ПЕРЕЛІК ЗНАНЬ ТА УМІНЬ, ЯКІ ПОВИНЕН ОПАНУВАТИ СТУДЕНТ 
спеціальності «Акушерська справа» 
після вивчення дисципліни «Фармакологія та медична рецептура »
Студенти повинні знати:
1. Структуру рецепта, загальні правила виписування рецептів та заповнення рецептурних бланків згідно з вимогами діючих наказів.
2. Сучасні лікарські форми, які застосовують у практичній медицині.
3. Класифікацію лікарських засобів за основними фармакологічними групами.
4. Номенклатуру найбільше вживаних препаратів кожної фармакологічної групи.
5. Основні питання фармакокінетики та фармакодинаміки вивчених лікарських засобів.
6. Показання та протипоказання до застосування лікарських засобів, їх побічну дію та заходи щодо її запобігання.
7. Правила обліку та безпечного зберігання сильнодіючих, отруйних та наркотичних засобів, а також рецептурних бланків на ці препарати.
Студенти повинні вміти:
1. Виписувати рецепти на препарати в сучасних лікарських формах, дозволених для виписування акушеркам.
2. Оформляти вимоги лікувально-профілактичних закладів, виписувати в них лікарські засоби.
3. Аналізувати терапевтичну та побічну дію найбільше вживаних лікарських засобів.
4. Оцінювати можливість і доцільність практичного застосування лікарських засобів за певних патологічних станів на основі знань про їх властивості, механізм та локалізацію дії.
5. Використовувати лікарські засоби у випадку надання невідкладної допомоги та виписувати на них рецепти.
6. Користуватися довідковою літературою.
Студенти мають бути поінформовані про:
1. Нові лікарські препарати вітчизняного та зарубіжного виробництва.
2. Сучасні уявлення про механізм дії препаратів певних фармакологічних груп.
3. Взаємодію деяких препаратів, їх сумісність у випадку комбінованого застосування.
4. Токсичну дію препаратів.
Перелік практичних навичок
Студенти повинні вміти:
1.	Розрізняти форми ліків, оцінювати особливості їх застосування та шляхи уведення для досягнення максимального лікувального ефекту.
2.	Класифікувати лікарські препарати за основними фармакологічними групами.
3.	Оцінювати можливість та доцільність препаратів, ґрунтуючись на знаннях їхніх властивостей, механізму та локалізації дії.
4.	Працювати з лікарськими препаратами.
5.	Вести облік та дотримуватися правил безпечного зберігання сильнодіючих, отруйних та наркотичних речовин, а також рецептурних бланків на них.
6.	Виписувати рецепти на найбільш вживані лікарські препарати.
7.	Оформляти вимоги на лікарські засоби для лікувально-профілактичних закладів
8.	Розраховувати дози й концентрації ліків.
9.	Працювати з анотаціями та довідниковою літературою.
10.	Розв’язувати фармакологічні ситуаційні задачі з професійним напрямом, а саме — в акушерській практиці.
11.	Аналізувати терапевтичну й побічну дію.
12.	Аналізувати токсичну, тератогенну, ембріотоксичну та мутагенну дію медикаментозних препаратів.
13.	Виписувати рецепти на засоби невідкладної допомоги.







Перелік питань до іспиту
1.	Визначення фармакології як науки. Її предмет та завдання. Зв’язок фармакології з іншими дисциплінами та біологічними науками.
2.	Основні етапи розвитку фармакології.
3.	Шляхи винайдення нових лікарських засобів та їх впровадження.
4.	Клінічні дослідження нових медикаментозних речовин.
5.	Поняття про лікарські речовини, сировину, препарати, форму.
6.	Джерела одержання медикаментозних речовин. Уявлення про фітотерапію.
7.	Класифікація форм лікарських препаратів, їх переваги та недоліки.
8.	Рецепт, його значення. Загальні правила виписування рецептів.
9.	Форми рецептурних бланків і правила оформлення рецептів.
10.	Правила виписування ліків для стаціонарних хворих.
11.	І Державна Фармакопея України, її зміст і значення.
12.	Основні відомості про аптеку. Її структура та функції.
13.	Правила зберігання та відпуску отруйних, наркотичних та сильнодіючих речовин.
14.	Тверді форми ліків, правила виписування рецептів на порошки, капсули, драже, таблетки.
15.	Рідкі форми ліків, правила виписування рецептів на розчини, емульсії, суспензії, слизи.
16.	Рідкі лікарські форми з рослинної сировини, правила виписування рецептів на настої, відвари, настойки, екстракти, мікстури.
17.	М’які форми ліків: мазі, пасти, лініменти, супозиторії.
18.	Форми ліків для ін’єкцій. Способи стерилізації, правила виписування рецептів.
19.	Шляхи введення ліків в організм.
20.	Переваги та недоліки ентеральних шляхів уведення ліків в організм.
21.	Переваги та недоліки парентеральних шляхів уведення ліків в організм.
22.	Розподіл та біотрансформація ліків в організмі.
23.	Шляхи виведення ліків з організму.
24.	Основні поняття фармокодинаміки: фармакологічний ефект, механізм дії.
25.	Види дії медикаментозних речовин: місцева, резорбтивна, рефлекторна, основна і побічна, пряма та другорядна.
26.	Умови, які впливають на дію ліків в організмі: хімічна будова, фізико-хімічні властивості, вік, доза, маса тіла, індивідуальна чутливість.
27.	Дія лікарських препаратів залежно від дози. Види доз, широта терапевтичної дії.
28.	Зміна дії медикаментозних речовин у випадку повторних уведень: кумуляція, звикання, тахіфілаксія, залежність, сенсибілізація.
29.	Комбінована дія медикаментозних речовин. Синергізм та його види. Антагонізм. Сінергоантагонізм.
30.	Побічна дія ліків алергійної та неалергійної природи.
31.	Токсична дія ліків, тератогенна, ембріотоксична та мутагенна дія.
32.	Значення особливостей взаємодії лікувальних речовин для фармакотерапії.
33.	Місцево-анастезувальні речовини — загальна характеристика, види місцевої анестезії. Препарати, застосування їх для різних видів анестезії.
34.	В’яжучі засоби, принципи їх дії, класифікація, застосування окремих препаратів.
35.	Адсорбувальні засоби: принцип дії, застосування.
36.	Подразнювальні засоби: їх місцева, рефлекторна та відволікальна дія. Препарати. Застосування.
37.	Будова еферентної іннервації. Класифікація речовин, що впливають на холінергічні нервові волокна.
38.	М-холіноміметичні речовини, основні фармакологічні ефекти, вплив на око і тонус непосмугованої м’язової тканини. Препарати, застосування. Отруєння і надання допомоги.
39.	Н-холіноміметичні речовини, механізм збуджувальної дії на дихання. Препарати. Шляхи введення. Токсична дія нікотину. Засоби для боротьби з палінням.
40.	Антихолінестеразні речовини. Механізм дії. Основні фармакологічні ефекти. Препарати. Застосування. Допомога в разі отруєння ФОС.
41.	М-холіноблокатори. Механізм дії, основні фармакологічні ефекти. Особливості дії окремих препаратів. Застосування. Надання допомоги в разі отруєння.
42.	Гангліоблокатори. Механізм їх дії. Застосування окремих препаратів. Побічна дія. 
43.	Класифікація речовин, що впливають на адренергічні нервові волокна.
44.	Альфа - адреноміметичні речовини, їх основні фармакологічні ефекти. Застосування.
45.	Бета - адреноміметичні речовини, їх основні фармакологічні ефекти. Шляхи введення.
46.	Альфа і бета - адреноміметичні речовини, основні фармакологічні ефекти. Застосування. Побічна дія.
47.	Симпатоміметичні речовини. Основні фармакологічні ефекти. Застосування. Побічна дія.
48.	Бета -адреноблокатори. Застосування.
49.	Альфа - адреноблокатори. Показання та протипоказання до застосування.
50.	Симпатолітичні речовини.
51.	Засоби для інгаляційного наркозу. Ускладнення під час і після наркозу. Особливості дії окремих препаратів.
52.	Засоби для неінгаляційного наркозу. Особливості дії окремих препаратів. Шляхи введення. Ускладнення.
53.	Спирт етиловий. Його резорбтивна та місцева дія. Допомога в разі гострого отруєння. Алкоголізм і методи лікування.
54.	Снодійні засоби. Гостре отруєння, надання допомоги.
55.	Наркотичні анальгетики. Загальна характеристика. Особливості дії окремих препаратів. Застосування. Допомога в разі гострого отруєння. Морфінізм, методи лікування.
56.	Ненаркотичні анальгетики. Механізм анальгетичної, жарознижувальної та протизапальної дії. Застосування. Побічна дія.
57.	Нейролептики. Загальна характеристика, застосування, побічна дія.
58.	Транквілізатори. Загальна характеристика. Препарати. Застосування. Побічна дія.
59.	Седативні засоби. Вплив на ЦНС. Застосування, побічна дія.
60.	Загальна характеристика та застосування психостимулювальних засобів.
61.	Аналептики. Загальна характеристика, вплив на ЦНС. Препарати, застосування.
62.	Стимулятори дихання центральної та рефлекторної дії. Застосування окремих препаратів. 
63.	Протикашльові засоби, класифікація. Препарати, застосування, побічна дія.
64.	Відхаркувальні засоби. Механізм дії та застосування окремих препаратів. 
65.	Бронхолітичні засоби. Засоби невідкладної допомоги в разі нападу бронхіальної астми.
66.	Засоби, які використовують в разі набряку легень.
67.	Серцеві глікозиди, механізм їхньої дії на серце. Препарати, застосування, шляхи введення. Передозування.
68.	Протиаритмічні засоби: механізм дії окремих препаратів, застосування.
69.	Засоби, які використовують для зняття та запобігання нападам стенокардії. Механізм дії окремих препаратів. Шляхи введення.
70.	Засоби, які застосовують в разі інфаркту міокарда.
71.	Антигіпертензивні засоби, загальна характеристика. Класифікація. Застосування окремих препаратів.
72.	Засоби, які впливають на апетит.
73.	Засоби, які використовують у випадку недостатньої та надмірної секреції залоз шлунка.
74.	Засоби, які використовують у випадку порушення секреції підшлункової залози.
75.	Жовчогінні засоби, класифікація. Застосування окремих препаратів. 
76.	Проносні засоби, класифікація. Застосування окремих препаратів.
77.	Сечогінні засоби, механізм дії, класифікація, застосування, можлива побічна дія.
78.	Засоби, які впливають на міометрій.
79.	Засоби, які впливають на систему крові, класифікація, застосування.
80.	Препарати гормонів. Їх синтетичні замінники та антагоністи.
81.	Вітамінні препарати. 
82.	Солі основних та основно-земельних металів.
83.	Глюкоза. Фізіологічне значення, показання до застосування.
84.	Протизапальні засоби стероїдної та нестероїдної будови. Механізм їхньої дії. Застосування. Побічна дія.
85.	Протиалергійні засоби. Механізм протиалергійної дії окремих препаратів. Застосування.
86.	Антисептичні засоби. Застосування препаратів груп галогеномісних сполук, ароматичних та аліфатичних сполук, барвників.
87.	Антисептичні засоби. Застосування препаратів груп окислювачів, похідних нітрофурану, детергентів, кислот та основ, солей важких металів.
88.	Антибіотики, загальна характеристика, механізм дії, спектр дії, класифікація. 
89.	Застосування антибіотиків групи пеніциліну. Напівсинтетичні пеніциліни. Шляхи введення. Побічна дія.
90.	Особливості застосування антибіотиків груп макролідів, тетрацикліну, стрептоміцину.
91.	Особливості застосування антибіотиків груп левоміцетину, аміноглікозидів, поліміксину.
92.	Основні принципи хіміотерапії. Поняття про основні та резервні антибіотики.
93.	Сульфаніламідні препарати, загальна характеристика, механізм і спектр дії. Застосування окремих препаратів. Побічна дія.
94.	Похідні нітрофурану 8-оксихіноліну. Фторхінолони.
95.	Протитуберкульозні засоби. Протисифілітичні засоби.
96.	Засоби, які застосовують у разі трихомонозу. Противірусні засоби.
97.	Протигрибкові засоби. Протигельмінтні засоби.



