Теми курсової роботи з дисципліни «Фармацевтична опіка» для студентів
спеціальності «Клінічна фармація» (заочна форма навчання)
ЧАСТИНА І
 Носова кровотеча

Кровотеча з ясен

Вушний біль

Зубний біль

Біль у животі

Альгоменорея

Погіршення зору

Надмірна вага тіла

Зниження апетиту

Морська хвороба

Передменструальний
синдром
(ПМС)

Клімактеричний синдром

Лупа, жирна себорея

Десинхроноз

Рани, які тривало не загоюються

Ламкість та випадіння волосся

Ламкість нігтів

Еректильна дисфункція

Суха шкіра

Мозолі та натоптиші

Сонячний опік

Похмільний синдром

Нікотинова залежність

Синдром «сухого ока»

Укуси комах

Кон‘юнктивіт

Пролежні

«Пелюшковий
дерматит»
у
дитини

Прорізування зубів у дитини

Екстрена контрацепція

Фотодерматоз

Діабетична стопа

Біль у спині

Шкіряний свербіж

Гематоми, геморагії

Погіршення пам‘яті



Кандидоз ротової порожнини

Клімактеричний синдром

Синдром хронічної втоми

Стоматит

Парандонтоз

Десинхроноз

Оніхомікоз

Лишай

Мікози гладкої шкіри

Туговухість

Гострий риносинуїт (вірусний)

Мастит

Зменшення лактації

Дискінезія
жовчовидільних
шляхів
План
курсової роботи за темами
частини І
1. Визначення та характеристика
нездужання
2. «Загрозливі» симптоми при
даному нездужанні
3. Алгоритм бесіди провізора з
відвідувачем
аптеки,
який
звернувся зі скаргою на нездужання
(у вигляді схеми)
4. Основні підходи до лікування
нездужання
5. Перелік, характеристика,
критерії вибору, умови
раціонального застосування ОТСпрепаратів, які рекомендуються при
даному нездужанні
6. Немедикаментозні методи
лікування при нездужанні
7. Список літератури

ЧАСТИНА ІІ

Профілактика та лікування залізодефіциту / ЗДА

Профілактика та лікування йододефіциту

Профілактика та лікування остеоартрозу

Принципи раціональної антибіотикотерапії (реалізація в умовах аптеки)

Метафілактика хронічного пієлонефриту

Принципи ФО пацієнтів, хворих на артеріальну гіпертензію

Принципи ФО пацієнтів, хворих на цукровий діабет

Принципи ФО на бронхіальну астму

Принципи ФО пацієнтів, хворих на ХОЗЛ

Профілактика інфекцій, що передаються статевим шляхом

Профілактика інфекцій сечовидільних шляхів

Сучасні системи доставки лікарських засобів для лікування захворювань
органів дихання

Місцева терапія при захворюваннях опорно-рухового апарату
План курсової роботи
за темами частини ІІ
1. Визначення
та
характеристика
захворювання
2. Алгоритм
бесіди
провізора
з
відвідувачем аптеки, який звернувся за
лікарською допомогою (у вигляді схеми)
3. Основні підходи до лікування
захворювання
4. Фармакологічні групи ЛП, які
застосовуються для лікування
захворювання
5. Умови раціонального застосування ЛП,
які рекомендуються при даному
захворюванні
9. Немедикаментозні методи лікування при
захворюванні
10.Список літератури

