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Тема практичного заняття
МОДУЛЬ 1: «Фармакоекономіка»
Фармакоекономіка як наука: визначення, мета, завдання, предмет та
об’єкти дослідження. Основні поняття і терміни. Історія розвитку
фармакоекономіки. Суть методології фармакоекономічних досліджень.
Витрати як фармакоекономічна категорія. Класифікація фармакоекономічних витрат. Етапи розрахунку витрат при проведенні фармакоекономічних досліджень.
Основні показники вартості лікування хворих. Джерела відшкодування витрат в системі охорони здоров’я. Фармакоекономічна оцінка
ефективності фармакотерапії.
Інформаційні джерела про лікарські засоби. Літературні джерела,
бази даних доказової медицини. Систематичні огляди як джерела
інформації щодо клінічної ефективності ЛЗ та медичних втручань.
Фармакоекономічний аналіз «витрати-ефективність». Об’єкти дослідження, особливості, недоліки та переваги методу.
Моделювання у фармакоекономіці. Метод дерева рішень. Модель
розрахунків при аналізі «витрати-ефективність».
Фармакоекономічний аналіз «витрати-користь». Значення досліджень у визначенні якості життя. Індекси QALI та оцінка користі у
фармакоекономічному аналізі.
Фармакоекономічний аналіз «витрати-вигода».
Методи фармакоекономічного аналізу «вартість захворювання» та
«мінімізація вартості».
Методологічні основи раціонального споживання лікарських засобів.
Аналіз споживання лікарських засобів за принципами ATС/DDD.
Частотний, АВС- та VEN - аналізи як методи оцінки споживання
лікарських засобів.
Фармакоеокномічний аналіз «Мінімізація витрат» при лікуванні та
профілактиці інфекційних захворювань
Фармакоекономічний аналіз «витрати-ефективність» при лікуванні та
профілактиці захворювань серцево-судинної системи
Опрацювання формулярних переліків лікарських засобів на основі
фармакоекономічного аналізу.
Контроль виконання етапу індивідуальної (розрахунково-графічної)
роботи. Контроль засвоєння модуля 1.
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Тема самостійної роботи
МОДУЛЬ 1. “Фармакоекономіка”
Підготовка до практичних занять для опанування уміннями:
- володіти і користуватися необхідною нормативною документацією і довідковою літературою, інформаційними базами даних про лікарські засоби;
- аналізувати і розраховувати загальну (повну) вартість захворювання;
- проводити розрахунок і порівнювати коефіцієнти ефективності витрат альтернативних схем фармакотерапії та надання медичної допомоги;
- оволодіти принципами мінімізації витрат на лікування амбулаторних та стаціонарних хворих на основі даних доказової медицини і фармації, керуючись методологією фармакоекономічних досліджень.
Уміти:
- користуватися необхідною нормативною документацією і довідковою літературою, інформаційними базами даних про лікарські засоби;
- аналізувати і розраховувати загальну (повну) вартість захворювання;
- проводити розрахунок і порівнювати коефіцієнти ефективності витрат альтернативних схем фармакотерапії та надання медичної допомоги;
- оволодіти принципами мінімізації витрат на лікування амбулаторних та стаціонарних хворих на основі даних доказової медицини і фармації, керуючись методологією фармакоекономічних досліджень.
Індивідуальна робота в межах часу підготовки до практичних занять – підготовка
огляду наукової літератури.
Підготовка до підсумкового тестового контролю засвоєння модуля 1.
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