1. Анотація курсу:
Семестр(и) – 9
Обсяг модуля: загальна кількість годин – 90, із них лекцій –8 годин,
практичних занять – 38, самостійна робота – 44 годин, кредитів ЄКТС – 3,0
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 5 курсу
Subjects of practical employment for the students of 5 courses
№
Назва теми практичного заняття
Годин
п/п
The name of a theme of practical employment
Hours
1.
Клінічна фармація ЛЗ, які використовуються в нефрології.
Симптоми і синдроми при основних захворюваннях нирок і
2
сечовивідних шляхів. Захворювання нирок і сечовивідних шляхів,
які вимагають обов'язкового втручання лікаря.
Засоби для лікування пієлонефритів, циститів (антибіотики,
уроантисептики). Клінічна фармакологія, спазмолітиків.
Засоби для лікування нефритичного і нефротичного синдромів:
антиагреганти, діуретики, гіпотензивні. //
Clinical pharmacy drugs used in nephrology.
Клінічна фармація імунодепресантів, імуномодуляторів.
2.
2
Поняття імунітету, клітини імунної відповіді; хвороби, що
індукують імунодефіцит. Клінічна фармація інтерферонів,
імуномодуляторів //
Clinical Pharmacy immunosuppressants, immunomodulators.
2
3.
Симптоми та синдроми при основних захворюваннях ШКТ
та підшлункової залози (функціональна диспепсія, гастрити,
виразкова хвороба, ГЕРХ, коліти). Підходи до медикаментозного
лікування захворювань ШКТ.
Клінічна фармакологія ЛП, які використовуються при
гіперацидних станах. Клінічна фармакологія антацидних та
антисекреторних ЛП (антациди, селективні М1-холінолітики,
блокатори Н2-рецепторів гістаміну, інгібітори Н+,К+-АТФази).
Клінічна фармакологія ЛП для ерадикації Helicobacter
pylori ( АБ ЛП групи макролідів, пеніцилінів, тетрациклінів,
похідних нітроімідазолу). //
Symptoms and syndromes of major diseases of the gastrointestinal

4.

5.

6.

7.

8.

9.

tract and pancreas. Clinical pharmacy of drugs used at hyperacidic
states. Clinical pharmacy of drugs for eradication of Helicobacter pylori.
Клінічна фармакологія ЛП, які підвищують тонус і
стимулюють моторику ШКТ (агоністів ацетилхоліну, антагоністів
дофамінових рецепторів), а також протиблювотних, антидіарейних.
//
Clinical pharmacology of drugs, which increase the tone and
stimulate gastrointestinal motility
Симптоми та синдроми при основних захворюваннях
гепатобіліарної
системи
(гепатити,
цирози
печінки,
холецистити, жовчно-кам’яна хвороба). Основні групи
препаратів, що використовуються для лікування даних нозологій
Клінічна фармакологія гепатопротекторів, холеретиків,
холекінетиків, холелітолітиків. //
Symptoms and syndromes in major hepatobiliary diseases (hepatitis,
cirrhosis, cholecystitis, cholelithiasis). Clinical pharmacology of
hepatoprotectors, choleretics, cholekinetics, cholelitolytics.
Симптоми та синдроми при основних захворюваннях
кровотворної системи (залізодефіцитна анемія, В12фолієводефіцитна анемія, гострі та хронічні лейкози).
Клінічна фармакологія препаратів заліза, віт. В12 та
фолієвої кислоти //
Symptoms and syndromes of major diseases of the hematopoietic
system (iron deficiency anemia, B12-folic acid-deficient anemia, acute
and chronic leukemia). Clinical pharmacology of iron supplements,
vitamin B12 and folic acid
Симптоми та синдроми при цукровому діабеті. Клінічна
фармакологія препаратів інсуліну. Підходи до раціонального
вибору препаратів інсуліну. Можливі ускладнення інсулінотерапії.
Принципи лікування ускладнень цукрового діабету (мікрота
макроангіопатій)
–
ангіопротектори,
антиагреганти,
периферичні вазодилататори (алпростан, вазопростан). //
Symptoms and syndromes of major diseases of diabetes. Clinical
pharmacology of insulin. Principles of treatment of complications of
diabetes (micro- and macroangiopathy) - angioprotectors, antiplatelet
agents, peripheral vasodilators (alprostan, vazoprostan).
Клінічна фармакологія пероральних гіпоглікемічних ЛЗ.
Підходи до раціонального вибору. //
Clinical pharmacology of oral hypoglycemic drugs.
Симптоми та синдроми при алергічних реакціях та
алергічних захворюваннях. Клінічна фармакологія ЛП, які
застосовуються
для
лікування
алергічних
захворювань
(глюкокортикостероїдів, антигістамінних ЛЗ). //
Symptoms and syndromes of allergic reactions and allergic diseases.
Clinical pharmacology of drugs, which are used for treatment of allergic

2

2

2

2

2

2

10.

11.

12.

13.

14.
15.

16.

17.

diseases (corticosteroids, antihistamines, bronchodilators, stabilizing
mast cell membranes, antileukotriene drugs, β2-agonists).
Визначення та основні поняття фармацевтичної опіки. ОТСпрепарати. Поняття про генеричну та терапевтичну заміну. Основні
положення належної аптечної практики. Фармацевтична опіка
рецептурних лікарських форм. Фармацевтична опіка хворих з
симптомами печії, діареї, закрепу //
Definitions and basic concepts of pharmaceutical care.
Pharmaceutical care prescription dosage forms. Pharmaceutical care of
patients with symptoms of heartburn, diarrhea, constipation.
Фармацевтична опіка при застуді (при ринітах, болі у горлі,
лихоманці) //
Pharmaceutical care of colds. Pharmaceutical care at rhinitis.
Pharmaceutical care of sore throat (upper respiratory infections).
Pharmaceutical care at fever
Фармацевтична опіка при кашлі, бронхообструктивному
синдромі //
Pharmaceutical care of coughs, broncho-obstructive syndrome
Фармацевтична опіка при кон’юнктивітах, синдромі
„сухого ока” //
Pharmaceutical care of conjunctivitis, syndrome of "dry eye"
Фармацевтична опіка при серцево-судинних захворюваннях
(ГХ, СН, ІХС) // Pharmaceutical care of cardiovascular diseases
Фармацевтична опіка хворих з вірусними та грибковими
ураженнями шкіри. Фармацевтична опіка при вугревій хворобі.
Фармацевтична опіка хворих з алергічними захворюваннями
шкіри. //
Pharmaceutical care of patients with viral and fungal skin lesions.
Pharmaceutical care of acne. Pharmaceutical care of patients with
allergic diseases of the skin.
Фармацевтична опіка при місцевих розладах кровообігу
(варикозне розширення вен нижніх кінцівок, геморой). Симптоми,
які можна лікувати ОТС ЛП в межах відповідального
самолікування. «Загрозливі» симптоми, які вимагають звертання до
лікаря. //
Pharmaceutical care at local blood circulation disorders (varicose
veins and hemorrhoids).
Фармацевтична опіка при призначенні ЛЗ для лікування
ПМС. Алгоритм здійснення фармацевтичної опіки відвідувача
аптеки/пацієнта при виборі ЛП. Сучасні лікарські форми,
особливості їх застосування. Фармацевтична опіка при
призначенні пероральних контрацептивів. //
Pharmaceutical care in the appointment of drugs for the treatment of
PMS. Pharmaceutical care at the appointment of oral contraceptives.

2

2

2

2

2
2

2

2

18.

19.

Фармацевтична опіка при суглобовому і м’язовому болю.
ОТС-препарати
в межах
відповідального
самолікування.
«Загрозливі» симптоми порушення функції кістково-м’язевої
системи, які вимагають звертання до лікаря. Фармацевтична опіка
при остеопорозі, подагрі, остеоартрозі //
Pharmaceutical care at articular and muscular pain. Pharmaceutical
care at osteoporosis, gout, osteoarthritis
Фармацевтична опіка при захворюваннях ЦНС (астенодепресивних станах, неврози, порушення сну та памяті). Головний
біль, мігрень //
Pharmaceutical care of diseases of the central nervous system
(asthenic-depressive states, neuroses, sleep disorders, memory
impairment). Headache, migraine
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.

2

2

2
44

38
44
8
90

Тематика лекцій / Topic of lectures
№

1

2

3

Тема лекції
Topic of lectures

Кількіст
ь годин
Duration
Клінічна фармація в гастроентерології.
2
Клінічна фармація ЛЗ, що впливають на
секрецію соляної кислоти. Фармацевтична
опіка при відпуску без рецептурних ЛП для
симптоматичного
лікування
розладів
травлення. //
Clinical Pharmacy in gastroenterology. Clinical
Pharmacy of drugs, that decrease synthesis of
hydrochloric acid. Pharmaceutical care at
digestive disorders.
2
Клінічна фармація в ендокринології. //
Clinical Pharmacy in endocrinology.
Фармацевтична

опіка

при

відпуску

2

Лектор
Lector

доц. Півторак К.В.,
As. prof.
Pivtorak K.V.

Доц.
Дорошкевич І.О.,
As. prof, PhD
Doroshkevych I.O.
доц. Барало Р.П.

4

безрецептурних ЛП для симптоматичного
лікування та профілактики застуди. //
Pharmaceutical care of colds.
Фармацевтична
опіка
при
відпуску
безрецептурних ЛП для симптоматичного
лікування суглобового та мʹязового болю. //
Pharmaceutical care of joint and muscle pain.

As. prof.
Pivtorak K.V.
2

доц. Вознюк Л.А.
As. prof. Pivtorak
K.V.

Перелік тем для самостійної роботи студентів
/Homework
Назва теми
Підготовка до практичних занять
Підготовка до підсумкового контролю - іспиту

Кількість
годин
38
6

ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ ДЛЯ ПРОВЕДЕННЯ ПІДСУМКОВОГО ІСПИТУ
З ДИСЦИПЛІНИ КЛІНІЧНА ФАРМАЦІЯ ДЛЯ СТУДЕНТІВ 5-го КУРСУ
ФАРМАЦЕВТИЧНОГО ФАКУЛЬТЕТУ
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. Комбіновані лікарські препарати - переваги та недоліки, особливості їхньої
фармакокінетики.
10. Принципи фармакогенетики, роль генетичних факторів в розвитку
фармакодинамічних ефектів та побічних реакцій.

11. Вікові аспекти фармакотерапії: особливості призначення ліків при
вагітності та в дитячому віці.
12. Вікові аспекти фармакотерапії: особливості призначення ліків в похилому
та старечому віці.
13. Визначення понять "хімічна назва", "міжнародна непатентована назва",
"торгова назва", "фірмова назва" лікарських препаратів, "брендовий препарат"
та "генеричний препарат", переваги та недоліки
14. Класифікація побічних реакцій на прийом лікарських засобів:
непередбачувані, серйозні, несерйозні побічні реакції, побічна дія, побічне
явище. Механізми розвитку, прояви, фактори ризику.
15. Медикаментозна алергія. Патогенетичні механізми, класифікація клінічних
проявів, фактори ризику. Лікарські засоби - анафілактогени.
16. Токсичність лікарських засобів, фактори ризику, механізму розвитку.
Клінічні варіанти гепато- та нефротоксичності, діагностика, профілактика.
17. Вплив захворювань та функціонального стану шлунково-кишкового тракту і
печінки на клінічну ефективність лікарських засобів.
18. Хронофармакологія, механізми біоритмів. Роль хронофармакологїї в
підвищенні ефективності та безпеки лікарської терапії.
19. 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.
20. 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.
21. Клінічна фармакологія НПЗЛЗ: побічні реакції (НПЗЛЗ-гастропатія,
НПЗЛЗ- нефропатія, ураження печінки, алергічні реакції), діагностика,
профілактика. Контроль безпеки терапії нестероїдними протизапальними
лікарськими засобами.
22. Клінічна фармакологія макролідів: спектр антимікробної активності,
класифікація, фармакокінетика, покази та протипокази до призначення,
дозування, побічні реакції, взаємодія.
23. Клінічна фармакологія макролідів: спектр антимікробної активності,
класифікація, фармакокінетика, дозування препаратів. Місце макролідів в
лікуванні позалікарняних пневмоній згідно стандартів доказової медицини.
24. Клінічна фармакологія макролідів: спектр антимікробної активності,
фармакокінетика, місце в лікуванні атипової внутрішньоклітинної інфекції,
дозування, побічні реакції.
25. Клінічна фармакологія фторхінолонів: спектр антимікробної активності,
механізм дії, класифікація, покази при лікуванні грамнегативної інфекції,
протипокази, побічні реакції, взаємодія, дозування.
26. Респіраторні фторхінолони: спектр протимікробної активності,
фармакокінетика, покази при лікуванні грампозитивної інфекції, протипокази,
побічні реакції, взаємодія, дозування.

27. 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.
28. Клінічна фармакологія амінопеніцилінів: спектр антимікробної дії,
фармакокінетика, покази та протипокази до застосування, побічні реакції,
дозування, місце в лікуванні позалікарняної інфекції.
29. Клінічна фармакологія комбінованих та "захищених" пеніцилінів: спектр
антимікробної активності, покази, протипокази, дозування, місце в алгоритмах
вибору АБ згідно стандартів доказової медицини.
30. Клінічна фармакологія цефалоспоринів І-ІІ покоління: спектр антимікробної
активності, покази, протипокази, режими дозування, побічні реакції, місце в
алгоритмах вибору ДБ згідно стандартів доказової медицини.
31. Клінічна фармакологія цефалоспоринів ІІІ-ІУ покоління: спектр
антимікробної активності, покази при лікуванні грамнегативної інфекції,
протипокази, режими дозування, побічні реакції, оптимальна тактика вибору за
доказовою медициною.
32. Клінічна фармакологія глікопептидних антибіотиків: спектр антимікробної
активності, препарати, покази, протипокази, побічні реакції, оптимальна
тактика вибору за доказовою медициною, дозування.
33. Клінічна фармакологія аміноглікозидів: спектр антимікробної активності,
покази до застосування як антибіотиків резерву, покази, режими дозування.
34. Клінічна фармакологія аміноглікозидів: побічні реакції, методи контролю,
профілактика ускладнень, взаємодія.
35. Клінічна фармакологія нітратів: механізм антиангінальної дії, покази та
протипокази до призначення, побічні рекції, контроль ефективності
антиангінальної терапії, взаємодія. Особливості використання нітратів при ІХС.
36. 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.
37. Клінічна фармакологія Р-адреноблокаторів: механізм антиангінальної дії,
класифікація, фармакодинамічні ефекти, покази та протипокази, побічні рекції,
контроль ефективності та безпеки терапії, взаємодія. Особливості використання
Р- адреноблокаторів при ІХС та при серцевій недостатності.
38. 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.
39. Гіпертонічна хвороба: етіологія, патогенез, критерії діагностики, вимоги до
антигіпертензивної терапії. Препарати І та II ряду в терапії гіпертонічної
хвороби. Комбіновані антигіпертензивні препарати.
40. 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.

41. Клінічна фармакологія діуретиків: класифікація, механізми дії, покази та
протипокази, взаємодія, побічні реакції, дозування. Особливості застосування
діуретиків при гіпертонічній хворобі згідно стандартів доказової медицини.
42. 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.
43. Серцева недостатність: визначення, класифікація, патогенез, клінікодіагностичні критерії та стандарти терапії згідно вимог доказової медицини.
44. 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.
45. Гострий та хронічний гломерулонефрит: етіологія, патогенез, клінічні
прояви, критерії діагностики, принципи фармакотерапії. Особливості
застосування діуретиків при набряках ниркового походження. Класифікація
діуретиків, механізми дії. Взаємодія, побічні реакції, дозування, контроль
ефективності та безпеки терапії.
46. 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.
47. Виразкова хвороба шлунку та 12-палої кишки: етіологія, патогенез, критерії
діагностики. Принципи та схеми антигелікобактерної терапії згідно вимог
доказової медицини.
48. Хронічні гастрити типу А та В: класифікація, етіологія, патогенез, клінікодіагностичні критерії та напрямки фармакотерапії.
49. Холецистит: визначення, етіологія, патогенез, класифікація, клінікодіагностичні критерії та напрямки фармакотерапії. Клінічна фармакологія
жовчогінних препаратів: класифікація, механізми дії, покази, протипокази,
побічні дії, дозування.
50. Хронічний гепатит: визначення, етіологія, патогенез, класифікація, клінікодіагностичні критерії та напрямки лікарської терапії.
51. Цироз печінки: визначення, етіологія, патогенез, класифікація, клінікодіагностичні критерії та напрямки лікарської терапії.
52. Клінічна фармакологія селективних та неселективних М-холінолітиків:
механізм дії, фармакодинамічні ефекти, покази та протипокази дозування,
взаємодія, побічні реакції.
53. Цукровий діабет: визначення, етіологія, патогенез, класифікація, клінікодіагностичні критерії та напрямки лікарської терапії.
54. Клінічна фармакологія препаратів інсуліну: класифікація, покази та
протипокази, побічні реакції, дозування, контроль ефективності інсулінотерапії.
55. Клінічна фармакологія пероральних протидіабетичних лікарських засобів:
класифікація, механізми дії, побічні реакції, протипокази, дозування, взаємодія.

56. Клінічна фармакологія препаратів статевих гормонів. Пероральні
контрацептиви: класифікація, механізм контрацептивної дії, особливості
фармакокінетики, побічні реакції, протипокази до застосування, взаємодія,
вплив на лабораторні показники крові.
57. Клінічна фармакологія гемостатиків та інгібіторів фібринолізу: механізми
дії, покази та протипокази, взаємодія, побічні реакції, дозування.
58. Клінічна фармакологія прямих антикоагулянтів: механізм дії,
фармакокінетиа, покази та протипокази, побічні реакції, взаємодія, дозування,
контроль ефективності та безпеки.
59. Клінічна фармакологія непрямих антикоагулянтів: механізм дії,
фармакокінетика, покази та протипокази, побічні реакції, взаємодія, дозування
контроль ефективності та безпеки.
60. Клінічна фармакологія антиагрегантів: механізм дії, фармакокінетика,
покази та протипокази, побічні реакції, взаємодія, дозування контроль
ефективності та безпеки.
61. Клінічна фармакологія фібринолітиків: механізм дії, фармакокінетика,
покази та протипокази, побічні реакції, взаємодія, дозування контроль
ефективності та безпеки.
62. Клінічна фармакологія протитуберкульозних препаратів: класифікація,
механізми дії, особливості фармакокінетики, побічні реакції, контроль
ефективності та безпеки, дозування.
63. Клінічна фармакологія противірусних засобів (протигерпетичні,
протигрипозні лікарські засоби, лікування СНІДу): класифікація, механізми дії,
фармакокінетика, побічні реакції, контроль ефективності та безпеки, дозування.
64. Поняття про інфузію та трансфузію. Класифікація препаратів, покази,
протипокази, дозування, побічні реакції, фармацевтична взаємодія.
65. Клінічна фармакологія антиаритмічних препаратів І класу: механізм
антиаритмічної дії, класифікація, фармакокінетика, покази, протипокази,
побічні реакції, взаємодія, дозування.
66. Клінічна фармакологія антиаритмічних препаратів II класу: механізм
антиаритмічної
дії, класифікація, фармакокінетика, покази, протипокази, побічні реакції,
взаємодія, дозування.
67. Клінічна фармакологія антиаритмічних препаратів III класу: механізм
антиаритмічної дії, фармакокінетика, покази, протипокази, побічні реакції,
взаємодія, особливості дозування.
68. Клінічна фармакологія антиаритмічних препаратів IV класу: механізм
антиаритмічної дії, фармакокінетика, покази, протипокази, побічні реакції,
взаємодія, особливості дозування.
69. Клінічна фармакологія серцевих глікозидів: механізм дії, класифікація,
особливості фармакокінетики, фармакодинаміка, побічні реакції, покази та
протипокази, контроль ефективності та безпеки, дозування, взаємодія.
70. Клінічна фармакологія гепатопротекторів рослинного походження.
Фармакодинаміка, покази, побічна дія, протипокази, взаємодія, дозування.

71.
Клінічна
фармакологія
амінокислотних
гепатопротекторів.
Фармакокінетика, фармакодинаміка, покази, побічна дія, протипокази,
взаємодія, дозування.
72. Клінічна фармакологія гепатопротекторів - "есенціальних фосфоліпідів".
Фармакодинаміка, покази, побічна дія, протипокази, взаємодія, дозування.
73.
Гепатопротектори
синтетичного
походження.
Фармакокінетика,
фармакодинаміка, покази, побічна дія, протипокази, взаємодія, дозування.
74. Гепатопротектори - препарати жовчних кислот. Фармакологічна дія, покази,
побічна дія, протипокази, дозування.
75. Паркінсонізм, етіологія, патогенез, клінічні прояви, принципи терапії.
Клінічна фармакологія протипаркінсонічних лікарських засобів: механізм дії,
класифікація, особливості фармакокінетики, побічні реакції, протипокази,
дозування.
76. Епілепсія: етіологія, патогенез, клінічні прояви, принципи медикаментозної
терапії. Клінічна фармакологія протиепілептичних лікарських засобів:
механізми дії, фармакокінетика, побічні реакції, протипокази, взаємодія,
дозування.
77. Клінічна фармакологія нейролептиків: механізм дії, фармакокінетика,
покази та протипокази, побічна дія, взаємодія, дозування.
78. Клінічна фармакологія транквілізаторів: класифікація, механізми дії,
фармакокінетика, покази та протипокази, побічна дія, взаємодія, дозування.
79. Депресія: визначення, критерії діагностики, принципи медикаментозної
терапї. Клінічна фармакологія антидепресантів: класифікація, механізми дії,
особливості фармакокінетики, покази та протипокази до призначення, побічні
реакції, взаємодія, дозування.
80. Клінічна фармакологія ноотропних засобів: механізми дії, класифікація,
фармакокінетика, покази та протипокази до призначення, побічні реакції,
взаємодія, дозування.
81. Клінічна фармакологія блокаторів Нг-гістамінорецепторів: механізм дії,
покази, побічна дія, протипокази, взаємодія, дозування.
82. Клінічна фармакологія системних та несистемних антацидів: механізм дії,
покази, побічна дія, протипокази, взаємодія, дозування.
83. Клінічна фармакологія інгібіторів протонової помпи: механізм дії, покази,
побічна дія, протипокази, взаємодія, дозування, покази до застосування згідно
положень доказові медицини.
84. Клінічна фармакологія НІ-гістаміноблокаторів І покоління: механізм дії,
фармакокінетика, побічні реакції, протипокази, взаємодія. Особливості їх
застосування при набряку Квінке.
85. Клінічна фармакологія НІ-гістаміноблокаторів II покоління: механізм дії,
фармакокінетика, покази, побічні реакції, протипокази, взаємодія. Особливості
призначення при алергічному ринокон’юнктивіті, хронічній рецидивуючій
кропивниці.
86. Клінічна фармакологія НІ-гістаміноблокаторів III покоління: механізм дії,
фармакокінетика, покази, побічні реакції, протипокази, взаємодія. Особливості
застосування при полінозі.

87. Клінічна фармакологія системних глюкюкортикоїдів: механізм дії,
класифікація, фармакодинамічні ефекти, покази. Особливості призначення та
при аутоімунних запальних процесах.
88. Клінічна фармакологія системних глюкокортикоїдів: механізми дії,
фармакодинамічні ефекти, тактика призначення та відміни, місцеві та системні
побічні реакції, контроль безпеки застосування, взаємодія.
89. Клінічна фармакологія деконгестантів: механізм дії, покази, протипокази,
побічні реакції. Особливості застосування деконгестантів системної та місцевої
дії.
90. Клінічна фармакологія симпатоміметиків: механізм дії, фармакодинаміка,
побічні реакції, взаємодія, дозування. Комбіновані лікарські форми
симпатоміметиків, особливості їх застосування при ГРВІ.
91. Клінічна фармакологія антисептиків, що використовуються при
захворюваннях запального генезу носа, рота та горла. Механізм дії, покази та
протипокази, побічні реакції, дозування.
92. Бронхіальна астма: етіологія, патогенез, критерії діагностики та
класифікації, сучасні підходи до терапії. Поняття базисної, симптоматичної,
довготривалої, ступеневої терапії БА.
93. Клінічна фармакологія інгаляційних ГКС в терапії БА та ХОХЛ:
особливості фармакокінетики, побічні реакції та їх попередження, покази до
застосування з позицій доказової медицини, дозування.
94. Клінічна фармакологія бронхолітиків: р-агоністів, М-холінолітиків,
метилксантинів: механізми бронходилятаційного ефекту, класифікація,
особливості фармакокінетики, покази, протипокази, дозування, побічні реакції,
місце в терапії ХОХЛ та в ступеневій терапії БА.
95. Клінічна фармакологія протикашлевих лікарських засобів: класифікація,
механізми дії, фармакокінетика, покази, протипокази, побічні реакції,
взаємодія, дозування.
96. Клінічна фармакологія експекторантів: класифікація, механізми дії,
фармакокінетика, покази, протипокази, побічні реакції, місце в терапії
захворювань респіраторного тракту, дозування.
97. Клінічна фармакологія протигрибкових лікарських засобів: принципи
класифікації, механізм ДІЇ, особливості фармакокінетики системних
протигрибкових ЛЗ, покази та протипокази, побічні реакції, клінічно значимі
варіанти взаємодії, дозування.
98. Клінічна фармакологія водорозчинних вітамінів: фізіологічна роль, гіпо- та
гіпервітамінози, покази, протипокази, побічні реакції, дозування.
99. Клінічна фармакологія жиророзчинних вітамінів: фізіологічна роль, гіпо- та
гіпервітамінози, покази та протипокази', побічні реакції, дозування.
100. Клінічна фармакологія препаратів, що містять мікро- та макроелементи.
Біологічна роль мікро- та макроелементів, препарати, покази, ротипокази,
побічні реакції, дозування.
101. Анемії: етіологія, патогенез, класифікація, критерії діагностики. Клінічна
фармакологія препартів заліза: механізм дії, покази та протипокази, лікарські
форми, шляхи введення, дозування, побічні реакції, взаємодія.

102. Поняття онкогенезу. Принципи протипухлинної терапії. Класифікація
протипухлинних лікарських засобів. Клінічна фармакологія протипухлинних
антибіотиків: механізм дії, покази, протипокази, побічні реакції, критерії
безпеки застосування, дозування.
103. Клінічна фармакологія протипухлинних ЛЗ: алкілуючих, антиметаболітів
та препаратів рослинного походження. Механізми дії препаратів,
фармакокінетика, покази, протипокази, побічні реакції та їх профілактика,
дозування.
104. Клінічна фармакологія протипухлинних ЛЗ: гормони та антигормони.
Механізми дії препаратів, фармакокінетика, покази та протипокази, побічні
реакції, дозування.
105. Хронічний пієлонефрит: етіологія, патогенез, критерії діагностики,
напрямки
фармакотерапії.
Клінічна
фармакологія
сульфаніламідів,
нітрофуранів, 8- оксихінолінів: механізми дії, фаомакокінетика, покази,
протипокази, побічні реакції, дозування.
Exam questions on the subject "Clinical pharmacy" for students of the 5th year
of the pharmaceutical faculty
1. Bioavailability of the drugs, factors that affect bioavailability. Bioequivalence,
bioequivalence importance in the implementation of pharmacodynamic effect.
2. Hypertensive heart disease: etiology, pathogenesis, diagnostic criteria,
requirements for antihypertensive therapy. Drugs and second row in the
treatment of hypertension. Combined antihypertensive drugs.
3. Clinical pharmacology of tranquilizers: classification, mechanisms of action,
pharmacokinetics, indications and contraindications, side effects, interactions,
dosing.
4. The value of physical examination and laboratory methods for assessing
patient efficacy and safety of pharmacotherapy.
5. 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.
6. Depression: definitions, diagnostic criteria, principles of drug therapy. Clinical
pharmacology of antidepressants: classification, mechanisms of action,
features pharmacokinetics, indications and contraindications to the destination,
adverse reactions, interactions, dosing.
7. Interaction of drugs: types of interaction (pharmaceutical, pharmacokinetic,
pharmacodynamic) and the nature of interaction (additive, antagonistic,
potentiation). The clinical significance of drug interactions.

8. Clinical pharmacology of diuretics: classification, mechanisms of action,
indications and contraindications, interactions, adverse reactions, dosage.
Precautions diuretics for hypertension according to the standards of evidencebased medicine.
9. Clinical pharmacology of nootropic drugs: mechanisms of action,
classification, pharmacokinetics, indications and contraindications to the
destination, adverse reactions, interactions, dosing.
10.Combination drugs - advantages and disadvantages, notably their
pharmacokinetics.
11.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.
12.Clinical pharmacology blocking H2 histamine receptors: mechanism of action,
indications, side effects, contraindications, interactions, dosing.
13.Principles of pharmacogenetics, the role of genetic factors in the development
of pharmacodynamic effects and adverse reactions.
14.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.
15.Clinical pharmacology of macrolides: spectrum of antimicrobial activity,
pharmacokinetics, a place in the treatment of atypical intracellular infection,
dosage, adverse reactions.
16.Age-related aspects of pharmacotherapy: features prescribing in pregnancy and
childhood.
17.Heart failure: definition, classification, pathogenesis, clinical diagnostic criteria
and standards of care in compliance with evidence-based medicine.
18.Clinical pharmacology of proton pump inhibitors: mechanism of action,
classification, indications, adverse reactions, contraindications, interactions,
dosing. Indications for use under the provisions of the Evidence-Based
Medicine.
19.Age-related aspects of pharmacotherapy: features prescribing in elderly and
senile age.
20.Acute and chronic glomerulonephritis: etiology, pathogenesis, clinical
manifestations, diagnostic criteria, principles of pharmacotherapy. Features of
diuretics in edema of renal origin. Classification of diuretics, mechanisms of
action, interactions, adverse reactions, dosage, control efficacy and safety of
therapy.

21.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
evidence-based medicine.
22.Definitions "chemical name", "INN", "trade name", "brand name" drugs "brand
drug" and "generic" advantages and disadvantages.
23.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.
24.Clinical pharmacology of hepatoprotectors - "essential phospholipids" and
amino hepatoprotectors. Pharmacodynamics, indications, adverse reactions,
contraindications, interactions, dosing.
25.Classification of adverse reactions to receiving drugs: unexpected, serious,
serious adverse reactions, side effects, side effects. Mechanisms of
development, manifestations, risk factors.
26. Peptic ulcer and 12 duodenal ulcer: etiology, pathogenesis, diagnostic criteria.
Principles and schemes Helicobacter therapy according to the requirements of
evidence-based medicine.
27.Clinical pharmacology of antiviral agents. Preparations for the treatment of
influenza, herpes, AIDS infections: classification, mechanisms of action,
pharmacokinetics, adverse reactions, control effectiveness and safety dosage.
28.Impact of disease and functional status of the gastrointestinal tract and liver
clinical effectiveness of medicines.
29.Diabetes: definition, etiology, pathogenesis, classification, clinical diagnostic
criteria and trends of drug therapy.
30.Hepatoprotectors synthetic origin. Pharmacokinetics, pharmacodynamics,
indications, side effects, contraindications, interactions, dosing.
31.Toxicity of drugs, risk factors, mechanisms of toxicity. Clinical variants of
hepato-and nephrotoxicity, diagnosis, prevention.
32.Chronic gastritis type A and B: classification, etiology, pathogenesis, clinical
diagnostic criteria and directions pharmacotherapy.
33.Clinical pharmacology sympathomimetics: mechanism of action,
pharmacodynamics, side effects, interactions, dosing. Combined formulations
containing sympathomimetic, especially their use in SARS.
34.Hronopharmacology, mechanisms biorhythms. Hronopharmacological role in
enhancing the effectiveness and safety of drug therapy.
35.Cholecystitis: definition, etiology, pathogenesis, classification, clinical
diagnostic criteria and directions pharmacotherapy. Clinical pharmacology

choleretic drugs: classification, mechanisms of action, indications,
contraindications, side effects, dosage.
36.Clinical pharmacology of insulin: classification, indications and
contraindications, side effects, dosage, monitoring the effectiveness of insulin.
37.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 longterm therapy.
38.Chronic hepatitis: definition, etiology, pathogenesis, classification, clinical
diagnostic criteria and trends of drug therapy.
39.Clinical pharmacology of cardiac glycosides: mechanism of action,
classification, characteristics of pharmacokinetics, pharmacodynamics, adverse
reactions, indications and contraindications, control effectiveness and safety,
dosing, interactions.
40.Clinical pharmacology of fluoroquinolones: spectrum of antimicrobial activity,
mechanism of action, classification, indications in the treatment of gramnegative infection, contraindications, side effects, interactions, dosing.
41.Asthma: etiology, pathogenesis, diagnostic criteria and classification, current
approaches to therapy. Basic concept, symptomatic, long, sequential therapy of
asthma.
42. Clinical pharmacology soluble vitamins: physiological role, hypo-and
hypervitaminosis, fashion, contraindications, adverse reactions, dosage.
43.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.
44.Chronic pyelonephritis: etiology, pathogenesis, diagnostic criteria, directions
pharmacotherapy. Clinical pharmacology of sulfonamides, nitrofurans, 8oksyhinoliniv: mechanisms of action, pharmacokinetics, indications,
contraindications, adverse reactions, dosage.
45.Clinical pharmacology of fat-soluble vitamins: physiological role, hypo-and
hypervitaminosis, indications and contraindications, adverse reactions, dosage.
46.Respiratory fluoroquinolones: antimicrobial spectrum of activity,
pharmacokinetics, indications in the treatment of gram-positive infections,
contraindications, side effects, interactions, dosing.
47.Anemia: etiology, pathogenesis, classification, diagnostic criteria. Clinical
pharmacology prepartiv iron: mechanism of action, indications and

contraindications, dosage form, route of administration, dosage, side effects,
interactions.
48.Clinical pharmacology of H1-histaminoblokatoriv and generation mechanism
of action, pharmacokinetics, adverse reactions, contraindications, interactions.
Precautions H1 hfstaminoblokatoriv with angioedema.
49.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.
50.Hepatoprotectors - drugs bile acids. Mode of action, indications, side effects,
contraindications, dosage.
51.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.
52.Clinical pharmacology aminopenicillins: spectrum antimicrobial action,
pharmacokinetics, indications and contraindications for use, side effects,
dosage, a place in the treatment of community-acquired infections.
53.Clinical pharmacology of alkylating anticancer drugs: mechanism of action,
pharmacokinetics, indications, contraindications, adverse reactions and their
prevention, dosing.
54.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.
55.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.
56.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.
57.Clinical pharmacology of preparations containing micro-and macronutrients.
The biological role of micro and macro, drugs, fashion, contraindications,
adverse reactions, dosage.
58.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.

59.Clinical pharmacology of anticancer drugs: hormones and antyhormony.
Mechanism of drug action, pharmacokinetics, indications and
contraindications, adverse reactions, dosage.
60.Clinical pharmacology antitussives: classification, mechanisms of action,
pharmacokinetics, indications, contraindications, side effects, interactions,
dosing.
61.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
evidence-based medicine.
62.Cirrhosis: Definition, etiology, pathogenesis, classification, clinical diagnostic
criteria and trends of drug therapy.
63.Clinical pharmacology of H1-histamine blockers II generation: mechanism of
action, pharmacokinetics, indications, adverse reactions, contraindications,
interactions. Features appointment with allergic rhinoconjunctivitis, chronic
recurrent urticaria.
64.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.
65.Clinical pharmacology of oral antidiabetic drugs: classification, mechanisms of
action, adverse reactions, contraindications, dosage, interactions.
66.Clinical pharmacology of H1- histamine blockers third generation mechanism
of action, pharmacokinetics, indications, adverse reactions, contraindications,
interactions. Precautions during hay fever.
67.Clinical pharmacology of aminoglycosides: spectrum of antimicrobial activity,
shows the use of antibiotics as a reserve indications, dosing regimens.
68.Clinical pharmacology of antiplatelet agents: classification, mechanisms of
action, pharmacokinetics, indications and contraindications, side effects,
interactions, dosing, control effectiveness and safety.
69.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.
70.Clinical pharmacology of selective and nonselective M-antycholinergics:
mechanism of action, pharmacodynamic effects, indications and
contraindications, dosage, interactions, adverse reactions.
71.Clinical pharmacology of antiarrhythmic drugs and classes: antiarrhythmic
mechanism of action, classification, pharmacokinetics, indications,
contraindications, side effects, interactions, dosing.

72.Clinical pharmacology of systemic corticosteroides: mechanism of action,
classification, pharmacodynamic effects shows. Features appointment in
autoimmune inflammatory processes.
73.Clinical pharmacology of antiseptics used in diseases of inflammatory origin
nose, mouth and throat. The mechanism of action, indications and
contraindications, adverse reactions, dosage.
74.Clinical pharmacology of antiarrhythmic drugs class II: mechanism of
antiarrhythmic action, classification, pharmacokinetics, indications,
contraindications, side effects, interactions, dosing.
75.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.
76.The concept of infusion and transfusion. Classification of drugs, fashion,
contraindications, dosage, side effects, pharmaceutical interactions.
77.Clinical pharmacology of antiarrhythmic drugs class III: mechanism of
antiarrhythmic action, pharmacokinetics, indications, contraindications,
adverse reactions, interactions, especially the dosage.
78.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.
79. Clinical pharmacology of anticancer drugs. Antimetabolites: mechanism of
action, pharmacokinetics, indications and contraindications, side effects,
interactions, dosing, control effectiveness and safety.
80.Clinical pharmacology of antiarrhythmic drugs class IV: antiarrhythmic
mechanism of action, pharmacokinetics, indications, contraindications, adverse
reactions, interactions, especially the dosage.
81.Clinical pharmacology fibrinolytics: the mechanism of action,
pharmacokinetics, indications and contraindications, side effects, interactions,
dosing, control effectiveness and safety.
82.Clinical pharmacology of drugs sex hormones. Oral contraceptives:
classification, mechanism of contraceptive action, especially pharmacokinetics,
adverse reactions, contraindications for use, interactions, effects on laboratory
parameters of blood.
83.Parkinsonism, etiology, pathogenesis, clinical manifestations, principles of
therapy. Clinical pharmacology of antiparkinsonian drugs: mechanism of
action, classification, features pharmacokinetics, adverse reactions,
contraindications, dosage.

84.Clinical pharmacology of anti-TB drugs: classification, mechanisms of action,
features pharmacokinetics, adverse reactions, control effectiveness and safety
dosage.
85.Clinical pharmacology of direct anticoagulants: mechanism of action,
farmakokinetya, indications and contraindications, side effects, interactions,
dosing, control effectiveness and safety.
86.Clinical pharmacology of systemic and non-systemic antacids: mechanisms of
action, indications, side effects, contraindications, interactions, dosing.
87.Clinical pharmacology of anticancer drugs - drugs of plant origin. Mechanism
of drug action, pharmacokinetics, indications, contraindications, adverse
reactions and their prevention, dosing.
88.Clinical pharmacology of indirect anticoagulants: mechanism of action,
pharmacokinetics, indications and contraindications, side effects, interactions,
dosing control efficacy and safety.
89.Drug allergy. Pathogenetic mechanisms, classification of clinical
manifestations, risk factors. Drugs - anafilactogenes.
90.Clinical pharmacology decongestants: mechanism of action, indications,
contraindications, adverse reactions. Features of systemic decongestants and
local action.
91.Clinical pharmacy - definition of the subject. The role of clinical pharmacy in
the pharmacy education, its connection with related disciplines.
92.Clinical pharmacology of aminoglycosides: adverse reactions, control
methods, prevention of complications, interaction.
93.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.
94.Ethics and deontology in pharmacy. Deontological aspects of relationships
pharmacist-physician, pharmacist-patient.
95.Clinical pharmacology of NSAIDs: Adverse reactions (NSAIDs gastropathy,
nephropathy NSAIDs, liver damage, allergic reactions), diagnosis, prevention.
Security Check NSAIDs therapy.
96.The concept of oncogenesis. Principles of cancer therapy. Classification of
anticancer drugs. Clinical pharmacology of antitumor antibiotics:
classification, mechanisms of action, indications, contraindications, side
effects, safety criteria for use, dosage.

97.The concept of disease - acute, chronic, primary and concomitant disease,
remission, exacerbation, recurrence, complications. International Classification
of Diseases (ICD-10).
98.Clinical pharmacology hemostatics and fibrinolysis inhibitors: mechanisms of
action, indications and contraindications, interactions, adverse reactions,
dosage.
99.Clinical pharmacology of macrolides: spectrum of antimicrobial activity,
classification, pharmacokinetics, indications and contraindications to the
purpose, dosage, side effects, interactions.
100.
Types of drug therapy - etiological, pathogenetic, symptomatic therapy.
101.
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.
102.
Epilepsy: aetiology, pathogenesis, clinical manifestations, principles of
drug therapy. Clinical pharmacology of antiepileptic drugs: mechanisms of
action, pharmacokinetics, adverse reactions, contraindications, interactions.
103.
Pharmacodynamics - definition, classification mechanisms of action of
drugs (drugs). Criteria for clinical efficacy of drugs. Factors affecting the
pharmacodynamics.
104.
Hypolipidemic drugs in the treatment of coronary artery disease:
classification, mechanisms of action, indications and contraindications, adverse
reactions, monitoring treatment efficacy and safety, interactions, dosing. Apply
according to the standards of evidence-based medicine.
105.
Clinical pharmacology of neuroleptics: classification, mechanisms of
action, pharmacokinetics, indications and contraindications, side effects,
interactions, dosing.
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 (іспит)
11. Засоби діагностики успішності навчання: питання для поточного
контролю, задачі, тести.
12. Мова навчання: українська, англійська.

13. Система оцінювання успішності студентів з клінічної фармації
Value system of student’s academic performance in clinical pharmacy
Оцінка за дисципліну виставляється як сума балів за поточну навчальну
діяльність та підсумковий контроль.
За кожне заняття студент отримує традиційну оцінку за 5-бальною
шкалою. Бали за поточну навчальну діяльність студента виставляються шляхом
перерахунку традиційних оцінок у рейтингові бали згідно шкали перерахунку
традиційних оцінок у рейтингові бали для дисциплін, що закінчуються ПК,
прийнятої рішенням Вченої Ради ВНМУ протокол № 2 від 28.09.10 р. (таблиця
додається).
Максимальна кількість балів за поточну навчальну діяльність студента
120, мінімальна – 72.
Оцінка за підсумковий контроль – іспит перераховується у бали згідно
інструкції оцінювання іспитів та диференційних заліків згідно рішення Вченої
Ради ВНМУ від 27.09.2012 р.
Оцінка за іспит відповідає шкалі:
Оцінка «5» - 80-71 балів
Оцінка «4» - 70-61 балів
Оцінка «3» - 60-50 балів

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
Оцінка для екзамену, курсового
для заліку
ECTS
проекту (роботи),
практики
відмінно
А
В
добре
зараховано
С
D
задовільно
Е
не зараховано з
незадовільно з
можливістю
можливістю повторного
FX
повторного
складання
складання
незадовільно з
не зараховано з
обов’язковим
обов’язковим
F
повторним вивченням
повторним
дисципліни
вивченням

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.

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.

