1. Анотація курсу:
Семестр(и) – 7 і 8
Обсяг модуля: загальна кількість годин – 180, із них лекцій – 20 годин,
практичних занять – 76, самостійна робота – 84 годин, кредитів ЄКТС – 6,0
Клінічна фармація — інтегративна прикладна наука, що поєднує фармацевтичні
і клінічні аспекти лікознавства, головним завданням якої є створення надійних
теоретичних основ і методологічних підходів щодо раціонального застосування
ЛП.
Клінічна фармація та фармацевтична опіка як предмет має своєю метою
підготовку спеціалістів-провізорів, які б володіли достатнім обсягом
теоретичних знань та практичних навичок для проведення разом з лікарем
роботи по забезпеченню максимально раціональної лікарської терапії у
конкретного хворого, а також для здійснення фармацевтичної опіки пацієнтів в
аптеці.
Участь провізора в проведенні лікарської терапії сприяє своєчасному доведенню до хворого ЛП оптимальної якості, встановленню максимально
раціональних шляхів та режимів введення, попередженню призначення
несумісних ЛП, зведенню до мінімуму їх побічної дії, а також зменшенню
поліпрагмазії.
Клінічна фармація є теоретичною базою для проведення консультативної
роботи серед лікарів і населення з питань раціональної лікарської терапії, а
також для здійснення фармацевтичної опіки пацієнтів.
2. Передреквізити і постреквізити навчальної дисципліни
Передреквізити: базується на медико-біологічних і клінічних дисциплінах, а
саме: фармакології, фармакотерапії, медичній біології, фізіології та
патологічній фізіології з основами патологічної анатомії, мікробіології,
вірусології та імунології, першій долікарській допомозі, загальній
фармакокінетиці, медичній і фармацевтичній етиці та деонтології, клініколабораторній діагностиці, які передують вивченню дисципліни або вивчаються
одночасно;
Постреквізити: на основі набутих знань і навичок у процесі вивчення цієї
дисципліни студенти поглиблюють та удосконалюють знання з таких суміжних
дисциплін, як медична хімія та медична біохімія, фармакогнозія,
фармакоекономіка, програми яких інтегровано доповнюють зазначену
дисципліну, яка є базовою у циклі клінічних дисциплін для провізорів.
3. Мета курсу: передбачає закріплення практичних навичок та підготовка
спеціалістів-провізорів, які б володіли достатнім обсягом теоретичних знань та
практичних навичок для проведення разом з лікарем роботи по забезпеченню

максимально раціональної лікарської терапії у конкретного хворого, а також
для здійснення фармацевтичної опіки пацієнтів в аптеці.
4. Результати навчання для дисципліни:
студент повинен знати:
- основи деонтології, етики спілкування з медичним персоналом, хворими;
- основні клінічні симптоми і синдроми найбільш поширених захворювань;
- підходи до медикаментозного лікування найбільш поширених
захворювань;
- характерні клінічні симптоми найбільш розповсюджених захворювань,
що вимагають обов'язкової консультації лікаря;
- перелік захворювань і патологічних станів, при яких можливе
відповідальне самолікування, та характерні для них клінічні прояви;
- основні принципи симптоматичної лікарської терапії захворювань і
патологічних станів, при яких можливе відповідальне самолікування;
- особливості брендових і генеричних ЛП; вимоги до генеричних ЛП;
- клініко-фармакологічну
характеристику
сучасних
ЛП
різних
фармакологічних груп, в тому числі комбінованих ЛП;
- вплив фізико-хімічних властивостей на фармакокінетичні та
фармакодинамічні властивості ЛП;
- принципи взаємодії ЛП в організмі хворого;
- переваги та недоліки тієї чи іншої лікарської форми конкретних ЛП
різних фармакологічних груп;
- методи та критерії оцінки клінічної ефективності ЛП основних
фармакологічних груп;
- клінічні прояви можливих побічних ефектів різних ЛП, засоби корекції та
профілактики;
- принципи класифікації ЛП на рецептурні і безрецептурні та критерії
відбору ЛП для включення їх у категорію безрецептурних;
- алгоритм вибору оптимального безрецептурного ЛП для лікування захворювань і патологічних станів, при яких можливе відповідальне самолікування;
- обов’язки та ступінь відповідальності провізора (фармацевта) за
ефективність лікарської терапії при здійсненні фармацевтичної опіки.
вміти :
- дотримуватись правил етики та деонтології, вирішувати комплекс задач,
пов’язаних із взаєминами лікаря, фармацевта і хворого;
- аналізувати
результати
спостережень
фармакокінетики
та
фармакодинаміки ЛЗ;
- вибирати необхідний комплекс методів спостереження для оцінки
фармакодинамічних ефектів ЛЗ і інтерпретувати отримані дані або вибирати
методи адекватного контролю за ефективністю та безпекою лікування;
- передбачити ризик розвитку побічної дії ЛЗ;
- заповнювати карту-повідомлення (форма 137/о) про побічну дію
лікарських засобів;

- визначати оптимальний режим дозування, вибирати лікарську форму,
кратність та тривалість введення ЛЗ.
здатен продемонструвати: знання і практичні навички з дисципліни
володіти навичками: виборунай більш ефективного та безпечного ЛЗ;
самостійно вирішувати: питання призначення ЛЗ із врахуванням
фармакокінетики, фармакодинаміки та взаємодії ЛЗ.
5. Зміст дисципліни
Тематика практичних занять для студентів 4 курсу
Тематика практических занятий для студентов 4 курса
Subjects of practical employment for the students of 4 courses
Назва теми практичного заняття
Годин
№
п/п
Название темы практического занятия
Часов
The name of a theme of practical employment
Hours
1- Основні принципи та положення клінічної фармакології,
2.
методи обстеження хворого, медична документація.
Основні поняття клінічної фармації, розділи предмету. Фактори, що
4
впливають на ефективність ліків. Роль провізора в клінічних
випробовуваннях нових лікарських препаратів. Основи клінічної
фармакокінетики. Особливості застосування ліків під час вагітності,
у дітей різних вікових груп та в старечому віці, з урахуванням
супутньої патології. Вплив ліків на клініко-лабораторні показники.
Лікарська рецептура. Знайомство з протоколом по вивченню
ефективності та безпеки лікарських засобів. Основні положення
клінічної фармакодинаміки. Взаємодія ліків. Побічна дія ліків.
Основні положення фармаконагляду. Знайомство з повідомленням
про побічну дію ліків. //
Основные принципы и положения клинической фармации, методы
обсследования больного, медицинская документация.//
Basic principles and provisions of Clinical Pharmacy, examination
methods of patient, medical documentation.
3- Клінічна фармація ЛЗ, що використовуються в кардіології.
Загальна семіотика захворювань серцево-судинної системи (ІХС,
5.
6
ГХ, ХСН).
Класифікація антиангінальних лікарських засобів. Клінічна
фармація β-блокаторів, антагоністів кальцію, нітратів. Принципи та
особливості їх призначення при ІХС. Ускладнення терапії
Принципи надання невідкладної допомоги при різних ускладненнях
ІХС. //
Клиническая фармация ЛС, используемых в кардиологии //
Clinical Pharmacy of drugs used in cardiology
6- Клінічна фармація гіпотензивних лікарських засобів

9.

10.

11.

12.

13.

Клінічна фармація інгібіторів АПФ, сартанів, тіазидних та
тіазидоподібних діуретиків. Класифікація гіпотензивних лікарських
засобів (препарати І та ІІ ряду). Вибір препаратів і їх комбінацій в
залежності від виду і перебігу артеріальної гіпертензії,
функціонального стану серцево-судинної системи, віку та
вагітності. Можливі ускладнення фармакотерапії. Методи оцінки
клінічної ефективності та безпеки призначення. Методи оцінки
клінічної ефективності та безпеки призначення.
Клінічна фармація препаратів центральної дії: алкалоїди раувольфії,
агоністик центральних альфа-адренорецепторів, антиадренергічні
засоби, гангліоблокатори, інгібітори реніну.
Гіпертонічний криз, діагностика, лікарські засоби для купування
гіпертонічного кризу, особливості їх призначення. Тактика
провізора при виникненні кризу.
Клінічна фармація антагоністів мінералокортикоїдних рецепторів.
Особливості їх призначення при ГХ, інфаркті міокарді, ХСН //
Клиническая фармация гипотензивных лекарственных средств //
Clinical pharmacy of antihypertensive drugs
Клінічна фармація антиаритмічних та кардіотонічних
лікарських засобів
Класифікація антиаритмічних лікарських засобів та серцевих
глікозидів, вибір препарату в залежності від виду аритмії. Методи
оцінки клінічної ефективності та безпеки призначення. //
Клиническая фармация антиаритмических и кардиотонических
лекарственных средств //
Clinical pharmacy of antiarrhythmic and cardiotonic drugs
Клінічна фармація діуретиків
Клінічна фармація діуретиків, класифікація. Особливості їх
призначення при набряковому синдромі, гіпертонічній хворобі,
серцевій недостатності. //
Клиническая фармация диуретиков //
Clinical pharmacy of diuretics
Клінічна фармація метаболічних препаратів в кардіології
Класифікація, механізми дії, покази, протипокази, особливості
застосування, побічні ефекти. //
Клиническая фармация метаболических препаратов в кардиологии
//
Clinical pharmacy of metabolic drugs in cardiology
Клінічна фармація гіполіпідемічних засобів
Класифікація
гіполіпідемічних
препартів,
механізми
дії,
особливості фармакокінетики, покази, протипокази, побічні реакції,
контроль ефективності та безпеки застосування. Клінікобіофармацевтичні підходи до вибору препарату, лікарської форми,
режиму дозування при різних захворюваннях. Клінічно значимі
варіанти взаємодії. Плейотропні ефекти статинів. //
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Клиническая фармация гиполипидемических средств //
Clinical pharmacy of lipid-lowering drugs
14. Клінічна
фармація
антикоагулянтів,
антиагрегантів,
фібринолітиків.
Класифікація, механізми дії, особливості фармакокінетики, покази,
протипокази, побічні реакції, контроль ефективності та безпеки
застосування. //
Клиническая
фармация
антикоагулянтов,
антиагрегантов,
фибринолитиков. //
Clinical Pharmacy of anticoagulants, antiplatelet agents, fibrinolytics.
15. КФ гемостатиків
Класифікація, механізми дії, особливості фармакокінетики, покази,
протипокази, побічні реакції, контроль ефективності та безпеки
застосування. //
КФ гемостатиков //
Clinical pharmacy of hemostatics
16- Клінічна фармація ЛП, які покращують мозковий кровообіг;
антиоксидантів;
ЛП
метаболічної
дії,
17. ангіопротекторів,
антидепресантів.
Депресія, синдроми, симптоми. Клінічна фармація антидепресантів
і транквілізаторів, ризики їх призначення і ускладнення терапії. //
Клиническая
фармация
ЛП,
улучшающих
мозговое
кровообращение. //
Clinical Pharmacy of drugs improving cerebral blood flow;
angioprotectors, antioxidants; drugs with metabolic actions,
antidepressants.
18. Клінічна фармація лікарських засобів, що впливають на
дихальні шляхи (БА, ХОЗЛ)
Загальна семіотика захворювань органів дихання.
//
Клиническая фармация ЛС, влияющих на дыхательные пути (БА,
ХОБЛ) //
Clinical pharmacy of drugs affecting the respiratory tract
19- Клінічна фармація лікарських засобів, що впливають на
20. дихальні шляхи (БА, ХОЗЛ)
Основні
групи
препаратів,
що
використовуються
при
захворюваннях носа (симпатоміметики, антисептики, рослинні
препарати) та горла (антисептики).
Клінічна
фармакологія
бета2-агоністів,
холінолітиків
і
метилксантинівособливості їх застосування в залежності від
перебігу бронхіальної астми. Методи оцінки клінічної ефективності
та безпеки призначення. //
Клиническая фармация ЛС, влияющих на дыхательные пути (БА,
ХОБЛ) //
Clinical pharmacy of drugs affecting the respiratory tract
21. Клінічна фармація лікарських засобів, що впливають на
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дихальні шляхи (БА, ХОЗЛ) //
Класифікація муколітиків та протикашльових лікарських засобів,
механізм дії, покази, протипокази, особливості призначення.
Клиническая фармация ЛС, влияющих на дыхательные пути
(БА, ХОБЛ) //
Clinical pharmacy of drugs affecting the respiratory tract
22. Клінічна
фармація
глюкокортикостероїдів
(системних,
інгаляційних), стабілізаторів мембран опасистих клітин,
антилейкотрієнових.
Поняття про гормони наднирників, біоритми продукції
глюкокортикоїдів, їх роль в організмі. Класифікація ГК (системних,
інгаляційних), механізм дії, особливості фармакокінетики та
фармакодинаміки. Покази та протипокази до призначення.
Ускладнення терапії. //
Клиническая фармация ГКС (системных, ингаляционных),
стабилизаторов мембран тучных клеток, антилейкотриенових.
Понятие о гормонах надпочечников, биоритмы продукции
глюкокортикоидов, их роль в организме. Классификация ГК
(системных, ингаляционных), механизм действия, особенности
фармакокинетики
и
фармакодинамики.
Показания
и
противопоказанияк назначению. Осложнения терапии. //
Clinical Pharmacy of corticosteroids (systemic, inhaled), stabilizing mast
cell membranes drugs, antileukotrienes.
23- Клінічна фармація антимікробних лікарських засобів.
27. Тактика вибору антибіотиків
Класифікація
бета-лактамних
антибіотиків
(пеніциліни,
цефалоспорини, карбапенеми). Механізм їх дії, принципи вибору,
побічні ефекти, вікові особливості застосування.
Класифікація аміноглікозидів, макролідів, тетрациклінів. Механізм
їх дії, принципи вибору, побічні ефекти, вікові особливості
застосування.
Класифікація
фторхінолонів,
лінкозамідів,
ванкоміцину,
хлорамфеніколу. Механізм їх дії, принципи вибору, побічні ефекти,
вікові особливості застосування.
Класифікація сульфаніламідів, нітрофуранів, похідних 8оксихіноліну. Механізм їх дії, принципи вибору, побічні ефекти,
вікові особливості застосування //
Клиническая фармация антимикробных ЛС.
Тактика выбора антибиотиков
Классификация бета-лактамных антибиотиков (пенициллины,
цефалоспорины, карбапенемы). Механизм их действия, принципы
выбора,
побочные
эффекты,
возрастные
особенности
использования.
Классификация аминогликозидов, макролидов, тетрациклинов.
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Механизм их действия, принципы выбора, побочные эффекты,
возрастные особенности использования.
Классификация фторхинолонов, линкозамидов, ванкомицина,
хлорамфеникола. Механизм действия, принципы выбора, побочные
эффекты, возрастные особенности использования.
Классификация сульфаниламидов, нитрофуранов, производных 8оксихинолина. Механизм действия, принципы выбора, побочные
эффекты, возрастные особенности использования. //
Clinical pharmacy of antimicrobial drugs.
28. Клінічна фармація протитуберкульозних лікарських засобів.
Класифікація, механізм їх дії, принципи вибору, побічні ефекти,
особливості застосування. //
Клиническая фармация противотуберкулезных лекарственных
средств.
Классификация, механизм их действия, принцип выбора, побочные
эффекты, особенности использования. //
Clinical Pharmacy of antituberculosis drugs.
29. Клінічна фармація протигрибкових лікарських засобів.
Класифікація, механізм їх дії, принципи вибору, побічні ефекти,
особливості застосування. //
Клиническая фармация противогрибковых лекарственных
средств.
Классификация, механизм их действия, принцип выбора, побочные
эффекты, особенности использования. /
Clinical Pharmacy of antifungal drugs.
30. Клінічна фармація противірусних ЛЗ, що в використовуються
в пульмонології
Класифікація, механізм їх дії, принципи вибору, побічні ефекти,
особливості застосування. //
Клиническая фармация противовирусных ЛС, используемых в
пульмонологии
Классификация, механизм их действия, принцип выбора, побочные
эффекты, особенности использования. //
Clinical Pharmacy of antiviral drugs used in pulmonology
31- Клінічна фармація ЛЗ, які використовуються в ревматології.
34. Симптоми і синдроми при основних системних захворюваннях
сполучної тканини та обмінно-дистрофічних захворюваннях
суглобів (подагра, остеопороз, остеоартроз, ревматоїдний артир).
Класифікація не стероїдних протизапальних лікарських засобів
(НПЗЗ). Основні фармакологічні ефекти та механізми дії НПЗЗ.
Ускладнення терапії та методи профілактики ускладнень.
Класифікація
біопрепаратів,
механізм
дії,
особливості
фармакокінетики та фармакодинаміки. Покази та проти покази до
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призначення, ускладнення терапії
Системні захворювання сполучної тканини та обмінно-дистрофічні
захворювання суглобів, які вимагають обов'язкового втручання
лікаря.
Клінічна фармація похідних хіноліну, цитостатиків, препаратів
золота, у тому числі ЛП, які пригнічують проліферацію сполучної
тканини. //
Клиническая фармация ЛС, используемых в ревматологии.
Симптомы и синдромы при основных системных заболеваниях
соединительной ткани и обменно-дистрофических заболеваниях
суставов.
Классификация нестероидных противовоспалительных ЛС
(НПВС). Основные фармакологические эффекты и механизм
действия НПВС. Осложнения терапии и методы их профилактики.
Классификация
биопрепаратив,
механизм
действия,
особенности фармакокинетики и фармакодинамики. Показания и
противопоказания к назначению, осложнения терапии
Клиническая фармация базисных противовоспалительных ЛС
(производных хинолина, цитостатиков, препаратов золота), в том
числе ЛС, угнетающих пролиферацию соединительной ткани. //
Clinical pharmacy of drugs used in rheumatology.
35- Клінічна фармація ЛЗ, які впливають на структуру та
36. мінералізацію кісткової тканини (хондропротекторів).
Підходи до раціонального вибору ЛП для лікування захворювань
опорно-рухової системи.
КФ препаратів кальцію та вітаміну Д, бісфосфонатів. Механізм
дії, особливості фармакокінетики та фармакодинаміки. Покази та
протипокази до призначення. Ризики при їх призначенні
ускладнення терапії. //
Клиническая фармация ЛС, влияющих на структуру и
минерализацию костной ткани (хондропротекторов).
Подходы к рациональному выбору ЛП для лечения заболеваний
опорно-двигательной системы.
КФ препаратов кальция и витамина Д, бисфосфонатов.
Механизм
действия,
особенности
фармакокинетики
и
фармакодинамики. Показания и противопоказания к наззначению.
Риски при их назначении и осложнения терапии. //
Clinical pharmacy of drugs that affect the structure and mineralization of
bone (chondroprotectors). Drugs of calcium and vitamin D,
bisphosphonates.
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37- КФ урикозуричних та урикодепресивних ЛЗ. Механізм дії,
38. особливості фармакокінетики та фармакодинаміки. Покази та роти
покази до призначення, особливості призначення. //
КФ урикозурических и урикодепрессивных ЛС. Механизм
действия, особенности фармакокинетики и фармакодинамики.
Показания и противопоказания к назначению, особенности
назначения. //
Clinical pharmacy of uricosuric and uricodepressive drugs
Підсумковий контроль/Итоговый контроль/Final control
Самостійна робота / Самостоятельная работа / Home work
Підготовка до практичних занять, підготовка до складання
підсумкового контролю / Подготовка к сдаче итогового контроля /
Preparation for pass of the final control.
Аудиторна робота / аудиторная работа/ Classroom work
Самостійна робота / Самостоятельная работа / Independent work
Лекції / Лекции / Lectures
• Всього. • Всего. • At all.

4

84

76
84
20
180

Тематика лекцій / Тематика лекций/ Topic of lectures
№

1

2

3

Тема лекції
Тема лекции
Topic of lectures

Кількіст
ь годин
Кол-во
часов
Duration
Клінічна фармація антиангінальних ЛЗ.
2
Клініко-фармацевтичний підхід до вибору
ЛЗ //
Клиническая фармация антиангинальных
ЛС. Клинико-фармацевтический подход к
выбору ЛС //
Clinical Pharmacy of antianginal drugs. Clinical
and pharmaceutical approach to selecting drugs
Клінічна фармація антигіпертензивних ЛЗ.
2
Клініко-фармацевтичний підхід до вибору
ЛЗ //
Клиническая фармация антигипертензивных
ЛС. Клинико-фармацевтический подход к
выбору ЛС //
Clinical pharmacy of antihypertensive drugs.
Clinical and pharmaceutical approach to
selecting drugs
Клінічна
фармакологія
засобів,
що
2

Лектор
Лектор
Lector

доц.
Семененко І.Ф.,
доц.
Семененко И.Ф.,
Klekot О.O, MD,
PhD

доц.
Вознюк Л.А.,
доц.
Вознюк Л.А.,
Klekot О.O, MD,
PhD
доц.

4

5

6

впливають
на
гемостаз.
Клінікофармацевтичний підхід до вибору ЛЗ //
Клиническая фармация средств, влияющих
на гемостаз. Клинико-фармацевтический
подход к выбору ЛС //
Clinical pharmacy agents affecting hemostasis.
Clinical and pharmaceutical approach to
selecting drugs
Клінічна фармація антибіотиків різних груп.
Клініко-фармацевтичний підхід до вибору
ЛЗ //
Клиническая
фармация
антибиотиков
разных групп. Клинико-фармацевтический
подход к выбору ЛС //
Clinical pharmacy of antibiotics of different
groups. Clinico-pharmaceutical approach to
selecting drugs
Клінічна фармація бронхолітиків. Клінікофармацевтичний підхід до вибору ЛЗ //
Клиническая фармация бронхолитиков.
Клинико-фармацевтический
подход
к
выбору ЛС //
Clinical Pharmacy of bronchodilators. Clinicopharmaceutical approach to selecting drugs
Клінічна фармакологія НПЗЗ. Клінікофармацевтичний підхід до вибору ЛЗ //
Клиническая фармация НПВС. Клиникофармацевтический подход к выбору ЛС //
Clinical Pharmacy of NSAIDs. Clinicopharmaceutical approach to selecting drugs

Семененко І.Ф.,
доц.
Семененко И.Ф.,
Klekot О.O, MD,
PhD

2
доц.
Семененко С.І.,
доц.
Семененко С.И.,
Klekot О.O, MD,
PhD
2

проф.
Яковлева О.О.,
проф.
Яковлева О.А.,
Yakovleva
O.A.,
DM

2

доц.
Барало Р.П.,
доц.
Барало Р.П.,
Doroshkevych I.O.,
MD, PhD
доц.
Барало Р.П.,
доц.
Барало Р.П.
Klekot О.O, MD,
PhD

7

КФ муколітиків та протикашльових ЛЗ //
Клиническая фармация муколитиков и
противокашлевых ЛЗ //
Clinical Pharmacy of mucolytics and
antitussives

2

8

Клінічна фармація протигрибкових ЛЗ.
Клініко-фармацевтичний підхід до вибору
ЛЗ. //
Клиническая фармация противогрибковых
ЛС. Клинико-фармацевтический подход к
выбору ЛС. //
Clinical Pharmacy of antifungal drugs
Клінічна фармація противірусних ЛЗ //

2

доц.
Коновалова Н.В.,
доц.
Коновалова Н.В.,
Klekot О.O, MD,
PhD

2

доц.

9

Клиническая фармация противовирусных
ЛС //
Clinical Pharmacy of antiviral drugs

10

КФ імуномодуляторів //
Клиническая фармация иммуномодуляторов
//
Clinical Pharmacy immunomodulators

2

Семененко І.Ф.,
доц.
Семененко И.Ф.,
Klekot A.O, MD,
PhD
доц.
Семененко С.І.,
доц.
Семененко С.И.,
Klekot A.O, MD,
PhD

Перелік тем для самостійної роботи студентів
/ Самостоятельная работа /Homework
Тема
Підготовка до практичних занять –

Кількість
годин
84

Вид контролю
Поточний
контроль на
заняттях

ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ ДЛЯ ПРОВЕДЕННЯ ПІДСУМКОВОГО
КОНТРОЛЮ ТЕОРЕТИЧНИХ ЗНАНЬ, ПРАКТИЧНИХ НАВИЧОК ТА
ПРОФЕСІЙНИХ УМІНЬ
(денна форма навчання)
1.
Клінічна фармація - визначення предмету. Роль клінічної фармації в системі
фармацевтичної освіти, її зв’язок з суміжними дисциплінами.
2.
Етика і деонтологія в фармації. Деонтологічні аспекти взаємовідносин
провізор-лікар, провізор-хворий.
3.
Поняття про хворобу - гостра, хронічна, основне та супутнє захворювання,
ремісія, загострення, рецидив, ускладнення. Міжнародна класифікація хвороб (МКФ).
4.
Види медикаментозної терапії - етіологічна, патогенетична, симптоматична
5.
Фармакодинаміка - визначення, класифікація механізмів дії лікарських
засобів (ЛЗ). Дія ЛЗ при одноразовому та курсовому застосуванні. Критерії клінічної
ефективності ЛЗ. Фактори, що впливають фармакодинаміку.
6.
Біодоступність лікарських препаратів, фактори, що впливають на
біодоступність. Біоеквівалентність, значення біоеквівалентності в реалізації
фармакодинамічного ефекту.
7.
Значення фізичних та лабораторних методів обстеження хворого для оцінки
ефективності та безпеки фармакотерапії
8.
Взаємодія ЛЗ: види взаємодії (фармацевтична, фармакокінетична,
фармакодинамічна)
і
характер
взаємодії
(аддитивний,
антагоністичний,
потенціювання). Клінічне значення взаємодії ліків.

9.
Клінічна фармакологія нестероїдних протизапальних засобів (НПЗЛЗ):
механізм дії, фармакодинамічні ефекти, принципи класифікації, покази та
протипокази до призначення, правила призначення, місце в терапії ревматичних
захворювань згідно стандартів доказової медицини.
10. Клінічна фармакологія НПЗЛЗ: особливості фармакокінетики, класифікація
за тривалістю дії, режими дозування, побічні реакції, взаємодія. Покази та
протипокази для лікування захворювань сполучної тканини згідно стандартів
доказової медицини, особливості довготривалої терапії.
11. Клінічна фармакологія НПЗЛЗ: побічні реакції (НПЗЛЗ-гастропатія, НПЗЛЗнефропатія, ураження печінки, алергічні реакції), діагностика, профілактика.
Контроль безпеки терапії нестероїдними протизапальними лікарськими засобами.
12. Клінічна фармакологія макролідів: спектр антимікробної активності,
класифікація, фармакокінетика, покази та протипокази до призначення, дозування,
побічні реакції, взаємодія.
13. Клінічна фармакологія макролідів: спектр антимікробної активності,
класифікація, фармакокінетика, дозування препаратів. Місце макролідів в лікуванні
позалікарнянихпневмоній згідно стандартів доказової медицини.
14. Клінічна фармакологія макролідів: спектр антимікробної активності,
фармакокінетика, місце в лікуванні атипової внутрішньоклітинної інфекції,
дозування, побічні реакції.
15. Клінічна фармакологія фторхінолонів: спектр антимікробної активності,
механізм дії, класифікація, покази при лікуванні грамнегативної інфекції,
протипокази, побічні реакції, взаємодія, дозування.
16. Респіраторні
фторхінолони:
спектр
протимікробної
активності,
фармакокінетика, покази при лікуванні грампозитивної інфекції, протипокази, побічні
реакції, взаємодія, дозування.
17. Клінічна фармакологія пеніцилінів: механізм дії, класифікація за спектром
антимікробної дії, покази, протипокази, побічні реакції, дозування. Особливості
застосування пеніцилінів як стартових антибіотиків в терапії позалікарняних
інфекцій.
18. Клінічна фармакологія амінопеніцилінів: спектр антимікробної дії,
фармакокінетика, покази та протипокази до застосування, побічні реакції, дозування,
місце в лікуванні позалікарняної інфекції.
19. Клінічна фармакологія комбінованих та "захищених" пеніцилінів: спектр
антимікробної активності, покази, протипокази, дозування, місце в алгоритмах
вибору АБ згідно стандартів доказової медицини.
20. Клінічна фармакологія цефалоспоринів І-ІІ покоління: спектр антимікробної
активності, покази, протипокази, режими дозування, побічні реакції, місце в
алгоритмах вибору АБ згідно стандартів доказової медицини.
21. Клінічна
фармакологія
цефалоспоринівIІІ-IV
покоління:
спектр
антимікробної активності, покази при лікуванні грамнегативної інфекції,
протипокази, режими дозування, побічні реакції, оптимальна тактика вибору за
доказовою медициною.
22. Клінічна фармакологія глікопептидних антибіотиків: спектр антимікробної
активності, препарати, покази, протипокази, побічні реакції, оптимальна тактика
вибору за доказовою медициною, дозування.
23. Клінічна фармакологія аміноглікозидів: спектр антимікробної активності,
покази до застосування як антибіотиків резерву, покази, режими дозування.

24. Клінічна фармакологія аміноглікозидів: побічні реакції, методи контролю,
профілактика ускладнень, взаємодія.
25. Клінічна фармакологія нітратів: механізм антиангінальної дії, покази та
протипокази до призначення, побічні рекції, контроль ефективності антиангінальної
терапії, взаємодія. Особливості використання нітратів при ІХС.
26. Клінічна фармакологія антагоністів кальцію: механізм антиангінальної дії,
класифікація, фармакодинамічні ефекти, покази та протипокази до призначення,
побічні рекції, контроль ефективності та безпеки терапії, взаємодія. Особливості
використання при ІХС.
27. Клінічна фармакологія β-адреноблокаторів: механізм антиангінальної дії,
класифікація, фармакодинамічні ефекти, покази та протипокази, побічні рекції,
контроль ефективності та безпеки терапії, взаємодія. Особливості використання βадреноблокаторів при ІХС та при серцевій недостатності.
28. Гіполіпедимічні засоби в терапії ІХС: класифікація, механізми дії, покази та
протипокази, побічні реакції, контроль ефективності та безпеки терапії, взаємодія,
дозування. Застосування згідно стандартів доказової медицини.
29. Клінічна фармакологія інгібіторів АПФ: механізм дії, класифікація,
фармакокінетика, покази та протипокази, взаємодія, побічні реакції, дозування.
Застосування інгібіторів АПФ при гіпертонічній хворобі згідно стандартів доказової
медицини .
30. Клінічна фармакологія діуретиків: класифікація, механізми дії, покази та
протипокази, взаємодія, побічні реакції, дозування. Особливості застосування
діуретиків при гіпертонічній хворобі згідно стандартів доказової медицини.
31. Клінічна фармакологія антагоністів кальцію: механізм антигіпертензивної
дії, класифікація, фармакодинамічні ефекти, покази та протипокази, побічні рекції,
контроль ефективності та безпеки терапії, взаємодія. Особливості застосування
антагоністів кальцію при гіпертонічній хворобі згідно стандартів доказової медицини.
32. Клінічна фармакологія інгібіторів АПФ та антагоністів рецепторів до
ангіотензину (АРА): класифікація, механізм дії, фармакокінетика, покази та
протипокази, взаємодія, побічні реакції, дозування. Особливості застосування при
серцевій недостатності згідно стандартів доказової медицини.
33. Подагра: етіологія, патогенез, критерії діагностки та терапії. Клінічна
фармакологія препаратів урикозуричної та урикодепресивної дії: механізми дії,
покази, протипокази, побічні реакції, взаємодія, дозування. Вторинна подагра на тлі
прийому лікарських засобів.
34. Клінічна фармакологія селективних та неселективних М-холінолітиків:
механізм дії, фармакодинамічні ефекти, покази та протипокази дозування, взаємодія,
побічні реакції.
35. Клінічна фармакологія гемостатиків та інгібіторів фібринолізу: механізми
дії, покази та протипокази, взаємодія, побічні реакції, дозування.
36. Клінічна
фармакологія
прямих
антикоагулянтів:
механізм
дії,
фармакокінетиа, покази та протипокази, побічні реакції, взаємодія, дозування,
контроль ефективності та безпеки.
37. Клінічна фармакологія непрямих антикоагулянтів: механізм дії,
фармакокінетика, покази та протипокази, побічні реакції, взаємодія, дозування
контроль ефективності та безпеки.

38. Клінічна фармакологія антиагрегантів: механізм дії, фармакокінетика,
покази та протипокази, побічні реакції, взаємодія, дозування контроль ефективності
та безпеки.
39. Клінічна фармакологія фібринолітиків: механізм дії, фармакокінетика,
покази та протипокази, побічні реакції, взаємодія, дозування контроль ефективності
та безпеки.
40. Клінічна фармакологія протитуберкульозних препаратів: класифікація,
механізми дії, особливості фармакокінетики, побічні реакції, контроль ефективності
та безпеки, дозування.
41. Клінічна фармакологія антиаритмічних препаратів І класу: механізм
антиаритмічної дії, класифікація, фармакокінетика, покази, протипокази, побічні
реакції, взаємодія, дозування.
42. Клінічна фармакологія антиаритмічних препаратів ІІ класу: механізм
антиаритмічної дії, класифікація, фармакокінетика, покази, протипокази, побічні
реакції, взаємодія, дозування.
43. Клінічна фармакологія антиаритмічних препаратів ІІІ класу: механізм
антиаритмічної дії, фармакокінетика, покази, протипокази, побічні реакції, взаємодія,
особливості дозування.
44. Клінічна фармакологія антиаритмічних препаратів ІV класу: механізм
антиаритмічної дії, фармакокінетика, покази, протипокази, побічні реакції, взаємодія,
особливості дозування.
45. Клінічна фармакологія серцевих глікозидів: механізм дії, класифікація,
особливості фармакокінетики, фармакодинаміка, побічні реакції, покази та
протипокази, контроль ефективності та безпеки, дозування, взаємодія.
46. Бронхіальна астма: етіологія, патогенез, критерії діагностики та класифікації,
сучасні підходи до терапії. Поняття базисної, симптоматичної, довготривалої,
ступеневої терапії БА.
47. Клінічна фармакологія інгаляційних ГКС в терапії БА та ХОХЛ: особливості
фармакокінетики, побічні реакції та їх попередження, покази до застосування з
позицій доказової медицини, дозування.
48. Клінічна фармакологія бронхолітиків: -агоністів, М-холінолітиків,
метилксантинів: механізми бронходилятаційного ефекту, класифікація, особливості
фармакокінетики, покази, протипокази, дозування, побічні реакції, місце в терапії
ХОХЛ та в ступеневій терапії БА.
49. Клінічна фармакологія протикашлевих лікарських засобів: класифікація,
механізми дії, фармакокінетика, покази, протипокази, побічні реакції, взаємодія,
дозування.
50. Клінічна фармакологія експекторантів: класифікація, механізми дії,
фармакокінетика, покази, протипокази, побічні реакції, місце в терапії захворювань
респіраторного тракту, дозування.
51. Клінічна фармакологія протигрибкових лікарських засобів: принципи
класифікації, механізм дії, особливості фармакокінетики системних протигрибкових
ЛЗ, покази та протипокази, побічні реакції, клінічно значимі варіанти взаємодії,
дозування.

ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ СТУДЕНТОВ К
ИТОГОВОМУ КОНТРОЛЮ

1. Клиническая фармация - определение предмета. Роль клинической
фармации в системе фармацевтического образования, ее связь со смежными
дисциплинами.
2. Этика и деонтология в фармации. Деонтологические аспекты
взаимоотношений провизор-врач, провизор-больной.
3. Понятие о болезни - острая, хроническая, основное и сопутствующее
заболевание, ремиссия, обострение, рецидив, осложнения. Международная
классификация болезней (МКФ).
4. Виды медикаментозной терапии - этиологическая, патогенетическая,
симптоматическая
5. Фармакологические - определение, классификация механизмов
действия лекарственных средств (ЛС). Действие ЛС при однократном и
курсовом применении. Критерии клинической эффективности ЛС. Факторы,
влияющие фармакодинамику.
6. Биодоступность лекарственных препаратов, факторы, влияющие на
биодоступность. Биоэквивалентность, значение биоэквивалентности в
реализации фармакодинамического эффекта.
7. Значение физических и лабораторных методов обследования больного
для оценки эффективности и безопасности фармакотерапии
8. Взаимодействие ЛС: виды взаимодействия (фармацевтическая,
фармакокинетическая, фармакодинамическая) и характер взаимодействия
(аддитивный, антагонистический, потенцирование). Клиническое значение
взаимодействия лекарств.
9. Клиническая фармакология нестероидных противовоспалительных
средств (НПВП): механизм действия, фармакодинамические эффекты,
принципы классификации, показания и противопоказания к назначению,
правила назначения, место в терапии ревматических заболеваний в
соответствии со стандартами доказательной медицины.
10. Клиническая фармакология НПВП: особенности фармакокинетики,
классификация по продолжительности действия, режимы дозирования,
побочные реакции, взаимодействие. Показания и противопоказания для
лечения заболеваний соединительной ткани по стандартам доказательной
медицины, особенности длительной терапии.
11. Клиническая фармакология НПВП: побочные реакции (НПВПгастропатия, НПВП-нефропатия, поражения печени, аллергические реакции),
диагностика, профилактика. Контроль безопасности терапии нестероидными
противовоспалительными лекарственными средствами.
12. Клиническая фармакология макролидов: спектр антимикробной
активности, классификация, фармакокинетика, показания и противопоказания к
назначению, дозировка, побочные реакции, взаимодействие.
13. Клиническая фармакология макролидов: спектр антимикробной
активности, классификация, фармакокинетика, дозировки препаратов. Место
макролидов в лечении позаликарнянихпневмоний по стандартам доказательной
медицины.

14. Клиническая фармакология макролидов: спектр антимикробной
активности, фармакокинетика, место в лечении атипичной внутриклеточной
инфекции, дозировка, побочные реакции.
15. Клиническая фармакология фторхинолонов: спектр антимикробной
активности, механизм действия, классификация, показания при лечении
грамотрицательной инфекции, противопоказания, побочные реакции,
взаимодействие, дозирования.
16. Респираторные фторхинолоны: спектр противомикробной активности,
фармакокинетика, показания при лечении грамположительной инфекции,
противопоказания, побочные реакции, взаимодействие, дозирования.
17. Клиническая фармакология пенициллина: механизм действия,
классификация по спектром антимикробного действия, показания,
противопоказания, побочные реакции, дозировку. Особенности применения
пенициллина как стартовых антибиотиков в терапии внебольничных инфекций.
18. Клиническая
фармакология
аминопенициллинов:
спектр
антимикробного действия, фармакокинетика, показания и противопоказания к
применению, побочные реакции, дозировка, место в лечении внебольничной
инфекции.
19. Клиническая фармакология комбинированных и "защищенных"
пенициллинов:
спектр
антимикробной
активности,
показания,
противопоказания, дозировка, место в алгоритмах выбора АБ согласно
стандартам доказательной медицины.
20. Клиническая фармакология цефалоспоринов I-II поколения: спектр
антимикробной
активности,
показания,
противопоказания,
режимы
дозирования, побочные реакции, место в алгоритмах выбора АБ согласно
стандартам доказательной медицины.
21. Клиническая фармакология цефалоспоринивIИИ-IV поколения: спектр
антимикробной активности, показания при лечении грамотрицательной
инфекции, противопоказания, режимы дозирования, побочные реакции,
оптимальная тактика выбора по доказательной медициной.
22. Клиническая фармакология гликопептидные антибиотики: спектр
антимикробной активности, препараты, показания, противопоказания,
побочные реакции, оптимальная тактика выбора по доказательной медицине,
дозировки.
23. Клиническая фармакология аминогликозидов: спектр антимикробной
активности, показания к применению как антибиотиков резерва, показы,
режимы дозирования.
24. Клиническая фармакология аминогликозидов: побочные реакции,
методы контроля, профилактика осложнений, взаимодействие.
25. Клиническая фармакология нитратов: механизм антиангинального
действия, показания и противопоказания к назначению, побочные рекции,
контроль эффективности антиангинальной терапии, взаимодействие.
Особенности использования нитратов при ИБС.
26. Клиническая фармакология антагонистов кальция: механизм
антиангинального действия, классификация, фармакодинамические эффекты,

показания и противопоказания к назначению, побочные рекции, контроль
эффективности и безопасности терапии, взаимодействие. Особенности
использования при ИБС.
27. Клиническая
фармакология
β-адреноблокаторов:
механизм
антиангинального действия, классификация, фармакодинамические эффекты,
показания и противопоказания, побочные рекции, контроль эффективности и
безопасности терапии, взаимодействие. Особенности использования βадреноблокаторов при ИБС и при сердечной недостаточности.
28. Гиполипедимични средства в терапии ИБС: классификация, механизмы
действия, показания и противопоказания, побочные реакции, контроль
эффективности и безопасности терапии, взаимодействие, дозирования.
Применение согласно стандартам доказательной медицины.
29. Клиническая фармакология ингибиторов АПФ механизм действия,
классификация,
фармакокинетика,
показания
и
противопоказания,
взаимодействие, побочные реакции, дозировку. Применение ингибиторов АПФ
при гипертонической болезни по стандартам доказательной медицины.
30. Клиническая фармакология диуретиков: классификация, механизмы
действия, показания и противопоказания, взаимодействие, побочные реакции,
дозировку. Особенности применения диуретиков при гипертонической болезни
по стандартам доказательной медицины.
31. Клиническая фармакология антагонистов кальция: механизм
антигипертензивного
действия,
классификация,
фармакодинамические
эффекты, показания и противопоказания, побочные рекции, контроль
эффективности и безопасности терапии, взаимодействие. Особенности
применения антагонистов кальция при гипертонической болезни по стандартам
доказательной медицины.
32. Клиническая фармакология ингибиторов АПФ и антагонистов
рецепторов ангиотензина (АРА): классификация, механизм действия,
фармакокинетика, показания и противопоказания, взаимодействие, побочные
реакции, дозировку. Особенности применения при сердечной недостаточности
по стандартам доказательной медицины.
33. Подагра: этиология, патогенез, критерии диагносткы и терапии.
Клиническая фармакология препаратов урикозурическими и урикодепресивних
действия механизмы действия, показания, противопоказания, побочные
реакции, взаимодействие, дозирования. Вторичная подагра на фоне приема
лекарственных средств.
34. Клиническая фармакология селективных и неселективных Мхолинолитиков: механизм действия, фармакодинамические эффекты, показания
и противопоказания дозировки, взаимодействие, побочные реакции.
35. Клиническая фармакология гемостатиков и ингибиторов фибринолиза:
механизмы действия, показания и противопоказания, взаимодействие,
побочные реакции, дозировку.
36. Клиническая фармакология прямых антикоагулянтов: механизм
действия, фармакокинетиа, показания и противопоказания, побочные реакции,
взаимодействие, дозировка, контроль эффективности и безопасности.

37. Клиническая фармакология непрямых антикоагулянтов: механизм
действия, фармакокинетика, показания и противопоказания, побочные реакции,
взаимодействие, дозировка контроль эффективности и безопасности.
38. Клиническая фармакология антиагрегантов: механизм действия,
фармакокинетика, показания и противопоказания, побочные реакции,
взаимодействие, дозировка контроль эффективности и безопасности.
39. Клиническая фармакология фибринолитиками: механизм действия,
фармакокинетика, показания и противопоказания, побочные реакции,
взаимодействие, дозировка контроль эффективности и безопасности.
40. Клиническая фармакология противотуберкулезных препаратов:
классификация, механизмы действия, особенности фармакокинетики, побочные
реакции, контроль эффективности и безопасности, дозировки.
41. Клиническая фармакология антиаритмических препаратов I класса:
механизм антиаритмического действия, классификация, фармакокинетика,
показания,
противопоказания,
побочные
реакции,
взаимодействие,
дозирования.
42. Клиническая фармакология антиаритмических препаратов II класса:
механизм антиаритмического действия, классификация, фармакокинетика,
показания,
противопоказания,
побочные
реакции,
взаимодействие,
дозирования.
43. Клиническая фармакология антиаритмических препаратов III класса:
механизм антиаритмического действия, фармакокинетика, показания,
противопоказания, побочные реакции, взаимодействие, особенности
дозирования.
44. Клиническая фармакология антиаритмических препаратов IV класса:
механизм антиаритмического действия, фармакокинетика, показания,
противопоказания, побочные реакции, взаимодействие, особенности
дозирования.
45. Клиническая фармакология сердечных гликозидов: механизм действия,
классификация, особенности фармакокинетики, фармакодинамика, побочные
реакции, показания и противопоказания, контроль эффективности и
безопасности, дозировка, взаимодействие.
46. Бронхиальная астма: этиология, патогенез, критерии диагностики и
классификации, современные подходы к терапии. Понятие базовой,
симптоматической, долговременной, ступенчатой терапии БА.
47. Клиническая фармакология ингаляционных ГКС в терапии БА и
ХОБЛ: особенности фармакокинетики, побочные реакции и их
предупреждение, показания к применению с позиций доказательной медицины,
дозировки.
48. Клиническая фармакология бронхолитиков: -агонистов, Мхолинолитиков, метилксантинов: механизмы бронходилятацийного эффекта,
классификация, особенности фармакокинетики, показания, противопоказания,
дозировка, побочные реакции, место в терапии ХОБЛ и в степенной терапии
БА.

49. Клиническая фармакология противокашлевое лекарственных средств:
классификация,
механизмы
действия,
фармакокинетика,
показания,
противопоказания, побочные реакции, взаимодействие, дозирования.
50. Клиническая фармакология экспекторант: классификация, механизмы
действия, фармакокинетика, показания, противопоказания, побочные реакции,
место в терапии заболеваний респираторного тракта, дозирования.
51. Клиническая фармакология противогрибковых лекарственных средств:
принципы классификации, механизм действия, особенности фармакокинетики
системных противогрибковых ЛС, показания и противопоказания, побочные
реакции, клинически значимые варианты взаимодействия, дозирования.
LIST OF QUESTIONS FOR PREPARING STUDENTS FOR THE FINAL
CONTROL
1. Bioavailability of the drugs, factors that affect bioavailability.
Bioequivalence, bioequivalence importance in the implementation of
pharmacodynamic effect.
2. The value of physical examination and laboratory methods for assessing
patient efficacy and safety of pharmacotherapy.
3. Clinical pharmacology of ACE inhibitors: mechanism of action,
classification, pharmacokinetics, indications and contraindications, side effects,
dosage, interactions, use of ACE inhibitors for hypertension according to the
standards of evidence-based medicine.
4. Interaction of drugs: types of interaction (pharmaceutical, pharmacokinetic,
pharmacodynamic) and the nature of interaction (additive, antagonistic, potentiation).
The clinical significance of drug interactions.
5. Clinical pharmacology of diuretics: classification, mechanisms of action,
indications and contraindications, interactions, adverse reactions, dosage. Precautions
diuretics for hypertension according to the standards of evidence-based medicine.
6. Clinical pharmacology of nitrates: mechanism of antianginal action,
indications and contraindications to the destination side CORRECTION, monitoring
the effectiveness of antianginal therapy interaction. Features of nitrates in ischemic
heart disease.
7. Clinical pharmacology of calcium antagonists: mechanism of antianginal
action, classification, pharmacodynamic effects, indications and contraindications to
the destination side CORRECTION, control efficacy and safety of therapy
interaction. Features use in ischemic heart disease.
8. Clinical pharmacology of macrolides: spectrum of antimicrobial activity,
classification, pharmacokinetics, dosing of drugs. Place of macrolides in the
treatment of community-acquired pneumonia according to the standards of evidencebased medicine.
9. Gout: etiology, pathogenesis, and therapy diahnostky criteria. Clinical
pharmacology of drugs and urikozuricheskih urykodepresyvnoyi action: mechanisms
of action, indications, contraindications, side effects, interactions, dosing. Secondary
gout in patients receiving drugs.

10. Clinical pharmacology sympathomimetics: mechanism of action,
pharmacodynamics, side effects, interactions, dosing. Combined formulations
containing sympathomimetic, especially their use in SARS.
11. Clinical pharmacology of NSAIDs: pharmacokinetic characteristics,
classification for the duration of actions, dosages, side effects, interactions.
Indications and contraindications for the treatment of connective tissue diseases
according to the standards of evidence-based medicine. Features long-term therapy.
12. Clinical pharmacology of cardiac glycosides: mechanism of action,
classification, characteristics of pharmacokinetics, pharmacodynamics, adverse
reactions, indications and contraindications, control effectiveness and safety, dosing,
interactions.
13. Clinical pharmacology of fluoroquinolones: spectrum of antimicrobial
activity, mechanism of action, classification, indications in the treatment of gramnegative infection, contraindications, side effects, interactions, dosing.
14. Asthma: etiology, pathogenesis, diagnostic criteria and classification, current
approaches to therapy. Basic concept, symptomatic, long, sequential therapy of
asthma.
15. Clinical pharmacology of non-steroidal anti-inflammatory drugs (NSAIDs):
mechanism of action, pharmacodynamic effects, principles of classification,
indications and contraindications to the destination, the rules of appointment, a place
in the treatment of rheumatic diseases according to the standards of evidence-based
medicine.
16. Respiratory fluoroquinolones: antimicrobial spectrum of activity,
pharmacokinetics, indications in the treatment of gram-positive infections,
contraindications, side effects, interactions, dosing.
17. Clinical pharmacology of penicillin: mechanism of action, classification of
the spectrum antimicrobial action, indications, contraindications, adverse reactions,
dosage. Features of penicillin as initial antibiotic therapy in community-acquired
infections.
18. Clinical pharmacology of inhaled corticosteroids in the treatment of asthma
and COPD: features pharmacokinetics, side effects and warnings, indications for use
from the standpoint of evidence-based medicine dosage.
19. Clinical pharmacology aminopenicillins: spectrum antimicrobial action,
pharmacokinetics, indications and contraindications for use, side effects, dosage, a
place in the treatment of community-acquired infections.
20. Clinical pharmacology bronchodilators: β-agonist, M-anticholinergics,
methylxanthines: mechanisms bronhodylyatatsiynoho effect, classification, features
pharmacokinetics, indications, contraindications, dosage, side effects, place in
treatment of COPD and asthma in sequential therapy.
21. Clinical pharmacology combined and "protected" penicillins: spectrum of
antimicrobial activity, shows, contraindications, dosing, place selection algorithm AB
according to the standards of evidence-based medicine.
22. Clinical pharmacology of ACE inhibitors and receptor antagonists to
angiotensin II (ARA): classification, mechanism of action, pharmacokinetics,

indications and contraindications, interactions, adverse reactions. Precautions in heart
failure according to the standards of evidence-based medicine.
23. Clinical pharmacology of cephalosporins and II generation spectrum
antimicrobial activity, shows, contraindications, dosages, adverse reactions, place
selection algorithm AB according to the standards of evidence-based medicine.
24. Clinical pharmacology antitussives: classification, mechanisms of action,
pharmacokinetics, indications, contraindications, side effects, interactions, dosing.
25. Clinical pharmacology of cephalosporins III-IV generation spectrum
antimicrobial activity, shows the treatment of gram-negative infection,
contraindications, dosages, side effects, the optimal tactic of choice for evidencebased medicine.
26. Clinical pharmacology of glycopeptide antibiotics: spectrum of antimicrobial
activity, drugs, fashion, contraindications, adverse reactions, the optimal tactic of
choice for evidence-based medicine, the dosage.
27. Clinical pharmacology of aminoglycosides: spectrum of antimicrobial
activity, shows the use of antibiotics as a reserve indications, dosing regimens.
28. Clinical pharmacology of antiplatelet agents: classification, mechanisms of
action, pharmacokinetics, indications and contraindications, side effects, interactions,
dosing, control effectiveness and safety.
29. Clinical pharmacology of expectorants: classification, mechanisms of action,
pharmacokinetics, indications, contraindications, adverse reactions, a place in the
treatment of diseases of the respiratory tract and dosage.
30. Clinical pharmacology of selective and nonselective M-antycholinergics:
mechanism of action, pharmacodynamic effects, indications and contraindications,
dosage, interactions, adverse reactions.
31. Clinical pharmacology of antiarrhythmic drugs and classes: antiarrhythmic
mechanism of action, classification, pharmacokinetics, indications, contraindications,
side effects, interactions, dosing.
32. Clinical pharmacology of systemic corticosteroides: mechanism of action,
classification, pharmacodynamic effects shows. Features appointment in autoimmune
inflammatory processes.
33. Clinical pharmacology of antiarrhythmic drugs class II: mechanism of
antiarrhythmic
action,
classification,
pharmacokinetics,
indications,
contraindications, side effects, interactions, dosing.
34. Clinical pharmacology of antifungal drugs: principles of classification,
mechanism of action, pharmacokinetics features of systemic antifungal drugs,
indications and contraindications, adverse reactions, clinically significant variations
interactions, dosage.
35. Clinical pharmacology of antiarrhythmic drugs class III: mechanism of
antiarrhythmic action, pharmacokinetics, indications, contraindications, adverse
reactions, interactions, especially the dosage.
36. Clinical pharmacology of systemic glucocorticoids: mechanisms of action,
pharmacodynamic effects, tactics appointment and withdrawal, local and systemic
adverse reactions, monitoring the safety of the interaction.

37. Clinical pharmacology of antiarrhythmic drugs class IV: antiarrhythmic
mechanism of action, pharmacokinetics, indications, contraindications, adverse
reactions, interactions, especially the dosage.
38. Clinical pharmacology fibrinolytics: the mechanism of action,
pharmacokinetics, indications and contraindications, side effects, interactions, dosing,
control effectiveness and safety.
39. Clinical pharmacology of anti-TB drugs: classification, mechanisms of action,
features pharmacokinetics, adverse reactions, control effectiveness and safety dosage.
40. Clinical pharmacology of direct anticoagulants: mechanism of action,
farmakokinetya, indications and contraindications, side effects, interactions, dosing,
control effectiveness and safety.
41. Clinical pharmacology of indirect anticoagulants: mechanism of action,
pharmacokinetics, indications and contraindications, side effects, interactions, dosing
control efficacy and safety.
42. Clinical pharmacy - definition of the subject. The role of clinical pharmacy in
the pharmacy education, its connection with related disciplines.
43. Clinical pharmacology of aminoglycosides: adverse reactions, control
methods, prevention of complications, interaction.
44. Clinical pharmacology of calcium antagonists: mechanism of
antihypertensive action, classification, pharmacodynamic effects, indications and
contraindications, side effects, control efficacy and safety of therapy interaction.
Features of calcium channel blockers for hypertension according to the standards of
evidence-based medicine.
45. Clinical pharmacology of NSAIDs: Adverse reactions (NSAIDs gastropathy,
nephropathy NSAIDs, liver damage, allergic reactions), diagnosis, prevention.
Security Check NSAIDs therapy.
46. The concept of disease - acute, chronic, primary and concomitant disease,
remission, exacerbation, recurrence, complications. International Classification of
Diseases (ICD-10).
47. Clinical pharmacology hemostatics and fibrinolysis inhibitors: mechanisms of
action, indications and contraindications, interactions, adverse reactions, dosage.
48. Clinical pharmacology of macrolides: spectrum of antimicrobial activity,
classification, pharmacokinetics, indications and contraindications to the purpose,
dosage, side effects, interactions.
49. Types of drug therapy - etiological, pathogenetic, symptomatic therapy.
50. Clinical pharmacology of β-blockers: mechanism of antianginal action,
classification, pharmacodynamic effects, indications and contraindications, side
effects, control efficacy and safety of therapy interaction. Features use in ischemic
heart disease and in heart failure.
51. Pharmacodynamics - definition, classification mechanisms of action of drugs
(drugs). Criteria for clinical efficacy of drugs. Factors affecting the
pharmacodynamics.
6. Види навчальних занять: лекція, практичне заняття, консультація.
7. Форма навчання: денна

8. Методи навчання: словесний, пояснювально-демонстраційний.
9. Методи контролю: усний, письмовий, тестовий.
10. Форми підсумкового контролю: підсумковий контроль (залік)
11. Засоби діагностики успішності навчання: питання для поточного
контролю, задачі, тести.
12. Мова навчання: українська, російська, англійська.
13. Система оцінювання успішності студентів з клінічної фармації та
фармопіки
Система оценки успеваемости студентов по клинической фармации и
фармацевтической опеки
Value system of student’s academic performance in clinical pharmacy and
pharmaceutical care
На останньому занятті Модуля 1 проводиться ПК - залік. Загальний бал за
Модуль 1 виставляється шляхом перерахунку традиційних оцінок у рейтингові
бали згідно шкали перерахунку традиційних оцінок у рейтингові бали (200
балів) для дисциплін, що закінчуються заліком (таблиця додається).
Сума балів за
всі види
навчальної
діяльності/
Total scores
180-200
170-179,99
160-169,99
141-159,99
122-140,99

Шкала оцінювання: національна та ECTS
Оцінка за національною шкалою
Оцінка/
для заліку
Scores для екзамену, курсового
проекту (роботи),
ECTS
практики
А
В
С
D
Е

відмінно
добре

зараховано

задовільно

FX

незадовільно з
можливістю повторного
складання

F

незадовільно з
обов’язковим
повторним вивченням
дисципліни

14. Політика курсу

не зараховано з
можливістю
повторного
складання
не зараховано з
обов’язковим
повторним
вивченням
дисципліни

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.
15. Перелік навчально-методичної літератури
Базова
1. 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.
2. Катцунг Б.Г. Базисная и клиническая фармакология: в 2-х т. Пер. с англ.
- М. - СП-Бином-Невский, Диалект, 1998. - 608 с.
3. Клиническая фармакология: учеб. / Под ред. В.Г. Кукеса. – 3-е изд.,
перераб. и доп. – М.: ГЭОТАР – МЕД, 2004. – 944с.: ил.
4. Клінічна фармакологія: підруч. для студ. внз: в 2 т. / С.В. Нальотов,
І.А. Зупанець, Т.Д. Бахтєєва та ін.; за ред. І.А. Зупанця, С.В. Нальотова,
О.П. Вікторова. – Х.: Вид-во НФаУ: Золоті сторінки, 2007. – Т. 1. – 348 с.
5. Клінічна фармакологія: підруч. для студ. внз: в 2 т. / С.В. Нальотов,
І.А. Зупанець, Т.Д. Бахтєєва та ін.; за ред. І.А. Зупанця, С.В. Нальотова,
О.П. Вікторова. – Х.: Вид-во НФаУ: Золоті сторінки, 2007. – Т. 2. – 312 с.
6. Клінічна фармація (фармацевтична опіка) : підруч. для студ. вищ. мед.
(фармац.) навч. закл. / І.А. зупанець, В.П. Черних, Т.С. Сахарова та ін.; за ред.
В.П. Черних, І.А. Зупанця. — Х.: НФаУ : Золоті сторінки, 2011. — 704 c.
7. Клінічна фармакологія : підручник / за ред. О.Я. Бабака, О.М. Біловола,
І.С. Чекмана. — К. : Медицина, 2010. — 774 с.
8. Медична рецептура: Навчальний посібник Я.О. Дев’яткіна, Е.Г.Колот,
Р.В.Луценко. - З-о вид . перероб. і доп,- 2013. -104с.
9. Основи лікарської рецептури : навч. посібник / за ред.. К.А.Посохової,
О.М.Олещук. Тернопіль: ТДМУЮ 2015.-92 с.
10. Фармакология - Cito! (Фармакология. Логика.): учебник для вузов / Под
ред. С.М. Дроговоз, г. Харьков: СИМ, 2016.-236 с.
11. Фармакология: ученик для студентов высших учебных заведений:
перевод с укр.и н.ік / Чекман И.С., Горчакова Н.А., Казак Л.И. [и др.]; под ред..
проф.. И.С. Чекмана. Винниця Нова Книга, 2013.-792 с
12. Фармакологія. Курс лекцій. Наукове видання. - Вінниця: TOB «Нілан
ЛТД», 2016. - 512 с.

13. 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.
14. Фармацевтическая опека: атлас / И.А.Зупанец, В.П. Черных, С.Б. Попов
и др.; под ред. И.А. Зупанца, В.П. Черныха. 2-е изд. Перераб. – Киев:
Фармацевт Практик, 2007. – 146 с.
15. Чекман І.С., Бобирьов В.М., Кресюн В.Й., Годован В.В., Горчакова Н.О.,
Казак Л.І., - Фармакологія: підручник для студ вищих мед. навч. закладів (2-е
видання). - Вінниця «Нова книга», 2014.-432 с.
16. V.Bobyrov. Pharmacology : textbook / V.Bobyrov, T.Devyatkina,
O.Vazhnicha, V.Khristyuk. - 3rd ml ., updated - Vinnitsya : Nova Knyha, 2015. -520
p.: il.
17. Pharmacology - Cito!: Textbook II Edited by S.M. Drogovoz. - Kharkiv, 2016.
-192 p.
Допоміжна:
1. Бобирьов В.М., Мамчур В.Й., Луценко Р.В., Дев’яткіна Т.О., Сидоренко
А.Г., Хомяк О.В. Методичні рекомендації: Експериментальне вивчення нових
антидепресивних засобів. - 2014. - К.: -40с.
2. Дроговоз С.М., Гудзенко А.П., Бутко Я.А., Дроговоз В.В. Побочное
действие лекарств: учебник-справочник. - Х.:»СИМ», 2011. - 480с.
3. Компендиум 2015 - лекарственные препараты / Под ред. В.Н. Коваленко,
А.П. Викторов. - К.: МОРИОН, 2015.-2240 с.
4. Наказ Міністерства охорони здоров’я України № 360 від 19 липня 2005
р. “Про порядок виписування рецептів та відпуску лікарських засобів і виробів
медичного призначення з аптек” і з змінами до нього (наказ МОЗ України 11
листопада 2011 року N 777).
5. Нові серцево-судинні лікарські засоби згідно класифікації АТС.
Методичні рекомендації. - К.: ТОВ «Юстон», 2017. -159 с.
6. Фармакология / Под ред. P.H. Аляутдинова. - 4-е изд. перераб. и доп. М.: ГЭОТАР, 2013. - 832 с.
7. Фармакотерапия в стоматологии: учебное пособие: перевод с
укр./Бобырев В.Н., Петрова Т.А., Островская Г.Ю., Рябушко Н.Н. - Винница:
Нова Книга, 2016. - 392 с.
8. Чекман I.C., Вікторов О.П., Горчакова Н.О. та ін. Нестероїдні
протизапальні препарати: ефективність, доступність, приинятість для пацієнта.
Фармаконагляд за безпекою застосування. - Київ: Поліїраф плюс, 2011. -118 с.
9. Pharmacology at your palms: reference book / Drogovoz S.M., Kutsenko T.A.
- Kharkiv: Nphall,2016,-80 p.

