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МОДУЛЬ 2.
“Доказова медицина як елемент забезпечення раціональності фармакотерапії. Принципи відповідального самолікування поширених станів. Клініко-фармацевтичні підходи до застосування лікарських засобів в пульмонології та антибактерійних лікарських засобів”
Доказова медицина як один із основних інструмен12.02.2015
2
к.фарм.н. Ривак Т.Б.
тів забезпечення раціональності фармакотерапії.
Принципи клініко-фармацевтичного підходу до
26.02.2015
2
к.фарм.н. Ривак Т.Б.
лікування захворювань ЛОР-органів.
Клініко-фармацевтичні аспекти використання анти12.03.2015 бактерійних лікарських засобів. Оцінка безпеки та
2
доц. Лопатинська О.І.
ефективності.
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МОДУЛЬ 2. “Доказова медицина як елемент забезпечення раціональності фармакотерапії. Принципи відповідального самолікування поширених станів. Клініко-фармацевтичні підходи до застосування лікарських засобів в пульмонології та антибактерійних лікарських засобів”
Стани, які легко підлягають медикаментозній корекції і віднесені до самоліку05.02. 06.02. вання. ОТС-засоби, їх вибір для забезпечення самолікування (при шлунково3
2015
2015 кишкових розладах, місцевих розладах кровообігу). Фармацевтична опіка при
застосуванні ОТС-засобів.
Стани, які легко підлягають медикаментозній корекції і віднесені до самоліку12.02. 13.02.
вання. ОТС-засоби, їх вибір для забезпечення самолікування (при застуді, болю
3
2015
2015
різного генезу, гарячці). ФО при застосуванні ОТС-засобів.
Стани, які легко підлягають медикаментозній корекції і віднесені до самоліку19.02. 20.02. вання. ОТС-засоби, їх вибір для забезпечення самолікування (вугровій хворобі
3
2015
2015 та ін. ураженнях шкіри, опіках, корості тощо). Фармацевтична опіка при застосуванні ОТС-засобів.
Стани, які легко підлягають медикаментозній корекції і віднесені до самоліку26.02. 27.02.
вання. ОТС-засоби, їх вибір для забезпечення самолікування (при застосуванні
3
2015
2015
контрацептивів). ФО при застосуванні ОТС-засобів.
05.03. 06.03. Клініко-фармацевтичні підходи до лікування захворювань органів дихання
3
2015
2015 ЛОР-органів.
12.03. 13.03. Клініко-фармацевтичні підходи до лікування захворювань органів дихання
3
2015
2015 (туберкульоз легень, дихальна недостатність).
19.03. 20.03. Клініко-фармацевтичні підходи до лікування захворювань органів дихання
3
2015
2015 (бронхіт, пневмонія).
26.03. 27.03. Сучасні принципи застосування лікарських засобів для фармакотерапії бронхі3
2015
2015 альної астми.
02.04. 03.04. Фармацевтична опіка пацієнтів при лікуванні захворювань органів дихання та
3
2015
2015 ЛОР-органів.
09.04. 10.04. Клініко-фармацевтичні підходи до лікування інфекційних захворювань (Прин3
2015
2015 ципи хіміотерапії, імунізація. Сепсис і септичний шок).
Інфекційні захворювання в ЛОР практиці. Раціональне застосування лікарських
16.04. 17.04.
засобів. Фармацевтична опіка при застосуванні антибактерійних лікарських
3
2015
2015
засобів у ЛОР практиці.
23.04. 24.04. Клініко-фармацевтичні підходи до використання противірусних та протигриб3
2015
2015 кових лікарських засобів.
30.04. 08.05. Клініко-фармацевтичні підходи до застосування лікарських засобів в стомато3
2015
2015 логії та офтальмології.
07.05. 15.05. Контроль засвоєння модуля 1.
1
2015
2015
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Тема самостійної роботи
з.п
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МОДУЛЬ 2. “Доказова медицина як елемент забезпечення раціональності фармакотерапії. Принципи відповідального самолікування поширених станів. Клініко-фармацевтичні підходи до застосування лікарських засобів в пульмонології та антибактерійних лікарських засобів”
1.
Підготовка до практичних занять для опанування уміннями.
10
Уміти:
- користуватися необхідною нормативною документацією і довідковою
літературою;
- визначати і обґрунтовувати вид лікарської 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;
2.
15
- 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;
опанувати принципами фармацевтичної опіки амбулаторних хворих, їх
родичів, близьких.
3.
Підготовка до підсумкового тестового контролю засвоєння модуля 2.
5
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