1. Анотація курсу:
Семестр(и) – 7 і 8
Обсяг модуля: загальна кількість годин – 30, із них практичних занять – 18,
самостійна робота – 12, кредитів ЄКТС – 1,0
Значні досягнення в галузі фармакології та фармакотерапії дозволили не тільки
суттєво поширити арсенал лікарських препаратів, але й викликали необхідність
більш поглибленого аналізу причин виникнення та вивчення механізмів розвитку
побічних реакцій на лікарські засоби. Летальність від побічних реакцій посідає
п’яте місце в світі після захворювань серцево-судинної системи, легень,
онкологічної патології і травм. Часгота виникнення побічних реакцій пов’язана не
тільки з особливостями фармакокінетики та фармакодинаміки лікарських засобів,
поширенням самолікування населення, але і з недостатньою кількістю годин, що
винесені на вивчення фармакології при підготовці майбутніх лікарів. Саме тому
виникає необхідність більш грунтовного вивчення механізмів виникнення,
проявів та профілактики побічних реакцій лікарських засобів. Вивчення курсу за
вибором «Побічна дія ліків» передбачає набуття кожним здобувачем знань про
побічну дію ліків в цілому, вміння використовувати набуті знання при
подальшому вивченні інших наук практичної медицини та у практичній
діяльності лікаря.
У зв'язку з постійними змінами асортименту лікарських засобів на
світовому фармацевтичному ринку до програми внесені нові групи лікарських
препаратів відповідно до анатомо-хімічно-терапевтичної - АТС-класифікації
останнього перегляду (Anatomical Therapeutic Chemical classification system, WHO,
2017). Номенклатура лікарських засобів представлена як за непатентованими
назвами активних фармацевтичних субстанцій (INN), рекомендованих або
запропанованих ВОЗ (International Nonproprietary Names Recomemended INN list,
2013-2017), так й за торгівельними назвами.
2. Передреквізити і постреквізити навчальної дисципліни
Передреквізити: латинська мова, етика, філософія, екологія, медична біологія,
медична хімія, біологічна та біоорганічна хімія, біофізика, анатомія людини,
патологічна анатомія, фізіологія, патологічна фізіологія, мікробіологія,
фармакологія.
Постреквізити: закладає основи для вивчення студентами клінічної фармакології
і фармакотерапії та формування умінь застосовувати знання з фармакології в
процесі подальшого вивчення усіх клінічних дисциплін і в майбутній професійній
діяльності
3. Мета курсу: передбачає набуття кожним студентом теоретичних знань та
практичних навичок щодо основних принципів обгрунтування раціонального і

безпечного для здоров’я людини застосування лікарських засобів з урахуванням
виникнення можливих побічних реакцій. Досягнення мети дозволить підготувати
студентів до практичної діяльності, якісного виконування функціональних
обов’язків, пов’язаних з раціональним вибором лікарських препаратів, що
сприятиме зменшенню частоти виникнення побічних реакцій на лікарські засоби,
попередження поліпрагмазії та лікарської хвороби.
4. Результати навчання дисципліни:
знати:
- Класифікації побічних реакцій на лікарські засоби.
- Прояви можливих побічних реакцій на лікарські засоби основних фармакологічних груп
- Симптоми передозування лікарських засобів
- Методи попередження і лікування побічних реакцій на лікарські засоби
- Механізми дії основних антидотів та лікарських засобів для
дезінтоксикаційної і симптоматичної терапії при лікуванні
медикаментозних отруєнь
вміти:
- Визначати прояви можливих побічних реакцій та симптоми передозування лікарськими засобами, методи їх попередження і лікування.
- Винести судження про можливість виникнення побічних реакцій на
лікарські засоби з метою їх запобігання
- Винести судження про можливість виникнення побічних реакцій на
лікарські засоби у пацієнтів з різними супутніми захворюваннями, проаналізувати їх можливий перебіг з метою запобігання побічних реакцій
на лікарські засоби та їх попередження
- Винайти шляхи та способи для попередження побічних реакцій на
лікарські засоби
- Створювати алгоритм допомоги пацієнтам при гострому отруєнні
лікарськими засобами. Розуміти можливість застосування антидотів у
кожному конкретному випадку.
- Розраховувати дози лікарських засобів відповідно до віку, маси тіла,
площі поверхні тіла та індивідуальних коефіцієнтів видової
чутливості.
здатен продемонструвати: знання і практичні навички з дисципліни
володіти навичками: вибору найбільш ефективного та безпечного ЛЗ;
самостійно вирішувати: питання призначення ЛЗ із врахуванням
фармакокінетики, фармакодинаміки та взаємодії ЛЗ.

5. Зміст дисципліни
Тематика практичних занятьдля студентів 5 курсу

№

Назва теми практичного заняття

Год

1.

Побічна дія ліків, дефініції. Фармакологічний нагляд в
Україні. Вплив фармакокінетики та фармакодинаміки на
токсичність ліків. Взаємодія ЛЗ. Методи контролю за
розвитком побічної дії ліків. Особливості профілактики
побічної дії ліків. Тактика лікаря при розвитку побічної дії
ліків. Предиктори ПД ЛЗ в залежності від віку, на тлі
вагітності та лактації. Особливості дозування ліків у дітей та
осіб літнього віку.
Нефротоксичність ЛЗ. Механізми розвитку побічних реакцій з
боку нирок. Швидкість клубочкової фільтрації та її значення
для розрахунку дози ЛЗ.
Гепатотоксичність ЛЗ. Механізми розвитку токсичної дії ліків
на печінку, моніторинг гепатотоксичності окремих груп ЛЗ,
тактика
лікування.
Поняття
про
гепатопротектори:
класифікація,
особливості
фармакодинаміки
та
фармакокінетики, показання до застосування, побічні реакції,
протипокази.
Гематотоксичність ЛЗ. Особливості застосування препаратів,
здатних викликати порушення з боку системи крові. Тактика
лікування гематотоксичних реакцій, спричинених ЛЗ.
Кардіотоксичність ЛЗ. Побічна дія антикоагулянтів,
антиагрегантів та тромболітиків.
Нейротоксичність ЛЗ. Побічна дія наркотичних анальгетиків,
транквілізаторів, снодійних, антидепресантів.
ПД цукрознижуючих засобів
Побічні ефекти противірусних та протигрибкових ЛЗ
Алергічні побічні реакції. Невідкладна допомога при гострих
алергічних станах та лікування хронічних алергічних
захворювань.
Особливості
використання
Н1гістаміноблокаторів. Залік.
Самостійна робота
Підготовка до практичних занять
Ознайомлення та написання «Повідомлення про побічну дію
ліків»
Підготовка до підсумкового контролю - заліку
Аудиторна робота
• Всього

2

2.

3.

4.

5.
6.
7.
8.
9.

2

2

2

2
2
2
2
2

12

18
30

Перелік тем для самостійної роботи студентів
№
Тема
п/п
1. Підготовка до практичних занять
2. Ознайомлення та написання «Повідомлення про
побічну дію ліків»
3. Підготовка до підсумкового контролю - заліку
РАЗОМ

Кількість годин
9
1
2
12

ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ ДЛЯ ПРОВЕДЕННЯ ПІДСУМКОВОГО
КОНТРОЛЮ ТЕОРЕТИЧНИХ ЗНАНЬ, ПРАКТИЧНИХ НАВИЧОК ТА
ПРОФЕСІЙНИХ УМІНЬ
Класифікація побічної дії лікарських засобів. Механізми побічної дії
лікарських засобів, які зумовлені властивостями лікарських засобів, станом
організму і зовнішніми факторами.
2. Значення фармакодинамічних і фармакокінетичних властивостей та
показників біодоступності і біоеквівалентності лікарських засобів.
3. Основні способи запобігання побічній дії лікарських засобів.
4. Розрахунки фармакокінетичних показників та ефективних доз лікарських
засобів згідно з вимогами доказової медицини для проведення ефективної
фармакотерапії різних захворювань.
5.
Розрахунки доз для дітей та людей похилого віку.
6. Побічна дія лікарських засобів, що впливають на автономну нервову
систему. Методи запобігання побічній дії цієї групи лікарських засобів.
7. Побічна дія лікарських засобів для місцевої анестезії.
8. Побічна дія лікарських засобів, що застосовуються для лікування
захворювань центральної нервової системи: розладів сну, вегетоневрозів,
неврастеній, шизофренії, хвороби Паркінсона. Методи запобігання побічній
дії цих препаратів.
9. Побічна дія лікарських засобів, що стимулюють функцію центральної
нервової системи. Методи запобігання побічній дії лікарських засобів цієї
групи.
10. Побічна дія лікарських засобів, що застосовуються для лікування
захворювань серцево-судинної системи: артеріальної гіпертензії
та
гіпертонічних кризів, нестабільної, стабільної стенокардії та інфаркту
міокарда, аритмій, гострої та хронічної серцевої недостатності,
гіперліпідемій. Методи запобігання побічній дії цих препаратів.
11. Побічна дія лікарських засобів, що застосовуються в гастроинтерології:
лікування виразкової хвороби шлунка і 12-палої кишки, гострих і хронічних
гепатитів, холециститів і панкреатитів, ентеритів, колітів і атонії кишечнику.
Методи запобігання побічній дії цих препаратів.
12. Побічна дія опіатних і неопіатних анальгетиків.
1.

13.
14.

15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.

Методи запобігання побічній дії лікарських засобів цих фармакологічних
груп.
Побічна дія лікарських засобів, що впливають на органи дихання та функцію
нирок. Методи запобігання побічній дії лікарських засобів цих
фармакологічних груп.
Побічна дія лікарських засобів, що впливають на органи травлення.Методи
запобігання побічній дії препаратів цієї групи.
Побічна дія лікарських засобів, що впливають на впливають на систему
крові. Методи запобігання побічній дії препаратів цієї групи.
Побічна дія лікарських засобів, що впливають на імунну систему. Методи
запобігання побічній дії препаратів цієї групи.
Побічна дія лікарських засобів, що впливають на функцію ендокринної
системи.
Методи запобігання побічній дії препаратів цієї групи.
Побічна дія вітамінних препаратів.
Методи запобігання побічній дії препаратів цієї групи.
Побічна дія протипухлиних лікарських засобів.
Методи запобігання побічній дії протипухлинних лікарських засобів.
Побічна
дія
протимікробних
лікарських
засобів:
антибіотиків,
сульфаніламідних, протитуберкульозних, протималярійних, противірусних,
протисифілітичних препаратів. Методи запобігання побічній дії цих
препаратів.

6. Види навчальних занять: практичне заняття, консультація.
7. Форма навчання: денна.
8. Методи навчання: словесний, пояснювально-демонстраційний.
9. Методи контролю: усний, письмовий, тестовий.
10. Форми підсумкового контролю: підсумковий модульний контроль:( залік)
11. Засоби діагностики успішності навчання: питання для поточного контролю,
задачі, тести.
12. Мова навчання: українська.
13. Система оцінювання успішності студентів з побічної дії ліків
За кожне заняття студент отримує традиційну оцінку за 5-бальною шкалою,
яка в підсумку конвертується в бали згідно універсальної Шкали перерахунку
традиційних оцінок у рейтингові бали (200 балів), для дисциплін, що
закінчуються заліком, прийнятої рішенням Вченої ради ВНМУ протокол № 2 від
28.09.10 р. (таблиця додається).
Студенти з урахуванням кількості набраних балів ранжируються за шкалою
ECTS таким чином:

Сума балів за
всі види
навчальної
діяльності
180-200
170-179,99
160-169,99
141-159,99
122-140,99

Шкала оцінювання: національна та ECTS
Оцінка за національною шкалою
для заліку
ОцінкаECTS для екзамену,
курсового проекту
(роботи), практики
відмінно
А
В
добре
зараховано
С
D
задовільно
Е
не зараховано з
незадовільно з
можливістю
можливістю
FX
повторного
повторного складання
складання
не зараховано з
незадовільно з
обов’язковим
обов’язковим
повторним
F
повторним вивченням
вивченням
дисципліни
дисципліни

14. Політика курсу
Політика курсу здійснюється згідно Закону«Про вищу освіту» від 01.07.2014№
1556-VII;, Статуту ВНМУ ім. М.І.Пирогова, Правил внутрішнього розпорядку
ВНМУ, Положення про організацію освітнього процесу у ВНМУ ім.
М.І.Пирогова, Кодексу академічної доброчесності, Положення безпеки про
порядок проведення навчання і перевірки знань.

1.

2.
3.
4.
5.

15. Перелік навчально-методичної літератури
Базова:
Взаимодействие лекарств и эффективность фармакотерапии / Л.В.
Деримедведь, И.М. Перцев, Е.В. Шуванова, И.А. Зупанец, В.Н. Хоменко; под
ред. проф. И.М. Перцева. - Х.: Изд-во "Мегаполис", 2001. - 784 с.
Катцунг Б.Г. Базисная и клиническая фармакология: в 2-х т. Пер. с англ. - М.
- СП-Бином-Невский, Диалект, 1998. - 608 с.
Клиническая фармакология: учеб. / Под ред. В.Г. Кукеса. – 3-е изд., перераб.
и доп. – М.: ГЭОТАР – МЕД, 2004. – 944с.: ил.
Медична рецептура: Навчальнийпосібник Я.О. Дев’яткіна, Е.Г.Колот,
Р.В.Луценко. - З-о вид .перероб. і доп,- 2013. -104с.
Основилікарськоїрецептури : навч. посібник / за ред.. К.А.Посохової,
О.М.Олещук. Тернопіль: ТДМУЮ 2015.-92 с.

6. Фармакология - Cito! (Фармакология. Логика.): учебник для вузов / Под ред.
С.М. Дроговоз, г. Харьков: СИМ, 2016.-236 с.
7. Фармакология: ученик для студентов высших учебных заведений: перевод с
укр.ин.ік/ Чекман И.С., Горчакова Н.А., Казак Л.И. [и др.]; под ред.. проф..
И.С. Чекмана. ВинницяНоваКнига, 2013.-792 с
8. Фармакологія. Курс лекцій. Науковевидання. - Вінниця: TOB «НіланЛТД»,
2016. - 512 с.
9. Фармакологія: підручник для студ.мед.ф-тів / Чекман І.С., Горчакова Н.О.,
Казак Л.І. та ін., ред.. проф.. І.С. Чекмана. - Вид.4-тє. - Вінниця: Нова Книга,
2017. - 784 с.
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