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Опис програми (Фармацевтична опіка)
Кінцеві цілі дисципліни:
1. Засвоєння основних положень та вимог належної фармацевтичної практики СРР;
2. Ознайомлення з основними симптомами і синдромами, для яких припустиме
самолікування;
3. Оволодіння методології здійснення фармацевтичної опіки в умовах безрецептурного
відпуску лікарських засобів;
4. Засвоєння загальних принципів та алгоритму проведення фармацевтичної опіки
хворого з метою підвищення ефективності та безпеки лікарської терапії;
5. Формування індивідуального підходу до пацієнта при відпуску безрецептурних
лікарських засобів;
6. Набуття основних навичок проведення фармацевтичної опіки пацієнтів при відпуску
лікарських препаратів для лікування нездужань, для яких припустиме самолікування
із застосуванням ОТС-препаратів;
7. Оволодіння алгоритмом визначення компетенції клінічного провізора і лікаря при
вирішенні проблем пацієнта, які виникають під час терапії лікарськими засобами;
8. Оволодіння навичками алгоритмічного підходу до проведення клінікофармацевтичного аналізу лікарських призначень;
9. Прогнозування, попередження, виявлення та реєстрація побічної дії лікарських
препаратів;
10. Освоєння методології генеричної заміни лікарських препаратів в умовах аптеки;
11. Освоєння правил фармацевтичної опіки декретованих категорій пацієнтів – вагітних,
лактуючих, дітей та людей похилого віку.
12. Засвоєння навичок отримання, аналізу та подання інформації про фармакологічні
властивості ЛП, тобто проведення консультаційної роботи про ЛП серед медичних
працівників та різних верств населення;
13. Засвоєння принципів медичної деонтології, етичних норм поведінки клінічного
провізора в клініці, взаємовідносин клінічного провізора та лікаря, клінічного
провізора та хворого.
Модуль 1. Вступ до фармацевтичної опіки. Фармацевтична опіка при симптоматичному
лікуванні та профілактиці застудних захворювань, розладів функції цнс, розладів
травлення, больового синдрому,уражень шкіри
Змістовий модуль 1. Вступ до фармацевтичної опіки. Основні поняття та визначення
фармацевтичної опіки. Фармацевтична опіка при симптоматичному лікуванні
застудних захворювань, розладів функції ЦНС.
Конкретні цілі: засвоїти визначення, поняття та завдання фармацевтичної опіки, засвоїти
основні положення належної аптечної практики; засвоїти основні симптоми та синдроми
нездужань, при яких припустиме відповідальне самолікування; засвоїти принципи
класифікації ЛП на рецептурні і безрецептурні, брендові і генеричні; засвоїти принципи
генеричної заміни; набути навички первинної діагностики у разі зрушень функції
бронхолегеневої, нервової систем, які вимагають негайного втручання лікаря; засвоїти
загальний алгоритм фармацевтичної опіки; засвоїти алгоритмічний підхід до надання

фармацевтичної допомоги при симптоматичному лікуванні і профілактиці застудних
захворювань, розладів функції ЦНС; засвоїти клініко-фармацевтичну характеристику
безрецептурних ЛП для симптоматичного лікування застудних захворювань, розладів
функції ЦНС.
Змістовий модуль 2. Фармацевтична опіка при симптоматичному лікуванні розладів
травлення, уражень шкіри та її придатків, больового синдрому.
Конкретні цілі:засвоїти основні симптоми та синдроми зрушень функції шлунковокишкового тракту, уражень шкіри, при яких припустиме відповідальне самолікування;
набути навички первинної діагностики небезпечних для здоров‘я і життя “загрозливих”
симптомів патології шлунково-кишкового тракту, шкіри і її придатків, больового синдрому,
які вимагають негайного звернення до лікаря; засвоїти клініко-фармацевтичну
характеристику безрецептурних ЛП для симптоматичного лікування розладів травлення,
уражень шкіри та больового синдрому; засвоїти алгоритм дії провізора при виборі та
відпуску безрецептурного ЛП для симптоматичного лікування розладів травлення, уражень
шкіри та больового синдрому; набути навички проведення фармацевтичної опіки
відвідувачів аптек та інформаційної роботи.
Модуль 2. Фармацевтична опіка при симптоматичному лікуванні місцевих розладів
кровообігу. Фармацевтична опіка декретованих груп відвідувачів аптек.
Фармацевтична опіка при відпуску з аптеки окремих груп безрецептурних лікарських
засобів.
Змістовий модуль 3 Фармацевтична опіка при симптоматичному лікуванні розладів
місцевого кровообігу. Фармацевтична опіка при прийомі засобів контрацепції.
Фармацевтична опіка вагітних жінок та жінок у період лактації.
Конкретні цілі: засвоїти основні симптоми та синдроми розладів місцевого кровообігу
(варикозне розширення вен нижніх кінцівок, геморой), при яких припустиме відповідальне
самолікування; набути навички первинної діагностики небезпечних для здоров‘я і життя
“загрозливих” симптомів розладів місцевого кровообігу, які вимагають негайного звернення
до лікаря; засвоїти клініко-фармацевтичну характеристику безрецептурних ЛП для
симптоматичного лікування розладів місцевого кровообігу;засвоїти алгоритм дії провізора
при виборі та відпуску безрецептурного ЛП для симптоматичного лікування розладів
місцевого кровообігу;засвоїти сучасну класифікацію та номенклатуру засобів контрацепції,
комбінованих гормональних контрацептивів; вміти визначати групи ризику при призначенні
певних засобівконтрацепції; оволодіти знаннями щодо типових побічних явищ і
протипоказань до призначення КОК; вміти надавати консультативну допомогу лікарю і
пацієнтці з питань раціонального застосування засобів гормональної і негормональної
контрацепції; засвоїти основні принципипроведення лікарської терапії вагітних жінок та
жінок, що годують грудьми; вміти диференціювати нездужання, при яких можливе надання
лікарської допомоги вагітним і лактуючим жінкам у межах відповідального самолікування;
засвоїти клініко-фармацевтичну характеристику безрецептурних ЛП, застосування яких
припустиме у період вагітності і лактації; засвоїти алгоритм дії провізора при виборі та
відпуску безрецептурного ЛП для симптоматичного лікування нездужань у період вагітності
і лактації.
Змістовий модуль 4. Фармацевтична опіка осіб з шкідливими звичками. Фармацевтична
опіка при відпуску з аптеки окремих груп безрецептурних ЛЗ. Нормативно-правова база
професійної діяльності клінічного провізора.
Конкретні цілі: сформувати уявлення про патофізіологічні механізми формування
шкідливих звичок (тютюнопаління, надмірне вживання алкогольних напоїв), ожиріння,
синдрому “сухого ока”, а також соціально-економічні та медико-соціальні аспекти проблеми
шкідливих звичок; набути навички первинної діагностики небезпечних для здоров‘я і життя
“загрозливих” симптомів у осіб з шкідливими звичками, надлишковою масою тіла,
синдромом “сухого ока”; які вимагають негайного звернення до лікаря; засвоїти клініко-

фармацевтичну характеристику безрецептурних ЛП для купіювання синдрому відміни при
відмові від шкідливих звичок (тютюнопаління, надмірне вживання алкогольних напоїв),
фармакокорекції надлишкової маси тіла, синдрому “сухого ока; засвоїти алгоритм дії
провізора при виборі та відпуску безрецептурного ЛП для купіювання синдрому відміни при
відмові від шкідливих звичок (тютюнопаління, надмірне вживання алкогольних напоїв),
наданні фармацевтичної допомоги особам з похмільним синдромом, надлишковою масою
тіла, синдромом “сухого ока; набути навички проведення фармацевтичної опіки пацієнтів зі
шкідливими звичками; засвоїти клініко-фармацевтичну характеристику ЛП на основі
вітамінів, мінералів; набути навичок адресного вибору вітамінних препаратів і препаратів,
які містять макро-і мікроелементи; закріпити знання
з нормативно-правової бази
професійної діяльності клінічного провізора та визначити деонтологічні аспекти і напрямки
фармацевтичної опіки лікаря.
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