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60 годин /2,0 кредит ЄКТС

Лекції – 20 год
Практичні заняття - 10 год
Самостійна робота -30 год
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1
російська, англійська
Очна (при впровадженні карантинних заходівдистанційна очна)

1. Опис дисципліни
Коротка анотація курсу, актуальність.
Програма дисципліни «Клінічні випробування лікарських засобів» складена
відповідно до порядку підготовки здобувачів другого (магістерського) рівня освіти у вищих
медичних навчальних закладах освіти України у відповідності до вимог кредитнотрансферної системи організації навчального процесу ECTS, примірного навчального плану
підготовки фахівців другого (магістерського) рівня вищої освіти галузі знань 22 «Охорона
здоров’я» спеціальності 226 «Фармація, промислова фармація».
Дисципліна є вибірковим компонентом освітньо-професійної програми «Фармація,
промислова фармація», циклу професійної підготовки магістра фармації, промислової
фармації, розрахована на 2 кредити, який здобувачі освіти засвоюють протягом IX семестру
на 5 році навчання.
Основним фокусом програми є отримання знань з дисципліни «Клінічні випробування
лікарських засобів», вивчення якої необхідне для успішного засвоєння дисциплін
професійної підготовки. Предметним напрямком програми є вивчення основних вимог,
рекомендацій та підходів до належного забезпечення клінічних випробувань лікарських
засобів, термінологічної та понятійної бази, уніфікованих вимог забезпечення та проведення
таких досліджень та аналізу їх результатів.
Головним завданням при викладанні предмета повинна бути підготовка спеціаліста з
достатнім обсягом теоретичних знань і практичних навичок в області проведення клінічних
випробувань лікарських препаратів: принципів належної клінічної практики (GCР),
міжнародних та прийнятих в Україні правил проведення клінічних досліджень, етичних та
методологічних аспектів організації, планування і проведення випробувань.
Передреквізити. Для успішного засвоєння дисципліни студенту необхідні знання, отримані
в процесі вивчення наступних дисциплін загальної підготовки: латинської мови, етики,
філософії, екології, медичної біології, медичної хімії, біологічної та біоорганічної хімії,

біофізики, анатомії людини, патологічної анатомії, фізіології, патологічної фізіології,
мікробіології, фармакології та інтегрується з цими дисциплінами.
Мета курсу та його значення для професійної діяльності.
Мета навчальної дисципліни за вибором «Клінічні випробування лікарських засобів»
передбачає підготовку спеціалістів-провізорів, які володіють достатнім обсягом теоретичних
знань та практичних навичок для участі в проведенні клінічних випробувань нових
лікарських засобів, згідно з принципами належної клінічної практики.
Постреквізити. Як навчальна дисципліна «Клінічні випробування лікарських засобів»
закладає основи для вивчення студентами клінічної фармації і фармакотерапії та формування
умінь застосовувати знання з фармакології та клінічної фармації в майбутній професійній
діяльності
2. Результати навчання.
Після успішного вивчення дисципліни здобувач зможе:

–
–
–
–
–
–
–
–

–
–
–
–
–
–
–
–

знати:
- основи деонтології та етики спілкування з медичним персоналом та пацієнтами /
здоровими добровольцями під час проведення клінічного випробування;
загальні принципи проведення клінічного вивчення лікарських засобів відповідно вимог
належної клінічної практики (GCP);
документацію, яка використовується при клінічному дослідженні лікарських засобів;
етичні принципи проведення клінічних досліджень;
прояви можливої побічної дії різних лікарських засобів та методику їх реєстрації та
повідомлення при проведенні клінічних випробувань;
можливі механізми взаємодії лікарських препаратів, призначених пацієнтам, враховуючи
історію розвитку хвороби, клінічний діагноз;
принципи вибору, разом з лікарем, оптимальних направлень фармакотерапії у
конкретного пацієнта на основі принципів доказової медицини;
методологію здійснення контролю якості клінічних досліджень;
порядок інформування лікарів на основі принципів доказової медицини про особливості
фармакодинаміки та фармакокінетики нових лікарських засобів, що з'являються на
фармацевтичному ринку.
вміти:
правильно вести відповідну документацію клінічних випробувань;
оцінювати адекватність підбору препарату порівняння, а також дози та способу його
введення;
обирати разом з лікарем оптимальні направлення фармакотерапії у конкретного пацієнта
на основі принципів доказової медицини;
дотримуватись стандартів якості проведення клінічних досліджень для забезпечення
достовірності та повноти одержуваних даних;
володіти навичками роботи з документами клінічного вивчення лікарських засобів
(протоколом, формою інформованої згоди, індивідуальною реєстраційною формою,
звітом про проведення клінічних досліджень);
проводити моніторинг побічної дії лікарських засобів під час клінічного дослідження
лікарських препаратів, виявляти фактори ризику розвитку та клінічних проявів побічної
дії лікарських засобів або їх комбінацій;
дотримуватись правил фармацевтичної етики і деонтології; вирішувати комплекс питань,
що пов'язані із взаєминами з лікарем і пацієнтом / здоровим добровольцем, а також
іншими спеціалістами, які залучені до процесу клінічної апробації лікарських препаратів;
проводити інформаційну роботу серед медичних працівників.

3. Зміст та логістика дисципліни
Змістовий модуль 1. Клінічні 9 семестр
випробування лікарських засобів
30 год

Лекції № 1-10
Практичні заняття № 1-5

Дисципліна включає 5 тем, які поділені на 1 змістовий модуль.
Модуль 1. Клінічні випробування лікарських засобів
Змістовий модуль 1. Типи та фази клінічних випробувань. Основні документи
клінічних випробувань (зміст та призначення). Методологія проведення клінічних
випробувань. Етичні аспекти клінічних випробувань. Основи доказової медицини. Методи
статистичної обробки результатів, які отримані при проведенні клінічних випробувань.
Тема 1. Фази проведення клінічних випробовувань.
Тема 2. Організація і проведення клінічних випробовувань лікарських засобів. Основні
документи клінічних випробовувань.
Тема 3. Моніторинг, аудит і інспекція клінічних випробовувань.
Тема 4. Основні положення дослідження біоеквівалентності.
Тема 5. Основні положення належної виробничої та належної аптечної практики.

Теми лекційного курсу розкривають проблемні питання відповідних розділів клінічних
випробувань лікарських засобів.
Практичні заняття передбачають теоретичне обґрунтування основних питань теми та
засвоєння наступних практичних навичок:
1) правильно вести відповідну документацію клінічних випробувань;
2) оцінювати адекватність підбору препарату порівняння, а також дози та способу його
введення;
3) обирати разом з лікарем оптимальні направлення фармакотерапії у конкретного пацієнта
на основі принципів доказової медицини;
4) дотримуватись стандартів якості проведення клінічних досліджень для забезпечення
достовірності та повноти одержуваних даних;
5) володіти навичками роботи з документами клінічного вивчення лікарських засобів
(протоколом, формою інформованої згоди, індивідуальною реєстраційною формою,
звітом про проведення клінічних досліджень);
6) проводити моніторинг побічної дії лікарських засобів під час клінічного дослідження
лікарських препаратів, виявляти фактори ризику розвитку та клінічних проявів побічної
дії лікарських засобів або їх комбінацій;
7) дотримуватись правил фармацевтичної етики і деонтології; вирішувати комплекс питань,
що пов'язані із взаєминами з лікарем і пацієнтом / здоровим добровольцем, а також
іншими спеціалістами, які залучені до процесу клінічної апробації лікарських препаратів;
8) проводити інформаційну роботу серед медичних працівників.
На практичних заняттях студенти розв’язують практично-орієнтовані ситуаційні задачі та
тестові завдання.
Самостійна робота студентів, передбачає підготовку до практичних аудиторних занять та
підсумкового контролю. Контроль самостійної роботи студентів здійснюється під час
поточного контролю теми на відповідному аудиторному занятті.
Тематичні плани лекцій, календарні плани практичних занять, обсяг та напрямки
індивідуальної роботи опубліковані на сайті кафедри.

Маршрут
отримання
матеріалів:
Кафедра
клінічної
фармації
та
клінічної
фармакології/Студенту/Очна форма навчання/ Фармація, промислова фармація/ 5
курс/Навчально-методичні матеріали/ або за посиланням https://www.vnmu.edu.ua/ кафедра
клінічної фармації та клінічної фармакології#. Доступ до матеріалів здійснюється з
корпоративного акаунту студента s000XXX@vnmu.edu.ua.
4. Форми та методи контролю успішності навчання
Поточний контроль на практичних Методи: усне або письмове опитування, тестування,
заняттях
електронне опитування, розв’язання ситуаційний
задач
Підсумковий контроль дисципліни Методи: тестування, усне опитування (згідно
– залік
положення про організацію освітнього процесу у
ВНМУ ім.М.І.Пирогова
(посилання
https://www.vnmu.edu.ua/Загальна
інформація/Основні документи)
Засоби діагностики успішності Теоретичні питання, тести, клінічно-орієнтовані
навчання
ситуаційні завдання.
5. Критерії оцінювання
Оцінювання знань здійснюється згідно Положення про організацію освітнього процесу у
ВНМУ ім.М.І.Пирогова (посилання https://www.vnmu.edu.ua/Загальна інформація/Основні
документи)
Поточний контроль
Оцінювання дисциліни:

За чотирьох бальною системою традиційних оцінок:
5 «відмінно», 4 «добре», 3 «задовільно», 2 «незадовільно»
Поточна успішність – від 122 до 200 балів (конвертація
середньої традиційної оцінки за практичні заняття за
2000-бальною шкалою).
Індивідуальна робота – від 1 до 12 балів
Сумарно від 122 до 200 балів.

Шкала оцінювання дисципліни: національна та ECTS
Сума балів за всі
Оцінка
види
навчальної
ECTS
діяльності
180-200
170-179,9
160-169,9
141-159,9
122-140,99

А
В
С
D
Е

121-61

FX

1-60

F

Оцінка за національною шкалою
для
екзамену,
курсового для заліку
проекту (роботи), практики
відмінно
зараховано
добре
задовільно
задовільно

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

дисципліни

вивченням дисципліни

Критерії оцінювання знань студента
Критерії оцінювання засвоєння теоретичних знань та виконання практичних навичок
під час поточного контролю
Оцінювання усної/письмової відповіді під час поточного контролю
Оцінка “відмінно”
Студент повинен знати фази клінічних випробовувань, їх завдання; документацію, яка
оформляться учасниками на різних етапах клінічного випробовування; методи контролю
якості клінічного випробовування; основні положення дослідження біоеквівалентності; чітко
орієнтуватися в законодавчій базі щодо біомедичних дослідженнях; знати методи
статистичного аналізу результатів клінічного випробовування. Відповіді на запитання повні,
змістовні, орієнтується в деталях. Студент правильно, чітко, логічно і повно відповідає на всі
стандартизовані питання поточної теми, вміє узагальнювати матеріал.
Оцінка “добре”
Студент повинен знати фази клінічних випробовувань, їх завдання; документацію, яка
оформляться учасниками клінічного випробовування; методи контролю якості клінічного
випробовування; основні положення дослідження біоеквівалентності; орієнтуватися в
законодавчій базі щодо біомедичних дослідженнях. Відповіді достатньо змістовні та
конкретні. Студент правильно, і по суті відповідає на стандартизовані питання поточної
теми. Володіє необхідними практичними навичками і вміннями в обсязі, що перевищує
необхідний мінімум.
Оцінка "задовільно"
Студент знає фази клінічних випробовувань, може перерахувати основні документи
клінічних випробовувань, форми контролю якості клінічних випробовувань. Відповіді
неповні, знання поверхневі.
Оцінка "незадовільно"
Студент не володіє обов’язковим мінімумом знань, не орієнтується в основних
поняттях клінічних випробовувань. Відповіді неконкретні, неправильні, або зовсім відсутні.
Оцінювання виконання тестових завдань під час поточного контролю
Оцінка «відмінно» виставляється студенту, який при проведенні тестового контролю
допускає не більше 10% неправильних відповідей (обсяг правильних відповідей 90-100%).
Оцінка «добре» виставляється студенту, який під час тестового контролю допускає не
більше 20% помилок (обсяг правильних відповідей 80-89%).
Оцінка «задовільно» виставляється студенту, який робить помилки не більш, ніж в
30% тестових завдань (обсяг правильних відповідей 70,5-79%).
Оцінка «незадовільно» виставляється студенту, який при тестовому опитуванні
правильно розв’язує менше 70% тестових завдань.
Оцінювання виконання ситуаційних задач під час поточного контролю
Оцінка “відмінно”

Студент вільно вирішує ситуаційні клінічно-орієнтовані задачі підвищеної складності,
правильно, чітко, логічно і повно відповідає на всі складові питання до задачі.
Оцінка “добре”
Студент вміє вирішувати легкі і середньої складності ситуаційні клінічно-орієнтовані
задачі, при цьому правильно, і по суті відповідає на більшість питань до задачі, правильно
використовує теоретичні знання при вирішенні практичних завдань.
Оцінка "задовільно"
Під час розв’язання ситуаційних задач надає правильні відповіді тільки на деякі
питання до задачі, або ж відповіді є неповними.
Оцінка "незадовільно"
Під час розв’язання ситуаційних задач не може надати правильні відповіді на питання
до задачі. Відповіді неконкретні, неправильні, або зовсім відсутні.
Оцінювання індивідуальної роботи студентів
Нарахування індивідуальних балів здійснюють на підставі Положення про організацію
навчального процесу у Вінницькому національному медичному університеті ім.М.І.Пирогова
(Вінниця, 2020). (посилання https://www.vnmu.edu.ua/Загальна інформація/Основні
документи)
На оцінку ІРС зарезервовано 12 балів, які нараховуються наступним чином:
12 балів (від позначеної в робочих програмах бальної оцінки), які додаються до
оцінки з дисципліни – додаються за призові місця на міжвузівських олімпіадах з дисципліни
та міжвузівських і міжнародних наукових студентських конференціях з наявністю
друкованої роботи.
11-10 балів - додаються за призові місця на внутрішньовузівських олімпіадах і
студентських наукових конференціях з наявністю друкованої роботи.
10 балів – додаються до оцінки з дисципліни за участь (якщо студент приймав
участь, але не отримав призового місця) у міжвузівських олімпіадах з дисципліни та
міжвузівських і міжнародних наукових студентських конференціях з наявністю друкованої
роботи.
8 балів – додаються до оцінки з дисципліни за участь (якщо студент приймав
участь, але не отримав призового місця)у внутрішньовузівських олімпіадах і студентських
наукових конференціях з наявністю друкованої роботи.
6 балів - додаються до оцінки з дисципліни за виготовлення на кафедрах
препаратів, схем, таблиць мультимедійного забезпечення та відеофільмів – з урахуванням
важливості виконаної роботи.
Якщо сума балів за ІРС перевищила 12, решту балів рішенням кафедральних зборів
можна додати в якості бонусу балів до оцінки за ПК.
Самостійна робота студентів з теми, яка входить до тематичного плану оцінюється під
час поточного контролю теми на відповідному занятті та на підсумковому занятті.
6. Політика навчальної дисципліни/курсу
Студент має право на отримання якісних освітніх послуг, доступ до сучасної наукової та
навчальної інформації, кваліфіковану консультативну допомогу під час вивчення дисципліни
та опанування практичними навичками. Політика кафедри під час надання освітніх послуг є
студентоцентрованою, базується на нормативних документах Міністерства освіти та

Міністерства охорони здоров’я України, статуті університету та порядку надання освітніх
послуг, регламентованого основними положеннями організації навчального процесу в
ВНМУ ім.М.І.Пирогова та засадах академічної доброчесності.
Дотримання правил розпорядку ВНМУ на практичних заняттях.
Вимоги щодо підготовки до практичних занять. Студент повинен бути підготовленим до
практичного заняття, теоретично підготовленим до теми.
На заняття слід приходити вчасно, без запізнення. Студент, який запізнився більше, ніж на
10 хвилин на заняття, не допускається до останнього і повинен його відпрацювати в
установленому порядку.
На практичних заняттях студент має бути одягнений в медичний халат.
Під час обговорення теоретичних питань студенти мають демонструвати толерантність,
ввічливість та повагу до своїх колег та викладача.
Використання мобільних телефонів та інших електронних девайсів. Використання
мобільних телефонів та інших електронних пристроїв на занятті допускається тільки під час
електронного тестування або опитування.
Академічна доброчесність. Під час вивчення дисципліни студент має керуватись Кодексом
академічної доброчесності ВНМУ ім.М.І.Пирогова (https://www.vnmu.edu.ua/ загальна
інформація/ Основні документи/ Кодекс академічної доброчесності). При порушенні норм
академічної доброчесності під час поточного та підсумкових контролів студент отримує
оцінку «2» та повинен її відпрацювати своєму викладачу в установленому порядку протягом
двох тижнів після отриманої незадовільної оцінки.
Пропуски занять. Пропущені заняття відпрацьовуються в порядку, установленому в
Положенні про організацію освітнього процесу у ВНМУ ім.М.І.Пирогова (посилання
https://www.vnmu.edu.ua/ Загальна інформація/Основні документи) у час, визначений
графіком відпрацювань (опублікований на сайті кафедри https://www.vnmu.edu.ua/ кафедра
клінічної фармації та клінічної фармакології#) черговому викладачу. Для відпрацювання
пропущеного заняття студент має надати конспект з відповідної теми та письмово чи усно
відповісти на питання до теми заняття. Відпрацювання пропущених лекцій здійснюється
після надання конспекту лекційного матеріалу, або написання реферату, чи підготовки
власної презентації з теми пропущеної лекції.
Порядок допуску до підсумкового контролю з дисципліни наведений в Положенні про
організацію освітнього процесу у ВНМУ ім. М.І. Пирогова (посилання
https://www.vnmu.edu.ua/ Загальна інформація/Основні документи). До підсумкового
контролю допускаються студенти, які не мають пропущених невідпрацьованих практичних
занять та лекцій та отримали середню традиційну оцінку не менше «3».
Додаткові індивідуальні бали. Індивідуальні бали з дисципліни студент може отримати за
індивідуальну роботу, обсяг якої оприлюднений на сайті кафедри в навчально-методичних
матеріалах дисципліни, кількість балів визначається за результатами ІРС згідно Положенню
про організацію освітнього процесу у ВНМУ ім.М.І.Пирогова (посилання
https://www.vnmu.edu.ua/ Загальна інформація/Основні документи).
Вирішення конфліктних питань. При виникненні непорозумінь та претензій до викладача
через якість надання освітніх послуг, оцінювання знань та інших конфліктних ситуацій,
студент повинен подати спершу повідомити про свої претензії викладача. Якщо конфліктне
питання не вирішено, то студент має право подати звернення до завідувача кафедри згідно
Положення про розгляд звернень здобувачів вищої освіти у ВНМУ ім.М.І.Пирогова
(https://www.vnmu.edu.ua/ Загальна інформація/Основні документи).

Політика в умовах дистанційного навчання. Порядок дистанційного навчання
регулюється Положенням про запровадження елементів дистанційного навчання у ВНМУ ім.
М.І. Пирогова (https://www.vnmu.edu.ua/ Загальна інформація/Основні документи).
Основними навчальними платформами для проведення навчальних занять є Microsoft Team,
Google Meets. Порядок проведення практичних занять та лекцій, відпрацювань та
консультацій під час дистанційного навчання оприлюднюється на веб-сторінці кафедри
(https://www.vnmu.edu.ua/ кафедра клінічної фармації та клінічної фармакології/ Студенту
або https://www.vnmu.edu.ua/ кафедра клінічної фармації та клінічної фармакології/ Новини).
Зворотній зв’язок з викладачем здійснюється через месенджери (Viber, Telegram, WhatsApp)
або електронну пошту (на вибір викладача) в робочий час.
7. Навчальні ресурси
Навчально-методичне забезпечення дисципліни оприлюднено на сайті кафедри. Маршрут
отримання матеріалів https://www.vnmu.edu.ua/ кафедра клінічної фармації та клінічної
фармакології/ Студенту.
Базова література:
1. Астахова А. В., Лепахин В.К. Неблагоприятные побочные реакции и контроль
безопасности лекарств; Руководство по фармнадзору. – М, “Когито-Центр”, 2004. – 200с.
2. Белоусов Ю.Б., Белоусов Д.Ю. Методика планирования и проведения клинических
исследований; Учебное пособие. –
М.: ООО “Изд-во обществава клинических
исследований”, 2000. – 580 с.
3. Вікторов О.П. Сучасні підходи до вивчення та контролю побічної дії ліків // Ліки. –
1995. – № 6. – С. 3-10.
4. Клинические
испытания
лекарств
/
Под.
ред.
В.И.
Мальцева,
Т.К. Ефимцевой, Ю.Б. Белоусова, В.Н. Коваленко. – 2-е изд., перераб. И доп. – К.:
МОРИОН, 2006. – 456 с.
5. Лапач С.Н., Чубенко А.В., Бабич П.Н. Основные пинципы применения
статистических методов в клинических испытаниях.- К.:Морион, 2002. – 160с.
6. Настанова з клінічних досліджень. Лікарські засоби. Дослідження біодоступності та
біоеквівалентності (Настанова 42-7.1:2005). – К.: Міністерство охорони здоров’я України,
2005.
7. Настанова з клінічних досліджень. Лікарські засоби. Належна клінічна практика.
(Настанова СТ-Н МОЗУ 42-7.0: 2008). – К.: Міністерство охорони здоров’я України, 2009.
8. Наукове обґрунтування моделі організації та проведення клінічних випробувань за
участі здорових добровольців в Україні Зупанець І. А., Морозов А. М., Ніколаєва В. В.,
Распутняк С.С., Ковтун Л.І., Корнацький В.М., Талаєва Т.В., Безугла Н.П., Доброва В.Є.,
Старченко М.Г. Методичні рекомендації (59.11 / 256.11). Наукове видання. Київ.— 31с.
9. Порядок проведення клінічних випробувань лікарських засобів та експертизи
матеріалів клінічних випробувань і Типового положення про комісії з питань етики.- Наказ
МОЗ України № 690 від 23.09.2009 в редакції наказу Міністерства охорони здоров’я України
від 12.07.2012 № 523.
10. Руководство 42-7.1:2005 «Руководства по клиническим исследованиям.
Лекарственные средства. Исследование биодоступности и биоэквивалентности». – Приказ
МЗ Украины от 25.04.2005 г. № 191.

11. Стефанов А.В., Бухтиарова Т.А., Мальцев В.И., Ковтун Л.И., Методические
рекомендации для исследователей по проведению клинических испытаний лекарственных
средств в соответствии с надлежащей клинической практикой: Методические рекомендации.
К. «Авиценна», 2003. – 58с.
12. Стефанов А.В., Ковтун Л.И., Коваленко В.Н. Надлежащие клинические
исследования биоэквивалентности лекарственных средств: Методические рекомендации. К.
«Авиценна», 2003.-39с.
13. Чубенко А.В.,
Бабич П.Н.,
Лапач С.Н.,
Ефимцева Т.К.,
Мальцев
В.И.,
Рудык Ю.С.— Принципы применения методов математической статистики для определения
биоэквивалентности: Методические рекомендации – К.: Издательский дом «Авиценна»,
2004. – 66 с.
15. Современные проблемы биоэтики: учебное пособие / В. А. Мороз, В.В. Прописнова и
др. – Харьков : Изд-во НФаУ, 2009.– 96 с.
Допоміжна література:
1. Побічні реакції окремих груп лікарських засобів (частина І) : навч. посіб. / О.О.
Яковлева та ін. Вінниця, 2018. 318 с.
2. Сучасна клінічна фармакологія та побічні реакції серцево-судинних лікарських
засобів: навч. посіб. / О.О. Яковлева та ін. Вінниця, 2020. 204с.
3. Справочник по клиническим испытаниям. – 1999. – Том 1. Терминологический
словарь. (Пер. с англ.). Brookwood Medical Publications Ltd. – 129 с.
4. Лапач С.Н., Чубенко А.В., Бабич П.Н. Основные принципы применения статистических
методов в клинических испытаниях. – К.: МОРИОН, 2002. – 160 с.
5. Лапач С.Н., Чубенко А.В., Бабич П.Н. Статистические методы в медико-биологических
исследованиях с использованием Excel. – К.: Морион, 2000. – 320 с.
6. Choice of Control Group and Related Isuues in Clnical Trials. ICH Harmonised Tripartite
Guideline. – 1999. – 12 p.
7. Ethnic Factors in the Acceptability of Foreign Clinical data. ICH Harmonised Tripartite
Guideline. – 1998. – 17 p.
8. Becker, B. J. Meta-analysis of small n clinical trials. Presentation to the Institute of
Medicine Committee on Strategies for Small-Number-Participant Clinical Research Trials, Sept. 28,
Washington, D.C., 2000. – 203 р.
9. Hahn, S., P. R. Williamson, et al. Investigation of within-study selective reporting in
clinical research: follow-up of applications submitted to a local research ethics committee // Journal
of Evaluation in Clinical Practice. – 2002. – V.8, N3. – P.353-359.
10. Slutsky, A. S., Lavery J. V. Data Safety and Monitoring Boards // N. Engl. J. Med. – 2004.
– V.350, N11. – P.1143-1147.
11. Drazen, J. M. Institutions, Contracts, and Academic Freedom // N Engl. J. Med. – 2002. –
V.347, N17. – P.1362-1363.
Електронні ресурси
1.
2.
3.
4.

Сайт кафедри – http://vnmu.edu.ua/
Сайт бібліотеки - http://library.vsmu.edu.ua/
Державний реєстр лікарських засобів www.moz.gov.ua
Уніфіковані протоколи ведення хворих www.moz.gov.ua

5.
Австралійський
бюлетень
небажаних
лікарських
реакцій.
http://www.tga.health.gov.au/adr/aadrb.htm.
6.
Британський щомісячний бюлетень з безпечності застосування лікарських засобів.
http://www.mhra.gov.uk/Publications/Safetyguidance/DrugSafetyUpdate/index.htm.
7.
Лекції для післядипломної освіти «Принципи клінічної фармакології» Клінічного
центру
Національного
інституті
здоров’я
США.
http://www.cc.nih.gov/researchers/training/principles.shtml.
8.
Міжрегіональне
товариство
спеціалістів
доказової
медицини:
http://www.osdm.org/index.php
9.
Вісник доказової медицини: http://www.evidence-update.ru
10.
Європейське
товариство
клінічних
фармакологів
і
фармакотерапевтів:
http://www.eacpt.org
11.
Ресурс з фармакогенетики. http://www.pharmgkb.org/.
12.
On-line
регістрація
небажаних
лікарських
реакцій
на
сайті
FDA.
https://www.accessdata.fda.gov/scripts/medwatch/medwatch-online.htm.
13.
Ресурс по взаємодії лікарських засобів: http://medicine.iupui.edu/flockart/
14.
Робоча група з фармакотерапії Європейського товариства кардіологів
https://www.escardio.org/.
Консультації проводяться два рази на тиждень згідно графіку консультацій.
8. Розклад та розподіл груп по викладачам опублікований на веб-сторінці кафедри
(https://www.vnmu.edu.ua/
кафедра клінічної фармації та клінічної фармакології/
Студенту).
9. Питання до проміжних та підсумкового контролів дисципліни опубліковані на вебсторінці кафедри (https://www.vnmu.edu.ua/ кафедра клінічної фармації та клінічної
фармакології/ Студенту).

