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Опис програми (Актуальні проблеми профілактики
тютюнопаління, алкоголізму, наркоманії – модуль І)
Кінцеві цілі дисципліни:
1. орієнтуватися у принципах надання амбулаторної та стаціонарної допомоги
пацієнтам із залежністю із психоактивних речовин;
2. пояснювати принципи виникнення залежностей від психоактивних речовин;
3. демонструвати навички попередження залежностей від психоактивних речовин
при відпуску лікарських засобів з аптеки;
4. вміти обгрунтовувати особливості впливу психоактивних речовин на організм
людини залежно від віку, статі, фізіологічних параметрів;
5. використовувати спеціальну фахову інформацію щодо дії психоактивних речовин
та можливостей використання їх у раціональній фармакотерапії.
Модуль 1.

Фармацевтичні аспекти алкоголізму, наркоманії і токсикоманії.

Змістовий модуль 1. Організація наркологічної допомоги в Україні
Конкретні цілі: Інтерпретувати основні поняття і терміни стосовно наркологічної допомоги
пацієнтам. Орієнтуватися у особливостях надання стаціонарної та амбулаторної допомоги
пацієнтам із залежністю від психоактивних речовин. Володіти основними положеннями
законодавства України щодо обігу та використання психоактивних речовин у лікувальній
практиці. Демонструвати уміння використовувати класифікаційні характеристики
залежностей.
Змістовий модуль 2. Загальні закономірності розвитку залежності від психоактивних
речовин
Конкретні цілі: Демонструвати знання щодо розвитку різного виду залежностей від
психоактивних речовин. Вміти пояснювати наслідки впливу психоактивних речовин під час
вагітності, лактації, у дитячому та підлітковому віці, в геріатрії. Трактувати медичні та
психосоціальні наслідки розвитку залежності. Орієнтуватися в особливостях виникнення
залежності залежно від віку, статі, соціального статусу..
Змістовий модуль 3. Закономірності перебігу та синдромологія залежності від
психоактивних речовин.
Конкретні цілі: Класифікувати різні види залежності від психоактивних речовин.
Демонструвати знання щодо закономірностей перебігу та синдромології залежності від
психоактивних речовин. Орієнтуватися в особливостях фармакотерапії та психотерапії
залежностей від психоактивних речовин. Здійснювати профілактичну роботу щодо
попередження розвитку залежностей від психоактивних речовин. Формулювати принципи
профілактики особливо небезпечних інфекційних захворювань у пацієнтів, залежних від
психоактивних речовин. Використовувати етико-деонтологічні принципи роботи із

психоактивними речовинами у діяльності провізора.

Оцінювання модуля 1
При засвоєнні теми традиційні оцінки конвертуються в бали:
“5” – 13 балів,
“4” – 10 балів,
“3” – 8 бали,
“2” – 0 балів.
Підсумкова форма контролю – „залік”
Залік з дисципліни отримують студенти які відвідали усі передбачені навчальною програмою
з дисципліни аудиторні навчальні заняття та при вивченні модуля набрали кількість балів, не
меншу за мінімальну. Мінімальна кількість балів за поточну навчальну діяльність студента –
120.
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