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1. Опис навчальної дисципліни
Клінічна фармакологія — наука, що вивчає вплив ЛП на організм здорової та хворої людини
(ВООЗ, 1971); це сукупність принципів, які лежать в основі призначення та застосування медикаментозного лікування.
Дисципліна «Клінічна фармакологія» є обов’язковою та закладає основи теоретичних знань
та практичних навичок в області клінічної фармакології, аналізу змін показників лабораторного
обстеження хворих, сприяє формуванню умінь застосовувати знання з клінічної фармакології в
професійній діяльності магістра спеціальності 224 «Технології медичної діагностики та лікування».
Предметом вивчення навчальної дисципліни «Клінічна фармакологія» у магістрів спеціальності 224 «Технології медичної діагностики та лікування» є клініко-фармакологічна характеристика окремих груп лікарських засобів, оцінка і методи клінічної ефективності та переносимості лікарської терапії, в тому числі оцінка впливу ЛЗ на показники лабораторного обстеження
хворих; профілактика хибного тлумачення змін показників лабораторного обстеження хворих.
Міждисциплінарні зв’язки. Дисципліна «Клінічна фармакологія» базується на вивченні
студентами блоку біомедичних, хімічних дисциплін й інтегрується з ними.
Інформаційний обсяг навчальної дисципліни. На вивчення навчальної дисципліни відводиться 90 годин 3 кредити ЄКТС для осіб, що здобувають освіту за денною формою навчання.

2. Мета та завдання навчальної дисципліни
Метою викладання навчальної дисципліни є підготовка магістрів спеціальності 224 «Технології медичної діагностики та лікування», що володіють достатнім обсягом теоретичних знань
і практичних навичок для проведення разом з лікарем роботи по інтерпретації даних лабораторного обстеження хворих, запобігання хибного тлумачення змін лабораторних показників під
впливом лікарської терапії.
Основними завданнями навчальної дисципліни «Клінічна фармакологія» у магістра спеціальності 224 «Технології медичної діагностики та лікування» є:
- формування цілісної системи теоретичних основ клінічної фармакології;
- вивчення й оцінка фармакодинамічних і фармакокінетичних параметрів лікарських засобів, факторів, що сприяють їх зміні;
- освоєння методології проведення порівняльної оцінки різних ЛП;
- освоєння методів і критеріїв оцінки ефективності і безпеки застосування конкретних ЛП
при комплексній лікарській терапії різних захворювань (в тому числі вплив на показники
лабораторного обстеження);
- освоєння навичок одержання, аналізу і передачі інформації про фармакологічні властивості лікарських препаратів;
- придбання навичок проведення консультативної роботи серед лікарів по широкому колу
питань, що стосуються впливу ЛЗ на показники лабораторного обстеження хворих.

3. Компетентності та заплановані результати навчання
Дисципліна «Клінічна фармакологія» забезпечує набуття здобувачами освіти компетентностей:
інтегральна
Здатність розв’язувати складні спеціалізовані задачі та практичні проблеми під час професійної діяльності в галузі лабораторної медицини та в освітньому процесі, що передбачає застосування теоретичних засад і методів лабораторної діагностики з метою комплексної оцінки морфологічного та функціонального стану органів і систем пацієнтів; встановлювати лабораторний
діагноз, проводити санітарно-гігієнічну експертизу.
загальних
Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу
Здатність проведення досліджень на відповідному рівні
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Здатність навчатись та навчати
Вміння виявляти, ставити та вирішувати проблеми
Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел
фахових
Здатність використовувати професійні знання та практичні уміння в проведенні лабораторних досліджень при різних захворюваннях відповідно до клінічних протоколів
Здатність інтерпретувати результати лабораторних досліджень в комплексі всіх показників
з діагностичною, лікувальною та прогностичною метою
Здатність трактувати біохімічні процеси при патології, забезпечувати оптимальний вибір
найбільш інформативних біохімічних маркерів для діагностики захворювань, аналізувати особливості перебігу хвороб та їх прогноз з урахуванням біохімічних показників
У результаті вивчення навчальної дисципліни здобувач освіти повинен
знати:
1. Фармакодинаміку і фармакокінетику лікарських засобів різних фармакологічних груп,
фактори, які сприяють їх зміні.
2. Принципи взаємодії лікарських препаратів в організмі хворого.
3. Методи і критерії оцінки клінічної ефективності і безпеки застосування препаратів різних фармакологічних груп.
4. Вплив лікарських засобів на показники лабораторного обстеження хворих.
5. Небажані наслідки хибного тлумачення результатів лабораторних досліджень.
вміти:
 ідентифікувати відомі лікарські засоби за допомогою міжнародної, торгової, хімічної назви щодо їх віднесення до певної фармакологічної та фармакотерапевтичної
групи;
 користуватися нормативною і довідковою літературою про ЛП;
 визначати необхідні для порівняння характеристики лікарських препаратів та проводити порівняльну характеристику лікарських засобів з урахуванням хімічної будови, механізму дії та фармакологічних властивостей на підставі даних літературою
та супроводжуючої документації;
 визначати вплив лікарських засобів на результати лабораторного обстеження хворих.
володіти:
 методами пошуку, збору, аналізу, інтерпретації та надання медичної інформації.
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4. Структура навчальної дисципліни

с.р.

Модуль 1
Змістовий модуль 1. Предмет і задачі клінічної фармакології. Клінічні аспекти фармакокінетики та фармакодинаміки. Взаємодія ліків. Побічна дія ліків. Система фармаконагляду.
Клінічна фармакологія окремих груп препаратів.
Тема 1. Предмет і задачі, основні поняття клінічної фармакології. Клінічні аспекти фармакодинаміки та фармакокіне12
6
6
тики ліків. Взаємодія лікарських засобів. Побічна дія ліків.
Система фармаконагляду
Тема 2. Клінічна фармакологія антибіотиків, антибактеріальних хіміотерапевтичних лікарських засобів, противірус- 10
1
3
6
них лікарських засобів.
Тема 3. Клінічна фармакологія лікарських препаратів, що
11
2
3
6
впливають на бронхіальну прохідність
Тема 4. Клінічна фармакологія нестероїдних протизапаль8,5 1
1,5
6
них лікарських препаратів
Тема 5. Клінічна фармакологія стероїдних протизапальних
8,5 1
1,5
6
лікарських препаратів
Тема 6. Клінічна фармакологія лікарських засобів, що за11
2
3
6
стосовуються при лікуванні серцево-судинних захворювань
Тема 7. Клінічна фармакологія лікарських засобів, що застосовуються при лікуванні захворювань системи трав9
3
6
лення
Тема 8. Клінічна фармакологія лікарських засобів, що регу11
2
3
6
люють метаболічні процеси
9
24
48
Разом за змістовим модулем 1 81
9
3
6
Підсумковий модульний контроль
Усього годин 90
9
27
54
5. Зміст програми навчальної дисципліни
МОДУЛЬ 1
Змістовий модуль 1. Предмет і задачі клінічної фармакології. Клінічні аспекти
фармакокінетики та фармакодинаміки. Взаємодія ліків. Побічна дія ліків. Система
фармаконагляду. Клінічна фармакологія окремих груп препаратів
ТЕМА 1. Предмет і задачі, основні поняття клінічної фармакології. Клінічні аспекти фармакодинаміки та фармакокінетики ліків. Взаємодія лікарських засобів. Побічна дія ліків.
Система фармаконагляду
Роль клінічної фармакології в системі професійної підготовки магістра спеціальності 224
«Технології медичної діагностики та лікування» і її зв'язок з іншими дисциплінами.
Біоеквівалентність лікарських препаратів та її значення для ефективної та безпечної лікарської терапії.
Комплаєнтність (прихильність) пацієнта до лікування. Психологічні аспекти взаємовідносин між провізором (фармацевтом) і пацієнтом. Комплаєнс. Фактори, які впливають на комплаєнтність пацієнтів під час лікарської терапії, шляхи підвищення комплаєнтності.
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Лікарський моніторинг, значення для клінічної практики.
Клініко-фармацевтичні особливості сучасних лікарських форм. Критерії вибору лікарської
форми для конкретного хворого.
Клінічні аспекти фармакодинаміки та фармакокінетики ліків. Взаємодія лікарських
засобів.
Основні параметри фармакокінетики, їх значення при виборі лікарського засобу, визначенні режиму дозування та ін..Взаємодія лікарських речовин при комплексній лікарській терапії:
види (фармацевтична, фармакокінетична, фармакодинамічна) і характер прояву взаємодії (адитивна, сенситивна, антагоністична та ін.). Клінічні прояви взаємодії лікарських засобів. Зміни
взаємодії лікарських засобів при різних захворюваннях внутрішніх органів, у пацієнтів різного
віку. Способи зниження і підвищення сили взаємодії лікарських засобів, їх застосування в практичній медицині.
Комбіновані лікарські засоби. Переваги і недоліки комбінованих препаратів.
Побічна дія ліків. Класифікація видів побічної дії ліків, основні типи побічних реакцій
(патогенетична, за характером виникнення, прогнозуванням, локалізацією проявів, за характером
перебігу, ступеню важкості) і ускладнень лікарської терапії.
Небажані наслідки хибного тлумачення результатів лабораторних досліджень. Шляхи зменшення впливу ЛП на результати клініко-лабораторних досліджень. Роль магістра спеціальності
224 «Технології медичної діагностики та лікування» в підвищенні діагностичної цінності клінікоінструментальних методів обстеження хворих.
Система фармаконагляду. Система організації фармаконагляду в Україні та в світі. Роль
провізора в системі фармаконагляду на сьогодні. Структура та функції відділу фармакологічного
нагляду Державного фармакологічного центру МОЗ України. Структура та функції Сектору організації і контролю клінічних випробувань Державного експертного центру МОЗ України.
ТЕМА 2. Клінічна фармакологія антибіотиків, антибактеріальних хіміотерапевтичних лікарських засобів лікарських засобів.
Клініко-фармакологічна характеристика окремих груп антибактеріальних препаратів: характерні риси фармакодинаміки і фармакокінетики, взаємодії з іншими лікарськими препаратами,
побічна дія, особливості застосування при різній локалізації інфекції, особливості застосування
у різних категорій пацієнтів. Пеніциліни. Цефалоспорини. Карбапенеми. Монобактами. Аміноглікозиди. Тетрацикліни. Макроліди. Фторхінолони. Сульфаніламіди.
Методи оцінки і критерії ефективності і безпеки антибіотикотерапії. Можливі ускладнення
антибіотикотерапії. Діагностика, корекція і профілактика побічної дії.
Вплив антибактеріальних лікарських засобів на результати лабораторного обстеження хворих. Небажані наслідки хибного тлумачення результатів лабораторних досліджень. Роль магістра
спеціальності 224 «Технології медичної діагностики та лікування» в запобіганні хибного тлумачення результатів лабораторного обстеження хворих.
ТЕМА 3. Клінічна фармакологія лікарських препаратів, що впливають на бронхіальну
прохідність
Клініко-фармакологічна характеристика окремих груп препаратів: характерні риси фармакодинаміки і фармакокінетики, взаємодія з іншими лікарськими препаратами, побічна дія (селективні β2-адреноміметики,: стабілізатори мембран опасистих клітин, антагоністи лейкотриєнових рецепторів. Інгаляційні глюкокортикоїди. Відхаркувальні і муколітики).
Методи оцінки і критерії ефективності і безпеки лікарської терапії. Діагностика, корекція і
профілактика побічної дії.
Вплив лікарських засобів, що впливають на бронхіальну прохідність на результати лабораторного обстеження хворих. Небажані наслідки хибного тлумачення результатів лабораторних досліджень. Роль магістра спеціальності 224 «Технології медичної діагностики та лікування» в запобіганні хибного тлумачення результатів лабораторного обстеження хворих.
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ТЕМА 4. Клінічна фармакологія нестероїдних протизапальних лікарських препаратів
Клініко-фармакологічна характеристика окремих груп препаратів: характерні риси фармакодинаміки і фармакокінетики, взаємодія з іншими лікарськими препаратами, побічна дія, особливості застосування в залежності від клінічної картини захворювання. Нестероїдні протизапальні засоби: селективні, специфічні та неселективні інгібітори ЦОГ-2.
Методи оцінки і критерії ефективності і безпеки лікарської терапії. Діагностика, корекція і
профілактика побічних реакцій.
Вплив НПЗП на результати лабораторного обстеження хворих. Небажані наслідки хибного
тлумачення результатів лабораторних досліджень. Роль магістра спеціальності 224 «Технології
медичної діагностики та лікування» в запобіганні хибного тлумачення результатів лабораторного
обстеження хворих.
ТЕМА 5. Клінічна фармакологія стероїдних протизапальних лікарських препаратів
Клініко-фармакологічна характеристика окремих препаратів: характерні риси фармакодинаміки і фармакокінетики, взаємодія з іншими лікарськими препаратами, побічна дія, особливості застосування в залежності від клінічної картини захворювання. Природні та синтетичні глюкокортикоїди.
Методи оцінки і критерії ефективності і безпеки лікарської терапії. Діагностика, корекція і
профілактика побічних реакцій.
Вплив СПЗП на результати лабораторного обстеження хворих. Небажані наслідки хибного
тлумачення результатів лабораторних досліджень. Роль магістра спеціальності 224 «Технології
медичної діагностики та лікування» в запобіганні хибного тлумачення результатів лабораторного
обстеження хворих.
ТЕМА 6. Клінічна фармакологія лікарських препаратів, що застосовуються при лікуванні
серцево-судинних захворювань
Клініко-фармакологічна характеристика окремих груп препаратів (характерні риси фармакодинаміки і фармакокінетики, взаємодія з іншими лікарськими препаратами, побічна дія, особливості застосування в залежності від клінічної картини захворювання): серцеві глікозидних, інгібітори АПФ, блокатори рецепторів до АТ II, β-адреноблокатори, блокатори кальцієвих каналів,
нітрати та нітратоподібні сполуки, гіполіпідемічні засоби (статини; секвестранти жовчних кислот; фібрати та ін..), петльові, тіазидні та тіазидоподібні діуретики, антагоністи альдостерону.
Лікарські засоби, що впливають на згортання крові і фібриноліз: засоби, що стимулюють
адгезію й агрегацію тромбоцитів; засоби, що збільшують утворення фібринних тромбів; інгібітори фібринолізу. Антитромботичні препарати: антиагреганти; засоби, що перешкоджають утворенню фібринних тромбів (антикоагулянти прямої і непрямої дії). Засоби, що активують систему
фібринолізу.
Методи оцінки і критерії ефективності і безпеки лікарської терапії. Діагностика, корекція і
профілактика побічних реакцій.
Вплив лікарських засобів, що застосовуються при лікуванні захворювань серцево-судинної
системи на результати лабораторного обстеження хворих. Небажані наслідки хибного тлумачення
результатів лабораторних досліджень. Роль магістра спеціальності 224 «Технології медичної діагностики та лікування» в запобіганні хибного тлумачення результатів лабораторного обстеження
хворих.
ТЕМА 7. Клінічна фармакологія лікарських засобів, що застосовуються при лікуванні захворювань системи травлення
Клініко-фармакологічна характеристика окремих груп препаратів: характерні риси фармакодинаміки і фармакокінетики, взаємодія з іншими лікарськими препаратами, побічна дія, особливості застосування в залежності від клінічної картини захворювання. Антациди, Н2-гістаміноблокатори ІІ-V поколінь, інгібітори протонної помпи, гастроцитопротектори, гепатопротектори,
гіпоамоніемічні препарати.
Методи оцінки і критерії ефективності і безпеки лікарської терапії. Діагностика, корекція і
профілактика побічних реакцій.
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Вплив лікарських засобів, що застосовуються при лікуванні захворювань системи травлення на результати лабораторного обстеження хворих. Небажані наслідки хибного тлумачення
результатів лабораторних досліджень. Роль магістра спеціальності 224 «Технології медичної діагностики та лікування» в запобіганні хибного тлумачення результатів лабораторного обстеження
хворих.
ТЕМА 8. Клінічна фармакологія лікарських засобів, що регулюють метаболічні процеси
Клініко-фармакологічна характеристика окремих груп препаратів: характерні риси фармакодинаміки і фармакокінетики, взаємодія з іншими лікарськими препаратами, побічна дія, особливості застосування в залежності від клінічної картини захворювання (інсуліни (природні, синтетичні, короткої дії та пролонговані). Пероральні протидіабетичні засоби (бігуаніди, похідні сульфонілсечовини, тіазолідиндіони); антитиреоїдні засобі. Гормони щитоподібної залози. Препарати, що містять йод. Лікарські засоби, що регулюють кальцієвий обмін (антипаратіреоїдні гормони, бісфосфонати). Препарати, що впливають на обмін пуринів (ті, які пригнічують синтез та
ті, що збільшують виведення сечової кислоти).
Методи оцінки і критерії ефективності і безпеки лікарської терапії. Діагностика, корекція і
профілактика побічних реакцій.
Вплив лікарських засобів, що регулюють метаболічні процеси на результати лабораторного
обстеження хворих. Небажані наслідки хибного тлумачення результатів лабораторних досліджень.
Роль магістра спеціальності 224 «Технології медичної діагностики та лікування» в запобіганні
хибного тлумачення результатів лабораторного обстеження хворих.
ПІДСУМКОВИЙ МОДУЛЬНИЙ КОНТРОЛЬ
6. Теми лекцій
№
з/п
1

2
3
4
5
6
7
8

Назва теми
Тема 1. Предмет і задачі, основні поняття клінічної фармакології. Клінічні
аспекти фармакодинаміки та фармакокінетики ліків. Взаємодія лікарських засобів. Побічна дія ліків. Система фармаконагляду
Тема 2. Клінічна фармакологія антибіотиків та антибактеріальних хіміотерапевтичних лікарських засобів.
Тема 3. Клінічна фармакологія лікарських препаратів, що впливають на бронхіальну прохідність
Тема 4. Клінічна фармакологія нестероїдних протизапальних лікарських препаратів
Тема 5. Клінічна фармакологія стероїдних протизапальних лікарських препаратів
Тема 6. Клінічна фармакологія лікарських засобів, що застосовуються при
лікуванні серцево-судинних захворювань
Тема 7. Клінічна фармакологія лікарських засобів, що застосовуються при
лікуванні захворювань системи травлення
Тема 8. Клінічна фармакологія лікарських засобів, що регулюють метаболічні процеси
Усього годин

Обсяг у
годинах
–

1
2
1
1
2
–
2

9

Плани лекцій
Тема 1. Предмет і задачі, основні поняття клінічної фармакології. Клінічні аспекти фармакодинаміки та фармакокінетики ліків. Взаємодія лікарських засобів. Побічна дія ліків. Система
фармаконагляду
План:
1.1. Основні поняття клінічної фармакології.
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1.2. Комплаєнс. Фактори, які впливають на комплаєнс.
1.3. Види взаємодії лікарських речовин при комплексній лікарській терапії.
1.4. Клінічні прояви взаємодії лікарських засобів. Способи зниження і підвищення сили взаємодії лікарських засобів, їх застосування в практичній медицині
Тема 2. Клінічна фармакологія антибіотиків та антибактеріальних хіміотерапевтичних лікарських засобів
План:
2.1. Клініко-фармакологічна характеристика окремих груп антибактеріальних препаратів
(β-лактами – пеніциліни, цефалоспорини, карбапенеми, монобактами; аміноглікозиди, тетрацикліни, макроліди, фторхінолони):
– характерні риси фармакодинаміки і фармакокінетики
– взаємодія з іншими лікарськими препаратами
– характерна побічна дія
– особливості застосування при різній локалізації інфекції
– особливості застосування у різних категорій пацієнтів
2.2. Можливі взаємодії антибактеріальних препаратів із препаратами інших груп при комбінованій терапії.
Тема 3. Клінічна фармакологія лікарських препаратів, що впливають на бронхіальну прохідність
План:
3.1. Сучасні підходи до лікування бронхообструкції
3.2. Клінічна фармакологія окремих груп лікарських засобів для усунення синдрому бронхообструкції: М-холінолітики, селективні -адреноміметики, відхаркувальні ЛП і муколітики
3.3. Методи оцінки і критерії ефективності і безпеки лікарської терапії
Тема 4. Клінічна фармакологія нестероїдних протизапальних лікарських препаратів
План:
4.1. Клініко-фармакологічна характеристика окремих груп препаратів: характерні риси фармакодинаміки і фармакокінетики, взаємодія з іншими лікарськими препаратами, побічна дія
4.2. Методи оцінки і критерії ефективності і безпеки лікарської терапії
Тема 5. Клінічна фармакологія стероїдних протизапальних лікарських препаратів
План:
5.1. Клініко-фармакологічна характеристика окремих препаратів: характерні риси фармакодинаміки і фармакокінетики, взаємодія з іншими лікарськими препаратами, побічна дія, особливості застосування в залежності від клінічної картини захворювання
5.2. Значення хронофармакології при терапії глюкокортикоїдами
5.3. Методи оцінки і критерії ефективності і безпеки лікарської терапії
Тема 6. Клінічна фармакологія лікарських засобів, що застосовуються при лікуванні серцево-судинних захворювань
План:
6.1.1. Клініко-фармакологічна характеристика окремих груп препаратів (характерні риси
фармакодинаміки і фармакокінетики, взаємодія з іншими лікарськими препаратами, побічна дія,
особливості застосування в залежності від клінічної картини захворювання)
6.1.2. Інгібітори АПФ
6.1.3. Блокатори рецепторів до АТ II
6.1.4. Бета-адреноблокатори
6.1.5. Блокатори кальцієвих каналів
6.1.6. Периферичні вазодилятатори
6.1.7. Гіполіпідемічні засоби
6.1.8. Діуретики
6.2.1. Лікарські засоби, що впливають на згортання крові і фібриноліз
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6.2.3. Методи оцінки і критерії ефективності і безпеки лікарської терапії
Тема 7. Клінічна фармакологія лікарських засобів, що застосовуються при лікуванні захворювань системи травлення
План
7.1. Клініко-фармакологічна характеристика окремих груп препаратів: характерні риси фармакодинаміки і фармакокінетики, взаємодія з іншими лікарськими препаратами, побічна дія,
особливості застосування в залежності від клінічної картини захворювання. Антациди, Н2-гістаміноблокатори ІІ-V поколінь, інгібітори протонної помпи, гастроцитопротектори.
7.2. Методи оцінки і критерії ефективності і безпеки лікарської терапії.
Тема 8. Клінічна фармакологія лікарських засобів, що регулюють метаболічні процеси
План
8.1. Клініко-фармакологічна характеристика окремих груп препаратів (характерні риси фармакодинаміки і фармакокінетики, взаємодія з іншими лікарськими препаратами, побічна дія,
особливості застосування в залежності від клінічної картини захворювання)
8.1.1. Інсуліни (природні, синтетичні, короткої дії та пролонговані)
8.1.2. Пероральні протидіабетичні засоби (бігуаніди, похідні сульфонілсечовини, тіазолідиндіони);
8.1.3. Антитиреоїдні засобі
8.1.4. Гормони щитоподібної залози.
8.1.5. Препарати, що містять йод.
8.2.1. Лікарські засоби, що регулюють кальцієвий обмін (антипаратіреоїдні гормони, бісфосфонати).
8.2.2. Препарати, що впливають на обмін пуринів (ті, які пригнічують синтез та ті, що збільшують виведення сечової кислоти).
8.2.3. Методи оцінки і критерії ефективності і безпеки лікарської терапії.

7. Теми семінарських занять – Не передбачено.
Теми семінарських занять — Не передбачено.

8. Теми практичних занять
№
з/п
1

2
3
4
5
6
7
8
9

Назва теми
Тема 1. Предмет і задачі, основні поняття клінічної фармакології. Клінічні
аспекти фармакодинаміки та фармакокінетики ліків. Взаємодія лікарських засобів. Побічна дія ліків. Система фармаконагляду
Тема 2. Клінічна фармакологія антибіотиків та антибактеріальних хіміотерапевтичних лікарських засобів.
Тема 3. Клінічна фармакологія лікарських препаратів, що впливають на бронхіальну прохідність
Тема 4. Клінічна фармакологія нестероїдних протизапальних лікарських препаратів
Тема 5. Клінічна фармакологія стероїдних протизапальних лікарських препаратів
Тема 6. Клінічна фармакологія лікарських засобів, що застосовуються при
лікуванні серцево-судинних захворювань
Тема 7. Клінічна фармакологія лікарських засобів, що застосовуються при
лікуванні захворювань системи травлення
Тема 8. Клінічна фармакологія лікарських засобів, що регулюють метаболічні процеси
Підсумковий МК
Усього годин
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Плани практичних занять
Тема 1. Предмет і задачі, основні поняття клінічної фармакології. Клінічні аспекти фармакодинаміки та фармакокінетики ліків. Взаємодія лікарських засобів. Побічна дія ліків. Система
фармаконагляду.
Ціль заняття: засвоїти основні поняття клінічної фармакології, види взаємодії ЛЗ, класифікацію видів побічної дії ліків, відпрацювати навички вибору ЛЗ, які потребують проведення
лікарського моніторингу; відпрацювання навичок оцінки прояву побічної дії (зміна показників
лабораторного обстеження)
1.1.1.Основні поняття клінічної фармакології.
1.1.2.Види взаємодії ЛЗ
1.1.3. Відпрацювання навичок вибору ЛЗ, які потребують проведення лікарського моніторингу
1.2.1.Побічна дія ЛЗ
1.2.2. Відпрацювання навичок оцінки прояву побічної дії (зміна показників лабораторного
обстеження)
Тема 2. Клінічна фармакологія антибіотиків та антибактеріальних хіміотерапевтичних лікарських засобів.
Ціль заняття: засвоїти основні фармакодинамічні та фармакокінетичні риси ЛЗ кожної фармакологічної групи антибактеріальних ЛЗ; відпрацювати навички оцінки ефективності і безпеки
(вплив на показники лабораторного обстеження)
План:
2.1. Пеніциліни. Цефалоспорини. Карбапенеми. Монобактами. Аміноглікозиди.
2.2. Фторхінолони. Тетрацикліни. Макроліди
2.3. Відпрацювання навичок оцінки ефективності і безпеки (вплив на показники лабораторного обстеження)
Тема 3. Клінічна фармакологія лікарських препаратів, що впливають на бронхіальну прохідність
Ціль заняття: засвоїти клініко-фармакологічну характеристику окремих груп препаратів,
що застосовуються для лікування синдрому бронхообструкції; відпрацювати навички оцінки
ефективності і безпеки (вплив на показники лабораторного обстеження)
План:
3.1. Клініко-фармакологічна характеристика окремих груп препаратів (М-холінолітики, селективні бета-адреноміметики, відхаркувальні і муколітики)
3.2. Відпрацювання навичок оцінки ефективності і безпеки (вплив на показники лабораторного обстеження)
Тема 4. Клінічна фармакологія нестероїдних протизапальних лікарських препаратів
Ціль заняття: засвоїти основні фармакодинамічні та фармакокінетичні риси ЛЗ даної фармакологічної групи; відпрацювати навички оцінки ефективності і безпеки (вплив на показники
лабораторного обстеження)
План:
4.1. Неселективні інгібітори ЦОГ-2, селективні інгібітори ЦОГ-1, селективні та специфічні
інгібітори ЦОГ-2
4.2. Відпрацювання навичок оцінки ефективності і безпеки (вплив на показники лабораторного обстеження)
Тема 5. Клінічна фармакологія стероїдних протизапальних лікарських препаратів
Ціль заняття: засвоїти основні фармакодинамічні та фармакокінетичні риси ЛЗ даної фармакологічної груп; відпрацювати навички оцінки ефективності і безпеки (вплив на показники
лабораторного обстеження)
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План:
5.1. Природні та синтетичні СПВП.
5.2. Відпрацювання навичок оцінки ефективності і безпеки (вплив на показники лабораторного обстеження)
Тема 6. Тема 6. Клінічна фармакологія лікарських засобів, що застосовуються при лікуванні серцево-судинних захворювань
Ціль заняття: засвоїти основні фармакодинамічні та фармакокінетичні риси ЛЗ окремих
фармакологічних груп ЛЗ, що застосовуються при лікуванні серцево-судинних захворювань; відпрацювати навички оцінки ефективності і безпеки (вплив на показники лабораторного обстеження)
План:
6.1. Клініко-фармакологічна характеристика гіполіпідемічних ЛЗ
6.2. Клініко-фармакологічна характеристика антигіпертензивних ЛЗ
6. 3 Клініко-фармакологічна характеристика ЛЗ, що впливають на систему згортання крові
6.4. Відпрацювання навичок оцінки ефективності і безпеки (вплив на показники лабораторного обстеження)
Тема 7. Клінічна фармакологія лікарських засобів, що застосовуються при лікуванні захворювань системи травлення
Ціль заняття: засвоїти основні фармакодинамічні та фармакокінетичні риси окремих груп
ЛЗ, що застосовуються при лікуванні кислотозалежних станів; відпрацювати навички оцінки ефективності і безпеки (впливу на показники лабораторного обстеження)
План:
7.1. Клініко-фармакологічна характеристика окремих груп ЛЗ, що застосовуються при лікуванні кислотозалежних станів
7.2. Відпрацювання навичок оцінки ефективності і безпеки (вплив на показники лабораторного обстеження)
Тема 8. Клінічна фармакологія лікарських засобів, що регулюють метаболічні процеси
Ціль заняття: засвоїти основні фармакодинамічні та фармакокінетичні риси лікарських засобів, що регулюють метаболічні процеси; відпрацювати навички оцінки ефективності і безпеки
(впливу на показники лабораторного обстеження)
План:
8.1. Інсуліни
8.2. Пероральні гіпоглкемічні ЛЗ (похідні сульфонілсечовини, бігуаніди, тіазолідиндінони
та т.і)
8.3. Відпрацювання навичок оцінки ефективності і безпеки (вплив на показники лабораторного обстеження)

9. Теми лабораторних занять
Не передбачено.
Завдання для лабораторних робіт
Не передбачено.
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10. Самостійна робота
№
Назва теми
з/п
1. Тема 1. Предмет і задачі, основні поняття клінічної фармакології. Клінічні аспекти фармакодинаміки та фармакокінетики ліків. Взаємодія лікарських засобів. Побічна дія ліків. Система фармаконагляду
2. Тема 2. Клінічна фармакологія антибіотиків, антибактеріальних хіміотерапевтичних лікарських засобів.
3. Тема 3. Клінічна фармакологія лікарських препаратів, що впливають на бронхіальну прохідність
4. Тема 4. Клінічна фармакологія нестероїдних протизапальних лікарських препаратів
5. Тема 5. Клінічна фармакологія стероїдних протизапальних лікарських препаратів
6. Тема 6. Клінічна фармакологія лікарських засобів, що застосовуються при лікуванні серцево-судинних захворювань
7. Тема 7. Клінічна фармакологія лікарських засобів, що застосовуються при лікуванні захворювань системи травлення
8. Тема 8. Клінічна фармакологія лікарських засобів, що регулюють метаболічні
процеси
Підготовка до підсумкового модульного контролю.
Усього годин

Обсяг у
годинах
6

6
6
6
6
6
6
6
6
54

Завдання для самостійної роботи
Шляхи зменшення впливу ЛП на результати клініко-лабораторних досліджень.
Клініко-фармацевтичні особливості сучасних лікарських форм.
Класифікація видів побічної дії ліків, основні типи побічних реакцій (патогенетична, за характером виникнення, прогнозуванням, локалізацією проявів, за характером перебігу, ступеню
важкості) і ускладнень лікарської терапії.
Небажані наслідки хибного тлумачення результатів лабораторних досліджень. Шляхи зменшення впливу ЛП на результати клініко-лабораторних досліджень.
Особливості застосування антибактеріальних препаратів у залежності від стану пацієнта
(вік, маса тіла, наявність імунодефіциту та нейтропенії та ін.).
НПЗП-гастропатія – підходи щодо прогнозування, профілактичні заходи.
Види терапії глюкокортикоїдами (традиційна, альтернуюча, пульс-терапія – міні-, класична, комбінована). Синдром відміни, заходи щодо профілактики виникнення.
Лікарські засоби, що впливають на згортання крові і фібриноліз: засоби, що стимулюють
адгезію й агрегацію тромбоцитів; засоби, що збільшують утворення фібринних тромбів; інгібітори фібринолізу. Антитромботичні препарати: антиагреганти; засоби, що перешкоджають утворенню фібринних тромбів (антикоагулянти прямої і непрямої дії). Засоби, що активують систему
фібринолізу.
Місце і роль антацидів, що не всмоктуються в лікуванні ГЕРБ.
Гепатопротектори: клініко-фармакологічна характеристика. Гіпоамоніемічні лікарські засоби – місце і роль в лікуванні печінкової недостатності, профілактики виникнення печінкової
енцефалопатії.
Лікарські засоби, що регулюють кальцієвий обмін (антипаратіреоїдні гормони, бісфосфонати).

11. Індивідуальні завдання
Не передбачено.
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12. Методи, методики та технології навчання
У ході викладанні дисципліни «Клінічна фармакологія» використовуються такі:
 методи навчання: словесні (лекція, розповідь, пояснення, бесіда, дискусія тощо), наочні
(метод ілюстрацій, метод демонстрацій), практичні методи (тренувальні вправи, практичні роботи, практикуми), евристичний, проблемний, дослідницький, репродуктивний, пояснювальноілюстративний;
 методики навчання: прямі, проблемні, інтегровані, традиційні та змішані;
 технології навчання: кредитно-модульні, інформаційні (гіпертекстові), комп’ютерні, інтерактивні (пояснювально-ілюстративні), мультимедійні, ситуаційні, дослідницькі, імітаційні
(ігрові), дискусійні.

13. Методи контролю
При оцінюванні знань студентів надається перевага стандартизованому методу контролю –
усному опитуванню, письмовому опитуванню, тестуванню та контролю практичних навичок.
Максимальна кількість балів, що присвоюється студентам при засвоєнні кожного модулю
(залікового кредиту) — 100, в тому числі за поточну навчальну діяльність (поточний контроль) –
60 балів, за результати підсумкового контролю – 40 балів.
Мінімальна кількість балів, що присвоюється студентам при засвоєнні кожного модулю (залікового кредиту) — 60, в тому числі за поточну навчальну діяльність (поточний контроль) – 36
балів, за результати підсумкового контролю – 24 бали.
Поточний контроль включає оцінку теоретичних знань, практичних навичок та самостійну роботу і складається з контролю самостійної роботи студентів та контролю аудиторної роботи.
Контроль самостійної роботи для студентів денної форми навчання оцінює рівень знань,
які студенти отримують під час самостійного опрацювання певних питань, які винесені окремо.
Включає теоретичні питання та тестування.
Контроль аудиторної роботи здійснюється на кожному практичному (семінарському) занятті відповідно конкретним цілям. Включає усне опитування, індивідуальну співбесіду, тестування.
Студенти, які за результатами аудиторної навчальної діяльності набрали мінімум 36 балів,
допускаються до підсумкового модульного контролю.
Підсумковий модульний контроль здійснюється по завершенні вивчення модулю. До підсумкового модульного контролю допускаються студенти, які виконали всі види робіт, передбачених навчальною програмою, та при вивченні модулю набрали кількість балів не меншу за мінімальну. Форма проведення підсумкового модульного контролю стандартизована і включає контроль теоретичної підготовки (9-15 балів) і практичної підготовки (контролю практичних умінь
та навичок — 15-25 балів), у формі тестового колоквіуму і рішення ситуаційних завдань. Максимальна кількість балів підсумкового контролю дорівнює 40.
Підсумковий модульний контроль вважається зарахованим, якщо студент набрав не менше
24 балів.
Передбачені додаткові бали за наукову роботу (до 10 балів), а також штрафні бали.
національна оцінка
відмінно
добре
задовільно
незадовільно

Бали за модуль
бали поточного контролю
54-60
45-53
36-44
0-35

бали підсумкового контролю
36-40
30-35
24-29
0-23

Шкала оцінювання: національна та ECTS
(Європейська система трансферу оцінок.
англ. European Community Course Credit Transfer System)
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Оцінка A, B, C, D, E виставляється лише студентам, яким зараховані усі модулі з дисципліни. Кількість балів з дисципліни, яка нарахована студентам, конвертується у 4-бальну шкалу
таким чином:
Оцінка за національною шкалою
Сума балів за всі
види навчальної ді- для екзамену, курсового проекту
для заліку
яльності
(роботи), практики
90-100
А
відмінно
82-89
B
добре
74-81
C
зараховано
64-73
D
задовільно
60-63
E
незадовільно з можливістю повто- не зараховано з можливістю по35-59
F
рного складання
вторного складання
незадовільно з обов’язковим поне зараховано з обов’язковим по1-34
FX
вторним вивченням дисципліни
вторним вивченням дисципліни
Оцінка з дисципліни FX, F виставляється студентам, яким не зараховано хоча б один модуль
з дисципліни після завершення її вивчення.
Оцінка FX («2») виставляється студентам, які отримали мінімальну кількість балів за поточну навчальну діяльність, але не склали модульний підсумковий контроль. Вони мають право на
повторне складання підсумкового модульного контролю не більше 2 разів під час зимових канікул та впродовж 2 (додаткових) тижнів після закінчення весняного семестру за графіком, затвердженим ректором.
Студенти, які одержали оцінку F по завершенню вивчення дисципліни (не виконали навчальну програму хоча б одного модулю, або не набрали за поточну навчальну діяльність з модулю
мінімальну кількість балів) повинні пройти повторне навчання за індивідуальним навчальним
планом.

14. Форма підсумкового контролю успішності навчання — Залік.
15. Схема нарахування та розподіл балів
Поточне опитування, тестування та самостійна робота
Модуль 1
Т1
Т2
Т3
Т4
Т5
Т6
Т7
Т8
4,54,54,54,54,54,54,54,57,5
7,5
7,5
7,5
7,5
7,5
7,5
7,5

Підсумк.
контроль

Сума

24-40

60-100
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