
Анотація 

 

з дисципліни «ПОБІЧНА ДІЯ ЛІКІВ» 

Мета курсу — сформувати та поглибити у студентів професійно- 

компетентні знання щодо побічної дії ліків різних фармакотерапевтичних груп та 

питань безпеки при застосуванні ліків, забезпечити достатній рівень знань 

стосовно побічної дії лікарських засобів згідно до потреб практичної охорони 

здоров’я, а також поглибити базові знання студентів із питань фармаконагляду та 

практичних навичок виявлення, інформування та запобігання виникненню 

побічних реакцій та будь-яких інших проблем, пов’язаних із безпекою та 

ефективністю застосування лікарських засобів. 

Міжпредметні зв’язки, навчальна дисципліна пов’язана з такими 

дисциплінами як фармакологія, фармакотерапія з фармакокінетикою, біологія з 

основами генетики, анатомія та фізіологія людини, патологічна фізіологія, 

органічна хімія, біологічна хімія, мікробіологія з основами імунології, 

фармакогнозія, лікарська токсикологія, фармакоекономіка. 

Процес вивчення дисципліни спрямований на формування таких 

компетентностей: здатність визначати класифікацію побічної дії лікарських 

засобів, аналізувати можливі прояви побічної дії ліків, симптоми передозування 

лікарськими засобами, передбачити можливість виникнення побічних ефектів у 

пацієнтів із різними захворюваннями; оцінювати співвідношення користь/ризик 

при застосуванні лікарських засобів. 

Програмні результати навчання: 

знати: основну термінологію (дефініції), що характеризує побічну дію 

ліків; основні фактори ризику виникнення побічної дії ліків; класифікацію 

побічних реакцій лікарських засобів ; характеристику типових побічних реакцій 

та механізм їх виникнення; фармакологічну логіку взаємозв’язку між механізмом 

дії лікарських препаратів та побічною дією , протипоказаннями до застосування 

ліків різних груп; фактори, які сприяють виникненню побічної дії ліків та 

зменшують їх прояви ; правила раціональної антибіотикотерапії з метою 

попередження побічної дії та розвитку антибіотикорезистентності. 

уміти: визначати прояви побічної дії ліків, симптоми передозування 

сильнодіючими та отруйними лікарськими засобами (оцінка співвідношення 

«користь/ризик»); визначати основні механізми розвитку побічної дії ліків; 

оріентуватись в умовах, що сприяють підвищенню або зниженню побічної дії 

лікарських препаратів; надавати порівняльну характеристику окремим 

лікарським засобам за показниками ефективності, безпеки з урахуванням 

побічної діі та протипоказаннями до застосування лікарських засобів; 

прогнозувати наслідки взаємодії ліків при їх комбінованому введенні, ліків та 

компонентів їжі, ліків та алкоголю; консультувати лікаря з метою профілактики 

побічної дії ліків; проводити пошук фармакологічної інформації у сучасних 

довідниках, наукових та фахових періодичних виданнях; 

володіти: базовими поняттями та термінами дисципліни; основними 

методами попередження побічної дії ліків та принципи їх лікування;



інформацією про міжнародні стандарти забезпечення якості та безпечності ліків. 

Зміст навчальної дисципліни: 

ПОБІЧНА ДІЯ ЛІКІВ. Основи законодавства України про лікарські засоби. 

Класифікація та механізми побічної дії лікарських засобів. Основні заходи 

попередження побічної дії. Побічна дія препаратів, що застосовуються для 

місцевої та загальної анестезії. Побічна дія лікарських засобів, що впливають на 

вегетативну нервову систему. Побічна дія лікарських засобів, що впливають на 

центральну нервову систему. Побічна дія наркотичних анальгетиків та 

нестероїдних протизапальних засобів. Побічна дія препаратів, що впливають на 

органи дихання. Побічна дія лікарських засобів, що застосовують в 

гастроентерології. Побічна дія лікарських засобів, що впливають на функції 

нирок та міометрій. Побічна дія лікарських засобів, що застосовують для 

лікування захворювань серцево-судинної системи. Побічна дія препаратів, що 

стимулюють функцію центральної нервової системи. Побічна дія 

гепатопротекторних засобів та пробіотиків. Побічна дія сульфаніламідів Побічна 

дія протизапальних лікарських засобів. Побічна дія протипухлинних лікарських 

засобів. 

Обсяг вивчення навчальної дисципліни: 3 кредити ЄКТС, загальний обсяг 

90 годин, у тому числі 36 годин аудиторних навчальних занять і 54 години 

самостійної та індивідуальної роботи. 

Форма семестрового контролю: підсумковий модульний контроль. 


