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АНОТАЦІЯ КУРСУ
Предметом вивчення виробничої практики є методологія вибору
найбільш ефективних і безпечних лікарських засобів конкретному хворому, їх
комбінацій, враховуючи індивідуальні особливості організму, клінічної форми,
важкості захворювання, наявності супутньої патології; методологія проведення,
разом з лікарем, клінічних випробувань нових фармакологічних засобів.
Пререквізити і постреквізити курсу: медична біологія, нормальна
фізіологія, патофізіологія, мікробіологія, біохімія, фармакогнозія і медична
ботаніка, фармакологія, лабораторна та функціональна діагностика, перша
долікарська допомога, фармакотерапія з фармакокінетикою; фармацевтична
опіка, фармакоекономіка.
Метою проходження виробничої практики «Клінічна фармація та
фармацевтична опіка» - є закріплення теоретичних знань з клінічної фармації
та придбання практичних навичок їх використання в процесі здійснення
фармацевтичної опіки хворих та відвідувачів аптеки.
Основними завданнями проходження виробничої практики «Клінічна
фармація та фармацевтична опіка» є:
- ознайомлення з роботою стаціонарних відділень та аптечних закладів
базового лікувально-профілактичного закладу, основними видами
медичної та спеціальної документації;

- застосування принципів медичної та фармацевтичної етики та деонтології
в медичній і фармацевтичній діяльності;
- аналіз клінічних та фармацевтичних аспектів раціонального вибору ЛЗ для
конкретного хворого;
- формування мотивованої потреби майбутніх провізорів систематично
оновлювати свої знання і творчо їх застосовувати у практичній діяльності;
- придбання навичок фармацевтичної опіки при відпуску безрецептурних
ЛЗ;
- визначення умов раціонального застосування рецептурних ЛЗ, здійснення
консультацій з питань сумісності з продуктами харчування, алкоголем,
іншими ЛЗ, режиму дозування, правилам застосування певної лікарської
форми;
- придбання навичок індивідуального підходу до кожного хворого з
урахуванням вікового критерію, важкості захворювання.
Очікувані результати:
Студент повинен знати: основні діючі накази, нормативні документи
МОЗ України щодо прийому рецептів, відпуску ЛЗ з аптеки; сучасний
асортимент і класифікації ЛЗ; перелік і номенклатуру ОТС-препаратів в Україні;
правила безрецептурного відпуску ЛЗ; особливості брендових і генеричних ЛЗ,
поняття про генеричну і терапевтичну заміну ЛЗ; характерні клінічні симптоми
найбільш розповсюджених хвороб, що вимагають обов’язкового втручання
лікаря; перелік патологічних станів, при яких можливе відповідальне
самолікування; основні принципи симптоматичної фармакотерапії станів, при
яких можливе відповідальне самолікування; принципи збору розпиту хворого,
збирання та диференціювання скарг, збору анамнезу хвороби, анамнезу життя,
лікарського анамнезу; алгоритм вибору оптимального безрецептурного ЛЗ для
лікування станів, при яких можливе відповідальне самолікування, принципи
фармацевтичної опіки відвідувачів аптеки та стаціонарних хворих; правила
охорони праці, техніки безпеки, санітарно-епідеміологічного режиму при роботі
в стаціонарних відділеннях та аптеках.
Студент повинен вміти: дотримуватися положень фармацевтичної етики
та деонтології; брати участь у погодженні комплексу завдань, пов’язаних із
взаємовідносинами між лікарем, провізором і хворим; ідентифікувати
зареєстровані в Україні ЛЗ за допомогою міжнародної, торгової, хімічної назви
щодо їх віднесення до певної фармакологічної або фармакотерапевтичної групи;
користуватися нормативною і довідковою літературою про ЛЗ; на основі листів
лікарських призначень аналізувати раціональність вибору оптимальної
лікарської форми, дози, щляху введення ліків та терміну їх застосування;
готувати інформаційні повідомлення для лікарів про традиційні та нові ліки,
особливості їх дії, методи раціонального застосування; інформувати лікарів про
особливості фармакодинаміки і фармакокінетики нових ЛЗ, що надходять до
аптечної мережі України; здійснювати фармацевтичну опіку хворих,
консультувати хворих та членів їх рожин з питань раціонального використання
рецептурних і безрецептурних ЛЗ різних груп: прояви клінічної дії, спосіб і час
прийому, взаємодія з їжею, прояви побічної дії тощо.

ОПИС КУРСУ
Форми і методи навчання: виробнича практика з клінічної фармації та
фармацевтичної опіки передбачає і викладається у формі практичних занять
(40 годин) та самостійної роботи студентів (80 годин).
Зміст виробничої практики:
Тема 1. Ознайомлення зі структурою та принципами роботи базового
багатопрофільного
лікувально-профілактичного
закладу,
стаціонарних
відділень, діагностичних підрозділів, аптечних установ, які розташовані на базі
лікарні, оснащенням робочого місця провізора.
Тема 2. Основні методи клінічного обстеження хворих. Види медичної
документації. Лікарський анамнез.
Тема 3. Аналіз клініко-фармацевтичних аспектів застосування ЛЗ для
лікування захворювань серцево-судинної системи.
Тема 4. Фармацевтична опіка хворих з патологією органів серцевосудинної системи, формування практичних навичок, інформування пацієнтів
щодо умов раціонального і безпечного використання ліків в умовах відділення
та аптеки.
Тема 5. Аналіз клініко-фармацевтичних аспектів застосування ЛЗ для
лікування захворювань дихальної системи.
Тема 6. Фармацевтична опіка хворих з патологією органів дихання,
формування практичних навичок, інформування пацієнтів щодо умов
раціонального і безпечного використання ліків в умовах відділення та аптеки.
Тема 7. Аналіз клініко-фармацевтичних аспектів застосування ЛЗ для
лікування захворювань шлунково-кишкового тракту та гепато-біліарної системи.
Тема 8. Фармацевтична опіка хворих з патологією органів травлення,
формування практичних навичок, інформування пацієнтів щодо умов
раціонального і безпечного використання ліків в умовах відділення та аптеки.
Тема 9. Аналіз клініко-фармацевтичних аспектів застосування ЛЗ для
лікування захворювань сечовивідної системи.
Тема 10. Фармацевтична опіка хворих з патологією органів сечовиведення,
формування практичних навичок, інформування пацієнтів щодо умов
раціонального і безпечного використання ліків в умовах відділення та аптеки.
Тема 11. Диференційний залік.
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та
оцінки
диференційний залік.

за

САМОСТІЙНА РОБОТА СТУДЕНТІВ передбачає підготовку до
практичних занять та диференційного заліку, ведення щоденника з виробничої
практики, контролюється під час перевірки поточних знань студентів і
проведення диференційного заліку.
ПОЛІТИКА КУРСУ
Політика щодо дедлайнів та перескладання
До підсумкового контролю допускаються студенти, які виконали всі види
робіт, передбачені начальною програмою, відпрацювали усі навчальні заняття та
при вивчені модуля набрали кількість балів, не меншу за мінімальну.
Відпрацювання пропущених практичних занять, незалежно від причини
пропуску, та консультації відбуваються згідно з кафедральним графіком
відробіток та консультацій. Відпрацювання пропущених практичних занять
проводиться із записом у журналі відробіток кафедри та відміткою на бланку
дозволу з деканату. Перескладання поточного та підсумкового модулів з метою
підвищення оцінки не допускається, окрім ситуацій передбачених «Положенням
про диплом державного зразка з відзнакою»
Політика щодо академічної доброчесності
Дотримання академічної доброчесності здобувачами освіти передбачає:

самостійне виконання навчальних завдань, завдань поточного та
підсумкового контролю результатів навчання (для осіб з особливими освітніми
потребами ця вимога застосовується з урахуванням їхніх індивідуальних потреб
і можливостей);

посилання на джерела інформації у разі використання ідей, розробок,
тверджень, відомостей;

дотримання норм законодавства про авторське право і суміжні права;

надання достовірної інформації про результати власної (наукової,
творчої) діяльності, використані методики досліджень і джерела інформації.
Неприйнятними у навчальній діяльності для учасників освітнього процесу
є: - використання родинних або службових зв’язків для отримання позитивної
або вищої оцінки під час здійснення будь-якої форми контролю результатів
навчання або переваг у науковій роботі;
використання під час контрольних заходів заборонених допоміжних
матеріалів або технічних засобів (шпаргалок, конспектів, мікронавушників,
телефонів, смартфонів, планшетів тощо);
проходження процедур контролю результатів навчання підставними
особами.
За порушення академічної доброчесності здобувачі освіти можуть бути
притягнені до такої академічної відповідальності:

зниження результатів оцінювання контрольної роботи, іспиту, заліку
тощо;


повторне проходження оцінювання (контрольної роботи, іспиту,
заліку тощо);

призначення
додаткових контрольних заходів (додаткові
індивідуальні завдання, контрольні роботи, тести тощо);

повторне проходження відповідного освітнього компоненту
освітньої програми;

проведення додаткової перевірки інших робіт авторства порушника;

позбавлення права брати участь у конкурсах на отримання
стипендій, грантів тощо;

повідомлення суб’єкта, який здійснює фінансування навчання
(проведення наукових досліджень), установи, що видала грант на навчання
(дослідження), потенційних роботодавців, батьків здобувача вищої освіти про
вчинене порушення;

виключення з рейтингу претендентів на отримання академічної
стипендії або нарахування штрафних балів у такому рейтингу;

позбавлення академічної стипендії;

позбавлення наданих Університетом пільг з оплати навчання;

відрахування з Університету.
Політика щодо відвідування та запізнень: присутність на всіх заняттях:
практичних заняттях, поточному та підсумковому контролі є обов'язковою
(виняток: поважна причина). Запізнення більш ніж на 5 хвилин без поважної
причини не допускається. Протягом двох днів у будь-якій зручній для студента
формі інформувати деканат про причини, які унеможливлюють відвідування
занять та виконання інших завдань, передбачених навчальною програмою.
Мобільні пристрої: заборонене списування під час контролю знань
(включно із використанням мобільних технічних засобів передачі інформації).
Поведінка в аудиторії:
- відвідувати лекції, практичні заняття відповідно до розкладу в халатах;
- не запізнюватися на заняття;
- не розмовляти під час занять;
- відключати мобільний телефон.

