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АРЫ ГІ НАЛЬ НЫЯ ЛЕ КІ ЦІ ДЖЭ НЕ РЫ КІ?
(Заканчэнне. 

Пачатак на 1-й стар.)

— На мой по гляд, ай чын-
ная фар ма цэў тыч ная пра-
мыс ло васць раз ві ва ец ца 
да стат ко ва ды на міч на, і за-
да ча за поў ніць па ло ву фар-
ма цэў тыч на га рын ку ай чын-
ны мі ле ка вы мі срод ка мі ўжо 
да сяг ну та, ад нак вы ра ша-
ла ся яна пе ра важ на за кошт 
на ладж ван ня вы твор час ці 
джэ не ры каў (ай чын ных ана-
ла гаў ары гі наль ных ім парт-
ных прэ па ра таў, на якія за-
кон чыў ся тэр мін па тэнт най 
ахо вы. — Аўт.), — раз ва жае 
ды рэк тар Ін сты ту та фі зі-
ка-ар га ніч най хі міі На цы я-
наль най ака дэ міі на вук Бе-
ла ру сі, ака дэ мік Аляк сандр 
БІЛЬ ДЗЮ КЕ ВІЧ. — Да лей 
трэ ба, не ад маў ля ю чы ся 
ад за сва ен ня джэ не ры каў, 
скан цэнт ра ваць свае на-
ма ган ні на ства рэн ні но вых 
ары гі наль ных эфек тыў ных 
ле ка вых срод каў.

Ін сты тут фі зі ка-ар га ніч най 
хі міі спе цы я лі зу ец ца на ства-
рэн ні суб стан цый для ле ка-
вых срод каў, раз мо ва ідзе, 
як пра ві ла, пра ары гі наль ныя 
ле ка выя срод кі на асно ве 
амі на кіс лот і іх вы твор ных. 
Ча му мы пай шлі ме на ві та 
гэ тым шля хам? Ёсць та кое 
су час нае мод нае па няц це, 
як «зя лё ная хі мія». Амі на кіс-
лот ны на пра мак у ства рэн ні 
ле каў вель мі бліз кі да гэ та га 
па няц ця — толь кі не з пунк ту 
гле джан ня мі ні мі за цыі шко ды 
для на ва коль на га ася род дзя, 
а ў сэн се мі ні мі за цыі не га-
тыў ных на ступ стваў для ча-
ла ве ка, які пры мае ле ка выя 
срод кі. Ча му? Та му што амі-
на кіс ло ты — гэ та пры род ныя 
ма ле ку лы. Мы ўсе скла да ем-
ся з лан цуж коў амі на кіс лот, 
якія звя за ны ў пэў най пас-
ля доў нас ці. Ча ла век — гэ та 
та кі не вя лі кі «хі міч ны за во-
дзік», і яго функ цы я на ван не 
мо жа ка рэк та вац ца, ка лі мы 
змя ня ем ці ка рэк ту ем, так бы 
мо віць, сы ра він ныя па то кі. 
На асно ве амі на кіс лот на мі 
ства ра юц ца вы со ка эфек тыў-
ныя прэ па ра ты, якія вы ка-
рыс тоў ва юц ца, на прык лад, 
для ка рэк цыі ар тэ рыя льна га 
ціс ку. Коль касць па боч ных 
з'яў ад пры ёму та кіх ле каў, 

у ад роз нен не ад сін тэ тыч-
на га ле ка ва га срод ку, мі ні-
маль ная. Ву чо ныя на ша га 
ін сты ту та ства ры лі больш 
за 10 но вых ле ка вых срод-
каў, якія прай шлі ўсе ста дыі 
рас пра цоў кі: ад ла ба ра то-
рыі, да клі ніч ных, клі ніч ных 
вы пра ба ван няў — да іх вы-
твор час ці. Але ў та кой га лі не, 
як фар ма цэў тыч нае за бес пя-
чэн не, ёсць свая спе цы фі ка: 
ка лі вы вы хо дзі це на ры нак 
з но вым пра дук там, то на ту-
раль на, што ён не мо жа ў ад-
но ім гнен не на быць па пу ляр-
насць. Па тра бу ец ца час, каб 
па цы ен ты пе ра ка на лі ся, што 
но выя ле кі на са мрэч эфек-
тыў ныя, што яны не цяг нуць 
ад моў ных на ступ стваў і што 
ў па раў на нні з ана ла га мі ў 
іх ёсць пэў ныя пе ра ва гі, на-
прык лад у ца не.

Па су свет ных мер ках для 
ства рэн ня ары гі наль на га 
іна ва цый на га ле ка ва га прэ-
 па ра та па тра бу ец ца 10—
12 га доў і мінімальна ка ля 
ад на го міль яр да до ла раў на 
рас пра цоў ку і «рас крут ку» 
на рын ку но ва га ля кар ства. 
І буй ныя фар ма цэў тыч ныя 
кам па ніі ўклад ва юць у но-
выя ле кі фан тас тыч ныя, па 
на шых мер ках, срод кі, бо ве-
да юць, што ка лі мэ та бу дзе 
да сяг ну тая, то ўсе вы дат кі 
шмат ра зо ва аку пяц ца. На-
шы ж на ву коў цы па стаў ле-
ны ў больш жорст кія ча са выя 
рам кі.

Аляк сандр Біль дзю ке віч 
упэў не ны, што не кож ны на-
ву ко вы пра ект па ві нен аба-
вяз ко ва за вяр шац ца ўка-
ра нен нем ле ка ва га срод ку. 
Трэ ба за клад ваць ры зы кі 
для ства рэн ня но вых ары-
гі наль ных ле каў. Уво гу ле, 
ака дэ міч ная на ву ка па він на 
гля дзець да лей, а не зай мац-
ца пы тан ня мі, якія мо гуць 
вы ра шыць і па спя хо ва вы-
ра ша юць на ву ко выя цэнт ры 
і ла ба ра то рыі, ство ра ныя на 
фарм прадп ры ем ствах. Трэ-
ба па мя таць, што ка лі мы 
асвой ва ем толь кі прэ па ра ты, 
за па тра ба ва ныя на рын ку 
ме на ві та сён ня, мы ўпус ка ем 
з-пад ува гі, што праз год-два 
ін шыя кам па ніі вы пус цяць на 
ры нак больш дас ка на лыя і 
су час ныя прэ па ра ты. Та кім 
чы нам мы ад ста ём ад кан ку-
рэн таў на не каль кі кро каў.

Сі ту а цыя ў фар ма цэў тыч-
най га лі не хва люе і на мес-
ні ка ды рэк та ра па на ву ко-
вай і іна ва цый най ра бо це 
Ін сты ту та бія ар га ніч най хі-
міі На цы я наль най ака дэ міі 
на вук, чле на-ка рэс пан дэн-
та НАН Бе ла ру сі, на чаль-
ні ка НПЦ «Хім Фарм Сін тэз» 
Але ну КА ЛІ НІ ЧЭН КУ:

— Фар мін дуст рыя ў на-
шай кра і не на ліч вае за раз 
38 прад пры ем стваў, але ка лі 
па гля дзець, хто ж з іх вы твор-
цы, гэ та бу дзе ў леп шым вы-
пад ку 30 пра цэн таў ад агуль-
най коль кас ці, а з ай чын ных 

суб стан цый ле кі вы пус ка юць 
і ўво гу ле толь кі адзін кі. Усе ж 
ас тат нія спе цы я лі зу юц ца на 
склад ван ні ім парт ных ле каў 
у на шы ўпа коў кі. Але ва ўсім 
трэ ба ве даць ме ру. Ба ю ся, 
што ка лі сі ту а цыя ў най блі-
жэй шы час не зме ніц ца і мы 
бу дзем па-ра ней ша му зай-
мац ца толь кі рас клад ван-
нем па ка ро бач ках чу жых 
рас пра цо вак у бліс та рах і 
фла ко нах, то фар ма цэў тыч-
най на ву цы бу дзе на не се ны 
моц ны ўдар. Страч ва ец ца 
ква лі фі ка цыя ана лі ты каў, хі-
мі каў, фар ма цэў таў. І я лі чу, 
што і Мі ніс тэр ству ахо вы зда-
роўя, і толь кі што ство ра на-
му хол дын гу па вы твор час ці 
фар ма цэў тыч най пра дук цыі 
трэ ба аба вяз ко ва звяр нуць 
на гэ та ўва гу.

Сён ня га лоў ныя па стаў-
шчы кі ў на шу кра і ну фар ма-
цэў тыч ных суб стан цый для 
вы твор час ці ле каў — гэ та 
Кі тай і Ін дыя. А вось вы пуск 
вы со ка тэх на ла гіч ных суб-
стан цый, якія не вы ма га юць 
буй на та наж най вы твор час-
ці, скан цэнт ра ва ны ў Еў ро пе: 
гэ та Швей ца рыя, Фран цыя, 
Гер ма нія, Да нія, Чэ хія, Із-
ра іль. Еў ра пей скім шля хам 
пай шла і Бе ла русь.

На ба зе Ін сты ту та бія ар-
га ніч най хі міі На цы я наль най 
ака дэ міі на вук быў ство-
ра ны на ву ко ва-вы твор чы 
цэнтр «Хім Фарм Сін тэз» па 
вы пус ку фарм суб стан цый 

і га то вых ле ка вых фор маў, 
які спе цы я лі зу ец ца на га лі-
не су праць пух лін ных спа лу-
чэн няў. Уні каль насць но вай 
вы твор час ці за клю ча ец ца ў 
тым, што яна ахоп лі вае поў-
 ны тэх на ла гіч ны лан цу жок — 
ад вы твор час ці фарм суб-
 стан цый да га то ва га прэ-
па ра та. Пры рас пра цоў цы і 
вы твор час ці фар ма цэў тыч-
ных суб стан цый і ле ка вых 
срод каў вы ка рыс тоў ва юц ца 
най ноў шыя да сяг нен ні ў га-
лі не хі міі і бія тэх на ло гіі кам-
па не нтаў нук ле і на вых кіс лот 
і ін шых бія ла гіч на ак тыў ных 
злу чэн няў.

— Мы скан цэнт ра ва лі 
сваю ўва гу на вы твор час ці 
на ву ка ё міс тых і вы со ка тэх-
на ла гіч ных суб стан цый. Іх 
аб' ём, як пра ві ла, не вя лі кі. 
На прык лад, для та го каб 
за да во ліць па трэ бу кра і-
ны ў прэ па ра це лей кла дзін, 
па тра бу ец ца ўся го 10 грам 
фарм суб стан цыі, — тлу ма-
 чыць Але на Ка лі ні чэн ка. —
А за тыя ж гро шы, якія ра ней
вы дат коў ва лі ся для за куп кі 
суб стан цыі за мя жой, мож на 
ку піць 10 тон суб стан цыі для 
аналь гі ну. У гэ тым і за клю ча-
ец ца вы со ка тэх на ла гіч насць. 
Ін шай суб стан цыі па тра бу ец-
ца па ло ва кі ла гра ма ці пяць 
кі ла грам. На прык лад, мы не 
раз ліч ва лі вы пус каць та кія 
вя лі кія аб' ёмы — 100 кі ла-
грам суб стан цыі — для іма-
ці ні бу, але сён ня вы пус ка ем. 
А ўво гу ле на ша вы твор часць 
да зва ляе вы пус каць вы со ка-
тэх на ла гіч ныя суб стан цыі ў
аб' ёмах ад 10 грам да 
100 кі ла грам. У нас уста ноў-
ле на пяць гнут кіх лі ній, асна-
шча ных са мым су час ным 
швей цар скім і італь ян скім 
аб ста ля ван нем.

За раз мы ма ем 30 рэ гіст-

ра цый ных па свед чан няў на 

суб стан цыі і га то выя ле ка-

выя фор мы (20 і 10 ад па вед-

на). Яшчэ 10 зна хо дзяц ца на

рас пра цоў цы і рэ гіст ра цыі, 

з іх пяць — на га то выя ле ка-
выя фор мы.

На ця пе раш ні мо мант ка-
ля 15 ан ка ла гіч ных прэ па ра-
таў вы пус ка юц ца ў кра і не з 
ай чын ных ле ка вых суб стан-
цый.

— Зра зу ме ла, што мы не 
змо жам вы ра біць усе суб-
стан цыі, але тое, што мо жам, 
аба вяз ко ва трэ ба ра біць са-
мім, — пад крэс лі вае Але на 
Ка лі ні чэн ка. — На прык лад, 
свая суб стан цыя для вы-
твор час ці су праць пух лін на га 
бар тэ за мі бу да зво лі ла змен-
шыць кошт на яго ўтрая. Мно-
гія ан ка ла гіч ныя прэ па ра ты 
вель мі да ра гія, кошт ад на го 
фла ко на мо жа да хо дзіць да
дзвюх ты сяч до ла раў. А ў нас 
усе ан ка ла гіч ныя хво рыя за-
бяс печ ва юц ца ле ка мі бяс-
плат на. Та му мы да па ма га-
ем зра біць прэ па ра ты но ва га 
па ка лен ня, якія па ляп ша юць 
якасць жыц ця ан ка ла гіч ных 
па цы ен таў, больш да ступ ны-
мі. Яны да па ма га юць лю дзям 
жыць і не ма юць моц на вы ра-
жа ных па боч ных эфек таў.

— Прэ па рат для ля чэн ня 
хра ніч на га ан ка ла гіч на га за-
хвор ван ня кры ві іма ці ніб, які 
мы вы пус ка ем з суб стан цыі, 
што вы раб ля ец ца на «Хім-
Фарм Сін тэ зе», у 14 ра зоў 
тан ней шы за яго ім парт ны 
швей цар скі ана лаг глі век, — 
па ве да мі ла на мес нік ды-
рэк та ра па на ву ко вай ра-
бо це рэс пуб лі кан ска га вы-
твор ча га ўні тар на га прад-
пры ем ства «Ака дэм фарм» 
НАН Бе ла ру сі Воль га 
КА ЗЮ ЧЫЦ.

«Ака дэм фарм» быў ство-
ра ны на ба зе На цы я наль най 
ака дэ міі на вук Бе ла ру сі ў 
2009 го дзе — як пры клад ны 
пра ект ву чо ных ака дэ міі. Яго 
кан цэп цыя ўклю ча ла ства-
рэн не ма гут нас цяў, якія б да-
зво лі лі рэа лі за ваць рас пра-
цоў ку фарм прэ па ра таў — ад 
ла ба ра то рыі да вы твор ча га 
цэ ха. За раз тут вы пус ка юц-
 ца 30 ле ка вых срод каў і 

12 БА Даў. Ле кі вы раб ля юц ца 

на асно ве як бе ла рус кіх, так 

і ім парт ных суб стан цый, якія 

за куп ля юц ца ў Із ра і лі, Іта ліі, 

Хар ва тыі. Аб' ёмы рэа лі за цыі 
пра дук цыі за дзевяць ме ся-
цаў гэ та га го да скла лі ка ля 
сямі міль ё наў до ла раў. І, што 
не ма ла важ на, пры клад на 
60—70 пра цэн таў пра дук цыі, 
што тут вы пус ка ец ца, з'яў ля-
ец ца іна ва цый най.

На дзея НІ КА ЛА Е ВА.
nіkalaeva@zvіazda.by

Маз га вы штурмМаз га вы штурм  

ДАЦЬ АД КА ЗЫ НА ПЫ ТАН НІ СУ ЧАС НАС ЦІ
Ча го ча ка юць ад пер ша га бе ла рус ка га фі ла соф ска га кан грэ са

Той, хто лі чыць, што фі ла со фія — гэ-
та мёрт вая на ву ка, якая ся бе зжы ла, 
і ўво гу ле, што гэ та ўжо «не на ву ка, а 
толь кі ка мен та рыі, пус тыя сло вы», сур'-
ёз на па мы ля ец ца. Тэ ма ты ка пер ша га 
бе ла рус ка га фі ла соф ска га кан грэ са, 
які ад крыў ся ўчо ра ў Мін ску, па доб нае 
мер ка ван не цал кам зняп раў джвае.

Кан грэс «На цы я наль ная фі ла со фія ў гла-
баль ным све це» са браў 500 прад стаў ні коў 
фі ла соф скай элі ты з 25 кра ін бліз ка га і да-
лё ка га за меж жа. Для ўдзе лу ў ім у Бе ла русь 
пры ехаў так са ма ге не раль ны сак ра тар Між-
на род най фе дэ ра цыі фі ла соф скіх та ва рыст-
ваў, пра фе сар Лу ка Ма рыя Ска ра нці на.

— Мы зна хо дзім ся на пя рэ дад ні эпо хі, 
якую на зы ва юць гра мад ствам ве даў, ча сам, 
ка лі пе ра мо жа ін тэ лект. Сён ня ў бе ла рус кім 
гра мад стве, як і ў мно гіх ін шых, ад ра джа-
ец ца ці ка васць да ўспры ман ня на ву ко вых і 
фі ла соф скіх ідэй, вы пра цоў ва юц ца пра дук-
цый ныя па ды хо ды да спа лу чэн ня тра ды цый 
і на ва тар ства ў па лі ты цы, эка но мі цы і куль-
ту ры. Фі ла соф скія ве ды мо гуць і па він ны на-
даць но вы ім пульс ін тэ гра цыі на ву кі і вы твор-
час ці, іна ва цый ным пе ра ўтва рэн ням ва ўсіх 
сфе рах жыц ця гра мад ства, між на род ным 

су пра цоў ніц тве і ін тэ гра цыі, — пад крэс ліў 

у сва ім вы ступ лен ні на кан грэ се стар шы ня 

Прэ зі ды у ма На цы я наль най ака дэ міі на вук 

Бе ла ру сі, ака дэ мік Ула дзі мір ГУ СА КОЎ. 

— Ча сам мож на па чуць мер ка ван не, што па 

ме ры раз віц ця дак лад ных, тэх ні ка а ры ен та-

ва ных на вук фі ла соф ская муд расць ад сту-

пае на дру гі план, страч вае сваё ра ней шае 

зна чэн не. Гэ та не ад па вя дае рэ ча іс нас ці. Мы 

ста но вім ся свед ка мі імк лі ва га раз віц ця ча ла-

ве ка а ры ен та ва ных, кан вер гент ных тэх на ло-

гій, а так са ма тэх на ло гій, не па срэд на на кі ра-

ва ных на ма ды фі ка цыю па во дзін і мыс лен ня 

ча ла ве ка. Ме на ві та ў гэ тых умо вах фі ла со фія 

— дыс цып лі на, у якой фе но мен ча ла ве ка, яго 

ця лес нас ці, ду ху і ін тэ ле кту на бы вае зу сім 

но вае, вост ра ак ту аль нае гу чан не. Фі ла со фія 

ўвяз вае ў адзі нае цэ лае комп лекс ад крыц цяў 

і да сяг нен няў усіх ін шых га лін і на прам каў 

на ву ко ва га па знан ня, а так са ма па каз вае 

перс пек тыў ныя кі рун кі да лей ша га на ву ко-

ва га по шу ку. У рам ках фі ла соф скіх ве даў 

ад бы ва ец ца асэн са ван не праб лем, звя за ных 

з уз нік нен нем і раз віц цём ін фар ма цый на га 

гра мад ства. Фі ла со фія зблі жа ец ца з та кі мі 

но вы мі на ву ко вы мі на прам ка мі, як штуч ны 

ін тэ лект і ро ба та тэх ні ка. Ра зам з тым, яшчэ 

ча ка юць свай го фі ла соф ска га асэн са ван ня 

фе но мен ліч ба вай эка но мі кі, раз віц цё тэх на-

ло гіі блок чэйн, экс пе ры мен ты па ма ды фі ка-

цыі ге но му ча ла ве ка, ства рэн не элект рон ных 

ім план таў і мно гія ін шыя на ва цыі — усё тое, 

што па гра жае ра ды каль на змя ніць жыц цё 

со цы у му.

Ула дзі мір Гу са коў упэў не ны, што фі ла со-

фія мо жа ства раць ідэа льныя ма дэ лі све ту, 

злу ча ю чы ў адзі нае цэ лае ін тэ ле кту аль ную 

дзей насць ча ла ве ка і яго каш тоў нас нае стаў-

лен не да жыц ця. У сіс тэ ме су час ных са цы-

яль на-куль тур ных ад но сін знач на ўзрас тае 

ро ля эка ла гіч ных каш тоў нас цяў — каш тоў-

нас ці жыц ця, бяс пе кі, гар мо ніі з пры ро дай, 

бе раж лі ва га стаў лен ня да яе. За сва ен не гэ-

тых каш тоў нас цяў па він на аба пі рац ца як на 

тэх ніч нае пе ра ўзбра ен не гра мад ства, ства-

рэн не так зва най зя лё най эка но мі кі, так і на 

мност ва са цы яль ных пра грам, на кі ра ва ных 

на якас нае пе ра ўтва рэн не гра мад ства, яго 

па трэб, мен та лі тэ ту і вы пра цоў ку ма раль-

на-эка ла гіч на га ім пе ра ты ва. Та кі па ды ход 

бу дзе са дзей ні чаць пе ра адо лен ню не га тыў-

ных ба коў ін дуст ры я ліз му і гла ба ліз му, ні ве-

лі ра ван ню на ступ стваў іс на ван ня гра мад ства 

спа жы ван ня.

— Фі ла со фія — больш чым на ву ка. Гэ та 

мас тац тва, — упэў не ны стар шы ня Па ста ян-

най ка мі сіі па аду ка цыі, куль ту ры і на ву-

цы Па ла ты прад стаў ні коў На цы я наль на га 

схо ду Ігар МАР ЗА ЛЮК. — Яна дае ад ка зы 

на веч ныя пы тан ні, якія ста я лі і заў сё ды бу-

дуць ста яць пе рад ча ла вец твам. Мы лі чым, 

што пры да па мо зе больш гу ман най па лі ты-

кі мо жам ства рыць гу ман нае гра мад ства, 

дзе не ўсё бу дзе пе ра во дзіц ца на гро шы, 
дзе га лоў най каш тоў нас цю бу дзе ча ла век. 
І эка но мі ка па він на быць у імя ча ла ве ка, а 
не на ад ва рот...

Ды рэк тар Ін сты ту та фі ла со фіі На цы я-
наль най ака дэ міі на вук Бе ла ру сі Ана толь 
ЛА ЗА РЭ ВІЧ у сваю чар гу ад зна чыў, што ў 
су час ным све це фі ла со фія — не толь кі тэ а-
рэ тыч ныя, але і прак тыч ныя ве ды. «У су вя зі 
з гэ тым у на шым ін сты ту це ство ра ны клас-
тар прак тыч на га зна чэн ня — Рэс пуб лі кан скі 
цэнтр фун да мен таль най і прак тыч най фі ла-
со фіі. Яго мэ та — на блі зіць фі ла со фію да 
праб лем бе ла рус ка га гра мад ства, праб лем 
су час най куль ту ры», — да даў ён.

Пра гра ма кан грэ са раз лі ча на на тры дні. 
У яго рам ках прой дуць два пле нар ныя па-
ся джэн ні ў Ака дэ міі на вук, тры між на род ныя 
на ву ко выя кан фе рэн цыі на роз ных пля цоў ках 
(у ін сты ту тах фі ла со фіі, гіс то рыі На цы я наль-
най ака дэ міі на вук, на фа куль тэ це фі ла со фіі і 
са цы яль ных на вук у БДУ і ў Ака дэ міі кі ра ван ня 

пры Прэ зі дэн це Рэс пуб лі кі Бе ла русь), а так са-

ма се мі на ры, прэ зен та цыі і круг лыя ста лы.
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