КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН ЛЕКЦІЙ
з навчальної дисципліни «Фармацевтична опіка»
для студентів 5 курсу фармацевтичного факультету
за спеціальністю 7.110206 – клінічна фармація на весняний семестр 2014-2015 н.р.
Затверджено
на методичній нараді кафедри
Протокол № 7 від 27.01.2015 р.
Дата

10.02.2015

17.02.2015

24.02.2015

03.03.2015

10.03.2015

17.03.2015
24.03.2015
31.03.2015
07.04.2015
14.04.2015

К-сть
годин
Модуль 1: «Фармацевтична опіка»

Тема лекції

Предмет і завдання фармацевтичної опіки, її
концепція. Доказова медицина як один із основних інструментів забезпечення ефективної
фармацевтичної опіки. Основи доказової фармацевтичної опіки.
Лікова хвороба як наслідок нераціонального
застосування лікарських засобів. Роль фармацевтичної опіки у попередженні розвитку лікової хвороби.
Алгоритм вибору лікарських засобів лікування
серцево-судинних захворювань. Комплекс заходів, що належать до фармацевтичної опіки.
Алгоритм вибору лікарських засобів для лікування захворювань шлунково-кишкового тракту. Комплекс заходів, що належать до фармацевтичної опіки.
Комплекс заходів, що належать до фармацевтичної
опіки медичного персоналу та пацієнтів при лікуванні захворювань нервової системи
Клініко-фармацевтичний підхід до використання
лікарських засобів для фармакотерапії алергічних
захворювань. Причини та способи усунення лікових
алергій. Фармацевтична опіка в аптеці.
Фармацевтична опіка у період вагітності та лактації.
Фармацевтична опіка у педіатрії.
Фармацевтична опіка хворих похилого віку. Клініко-фармацевтичні аспекти спеціальної фармацевтичної опіки.
Роль комунікації в багатовекторній фармацевтичній
опіці
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Тема практичного заняття
Модуль 1: «Фармацевтична опіка»
Предмет і завдання фармацевтичної опіки, її концепція. Етико-деонтологічні та
соціально-психологічні аспекти фармацевтичної опіки. Доказова фармацевтична
опіка.
Оцінка ефективності та безпеки використання лікарських засобів у клінічній та
амбулаторній практиці, їх зв’язок з фармацевтичною опікою. Ліко-пов’язані та
медичні проблеми, які визначають необхідність фармацевтичної опіки. Фармацевтична опіка у раціональній фармакотерапії основних та супутніх захворювань.
Фармацевтична опіка при відпуску безрецептурних лікарських засобів. Роль фармацевтичної опіки у забезпеченні раціонального самолікування.
Фармацевтична опіка при лікуванні захворювань серцево-судинної системи (ішемічна хвороба серця, артеріальна гіпертензія, аритмії).
Фармацевтична опіка хворих на цукровий діабет 1 та 2 типів. Роль клінічного провізора у забезпеченні немедикаментозних заходів, що впливають на результат лікування.
Фармацевтична опіка хворих на бронхіальну астму та інші бронхообструктивні
захворювання легень. Участь клінічного провізора у фармакотерапії та профілактиці рецидивів захворювання.
Фармацевтична опіка хворих з пептичною виразкою шлунка та 12-типалої кишки.
Участь клінічного провізора у фармакотерапії та профілактиці рецидивів захворювання.
Фармацевтична опіка хворих на гепатит, патологію жовчних шляхів, панкреатит,
коліт. Участь клінічного провізора у фармакотерапії та профілактиці рецидивів
захворювання.
Фармацевтична опіка хворих на цистит, сечокам’яну хворобу, пієло- та гломерулонефрити.
Фармацевтична опіка при лікуванні аутоімунних захворювань (ревматизму, полінозів, системного червоного вовчака, склеродермії, ревматоїдного поліартриту).
Участь клінічного провізора у забезпеченні ефективної та безпечної фармакотерапії.
Фармацевтична опіка хворих на ішемічний інсульт, церебросклероз та цереброваскулярну недостатність.
Фармацевтична опіка при лікуванні невритів, епілепсії, паркінсонізму, депресії,
психозів.
Фармацевтична опіка при лікуванні дерматологічних захворювань. Клінікофармацевтичний підхід до використання лікарських засобів для фармакотерапії
алергічних захворювань.
Фармацевтична опіка при відпуску та застосуванні вітамінів, мінералів та полівітамінних засобів. Фармацевтична опіка при застосуванні засобів контрацепції
Оцінка ефективності та безпеки використання лікарських засобів у період вагітності та лактації. Роль фармацевтичної опіки у раціоналізації фармакотерапії вагітних.
Оцінка ефективності та безпеки використання лікарських засобів у педіатрії.
Участь клінічного провізора у наданні фармацевтичної опіки медичному персоналу і особам, які доглядають та виховують дітей.
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Оцінка ефективності та безпеки використання лікарських засобів у геріатрії. Роль
фармацевтичної опіки у раціоналізації фармакотерапії хворих похилого віку.
Фармацевтична опіка осіб із шкідливими звичками (зловживання алкоголем, нікотинова залежність). Фармацевтична опіка осіб з надлишкової масою тіла.
Принципи фахової комунікації при надання фармацевтичної опіки хворим.
Підсумковий контроль засвоєння модуля 1: «Фармацевтична опіка»
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Тема самостійної роботи
Підготовка до практичних занять для опанування уміннями.
Уміти:
- користуватися необхідною нормативною документацією і довідковою літературою;
- визначати і обґрунтовувати вид лікової форми лікарського засобу
і спосіб його введення залежно від впливу фармацевтичних чинників;
- прогнозувати можливу взаємодію лікарських засобів при їх одночасному або послідовному застосуванні;
- попереджувати побічну дію/реакцію лікарського засобу і вказувати на спосіб усунення можливої побічної дії його на організм;
- брати участь у системі заходів по реалізації фармаконагляду;
- вміти спілкуватися з хворим і співпрацювати лікарем із питань
раціональної фармакотерапії;
- брати участь у погодженні з лікарем плану індивідуалізованої
фармакотерапії, здійснювати її моніторинг;
- прогнозувати та попереджувати виникнення можливих лікозалежних проблем у процесі фармакотерапії;
надавати фармацевтичну опіку хворих, їх родичів, близьких на
основі принципи етики, деонтології, основ фахової комунікації.
Підготовка до підсумкового тестового контролю засвоєння модуля 1.
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