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Опис програми (Клінічне вивчення лікарських засобів)
Кінцеві цілі дисципліни:
1. Ознайомлення з методологією проведення клінічного вивчення лікарських препаратів
відповідно окремих його фаз та згідно принципів належної клінічної практики (GCP);
2. Ознайомлення з основоположними етичними нормами проведення клінічних
досліджень лікарських засобів відповідно Нюрнберзького кодексу, Гельсинської
декларації та ін.;
3. Ознайомлення з основними видами медичної документації при проведенні клінічних
випробувань;
4. Вивчення обов’язків сторін випробування при проведенні клінічних випробувань
(спонсора, дослідника та ін.);
5. Засвоєння навичок придбання, аналізу та подання інформації про фармакологічні
властивості лiкарських препаратів на основі принципів доказової медицини;
6. Засвоєння загальної методології та принципів вибору лiкарських препаратів для
ефективної та безпечної лiкарської терапii на основі даних систематичних оглядів та
мета-аналізу;
7. Вивчення правил реєстрації побічної дії лікарських засобів при проведенні клінічного
дослідження лікарських препаратів, факторів ризику розвитку та клінічних проявів
побічної дії лiкарських засобів та їх комбінацій;
8. Засвоєння принципів оцінки ефективності та безпеки використання лікарських засобів
різних фармакологічних груп під час їх застосування в клініці на основі даних
рандомізованих клінічних досліджень.
Модуль 1. Клінічне вивчення лікарських засобів.
Змістовий модуль 1. Етапи, документація та методологія проведення клінічного
дослідження лікарських засобів.
Конкретні цілі: вивчити теоретичні основи різних етапів розробки лікарських засобів;
засвоїти порядок планування клінічних досліджень та їх проведення; вивчити методологію
планування та проведення кожної з чотирьох фаз клінічних досліджень та дослідження
біоеквівалентності відповідно положень належної медичної практики (GCP); засвоїти
необхідні методи статистичної обробки, структуру та зміст основних документів клінічного
дослідження лікарських засобів; засвоїти порядок контролю проведення клінічного
дослідження, а також основи доказової медицини. Етичні аспекти клінічних випробувань.
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