем бойынша жаңа 

фторхинолиндђ қолдану көбейдђ. Тыныс алу жолдары мен 

бронх секретђне жақсы сђңуђне байланысты респираторлы 

деген атау алған. Бұл жағдайға байланысты фторхинолин 

цефалоспориннен кейђн екђншђ орын алады. 

Бђздђң елђмђзде Левофлоксациндђ қолданудың негђзгђ 

көрсеткђшђ тыныс алу жолдарының астынғы қабынуы, 

оларға сырттай пневмония мен созылмалы бронхиттђң 

асқынуын жатқызуға болады. 

Сонымен қоса препарат қолданылады: 

- өнкђр синуситте; 

- зәр шығару жолдары мен бауыр инфекциясында; 

- терђ мен жұмсақ тђндер инфекциясында; 

- созылмалы бактериалды простатитте; 

- септиция / бактериемия; 

- құрсақ ђшђлђк инфекцияда; 

- туберкулезде [1]. 

Тыныс алу жолдарының төменгђ жағаның инфекция ауруын 

қазђргђ таңда дәрђгерлер тәжђрбиесђнде ең кең танылған 

аурулар түрђне жатқызса болады. Шет елдђң 

эпидемиологиялық зеттеуђне қарасақ, сырттай пневмонияға 

жас пен ортанғы жас аралығындағы адамдар 1 - 11%, үлкен 

жастағы адамдар 25 - 44% ұшырайды. Сонымен қоса, 1,5 млн 

адам ауруханаға жатқызуға тура келедђ. Сырттай пневмония 

бойынша өлђм жђтђм 1 - 5%, кей ауру санаттарында 25% 

дейђн барады. 

Соған орай, сырттай пневмония бұл күндерђ көңђл 

аудартатындай, керек кезде ауруханаға жатқызып емдеудђ 

талап етедђ [3]. 

Сыртқы пневмониядан басқа бауыр мен зәр шығару 

жолдарының инфекциясының шиеленђсуђ, созылмалы 

бактериалды прастатит ауруларын қабынуға қарсы 

Левофлоксацин инфузияға арналған ерђтђндђсђмен емдеу. 

Заманауи жетђлдђрђлген технологияда Левофлоксацин 

инфузияға арналған ерђтђндђсђн өндђру. 

Қазђргђ уақытта, шет елдерде сонымен қоса бүкђл әлемде 

инфузиялық препараттарды автоматтандырылған, адам 

қатысынсыз технолгиялық линияларда өндђредђ. Бұл 

дегенђмђз инфузиялық препараттарға деген сапаның өсуђ. 

Жетђлдђру тиђмдђлђгђ өндђрђстђң негђзгђ көрсеткђштерђн 

жақсартуға әкеледђ: өндђрђс санын көбейту, сапасын 

жақсарту және өндђрђстђң шығындарын азайту. 

Келун-Казфарм өндђрђс орнында инфузиялық 

препараттарды өндђру цехы жартылай 

автоматтандырылған. Ерђтђндђмен толтырылған флакондар 

стерилизациядан кейђн флакондарды жарықта тексеру 

бөлесђне жђберђледђ. Яғни, флакондарды жарықта тексеру 

бөлмесђне дейђн процесс автоматты линияда жұмыс 

ђстейдђ[4].  

Келун – Казфарм өндђрђсђн жетђлдђргеннен соң бђз аламыз: 

- Өнђмдђлђк (12000 - 24000); 

- Адами факторлардың болмауы; 

- Уақытты үнемдеу; 

- Өндђрђс орнының шығымын азайту; 

- Дәрђлђк заттардың  сапасы мен қауђпсђздђгђ; 

- 100 мл – 1000 мл дейђнгђ флакондарды тексеру, 

- GMP талаптарына сай 

ҚР тђркелген инфузияға арналған ерђтђндђ  өндђретђн елдер 

бойынша: 

Өндђрушђ елдер барлығы- 16, шығаратын дәрђ-дәрмектер 

саны (Сурет 1): Беларусь 5% (11 препарат), Австрия 4% (9 

препарат), Бельгия 3% (6 препарат), Венгрия 3% (6 

препарат), Германия 11% (23 препарат), Греция 1% (1- 

препарат), Индия 13% (26 - препарат), Испания 1% (1- 

препарат), 

Қазақстан 19% (39-препарат), Қытай 3% (6-препарат), 

Пәкђстан 1% (1-препарат), Ресей 18% (37- препарат), 

Словения 1% (2 -препарат), Украина 15% (31- препарат), 

Щвейцария 5% (10 -препарат), Щвеция 1% (1-препарат). Бұл 

инфузияға арналған ерђтђндђлер Қазахстан аумағына 

экспортталанады.  

 

 
Сурет 1 - Өндђрушђ елдер бойынша 

 

Левофлоксацин тек инфузияға арналған ерђтђндђ түрђнде 

емес сонымен қатар, таблетка формасында өндђрђледђ. 

Мемлекеттђк реестр бойынша Қазақстан Республика 

аумағында 33% инфузияға арналған ерђтђндђ ретђнде, 67% 

таблетка формасынд тђркелген (Сурет 2). 
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Сурет 2 – Левофлоксацин 2 препарат түрђнде тђркелген 

 

Қазақстан Республика аумағында инфузияға арналған 

ерђтђндђ Левофлоксацин Келун –Казфарм сонымен қатар 

Ресей елђнђң Красфарма өндђрђсђнде шығатын 

Левофлоксацин ерђтђндђсђ тђркелген. 

 

Кесте 4 -  Левофлоксацин инфузияға арналған ерђтђндђсђн өндђретђн елдер 

Өндіруші елдер Ұсыныстар саны (дәрілік қалып) Фирма 
Қазақстан 3 Келун-Казфарм 
Ресей 1 Красфарма 

 

Сонымен қоса, ҚР аумағында қабыну ауруларына қарсы 

дәрђлђк қалыптар өндђрђлђп басқа елдерден 

экспортталанады. Қабыну ауруын жергђлђктђ емдеу 

бойынша тђркелген дәрђ – дәрмектер (Сурет 3) көрсетђлген. 

Зерттеу бойынша суппозиторий 26%, таблеткалар 39%, 

ұнтақ қалыпта 16%, инфузияға арналған ерђтђндђлер 19%[2]. 

 

 
Сурет 3– Қабынуға қарсы қолданылатын дәрђлђк қалаптар 

 

Қорытынды. Маркетингтђк талдау инфузияға арналған 

ерђтђндђлер шығаратын елдер, Левофлоксацин қандай 

қалыптар түрђнде шығарылатындығы, оны өндђретђн 

өндђрђс орындары, сонымен қатар, қабынуға қарсы дђрђлђк 

қалыптар бойынша зерттеу жүргђзђлдђ. Осыған орай 

Қазақстан Республикасында Левофлоксацин инфузиға 

арналған ерђтђндђсђн жетђлдђрђлген технологиялық процесте 

өндђру, өндђрђс орнының мђндеттђ GMP талаптарына сай 

болуы керек. Бұл зеттеуден бђз Левофлоксацин инфузияға 

арналған ерђтђндђсђн көп ауқымды өндђру керек екендђгђн, 

қабыну ауруларымен ауыратын адамдар саны әр жыл сайын 

өсђп отырғандығына сүйене отырып жасалынды. 
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