ПЕРЕЛІК ЗНАНЬ ТА УМІНЬ, ЯКІ ПОВИНЕН ОПАНУВАТИ СТУДЕНТ
спеціальності «Лабораторна діагностика» 
після вивчення дисципліни «Основи фармакології»
Студенти повинні знати:
сучасні форми ліків та загальні правила виписування їх відповідно до вимог лікувально-профілактичних закладів;
основні питання загальної фармакології, зокрема шляхи введення лікувальних засобів, чинники, від яких залежить їх дія; 
види реакцій організму на введення лікувальних засобів, взаємодію окремих препаратів, їх сумісність при комбінованому застосуванні, можливі побічні ефекти та запобігання їм;
класифікацію фармакологічних засобів та препаратів;
характеристику дії найважливіших груп лікувальних засобів та окремих препаратів, методи їх застосування у відповідних випадках.

Студенти повинні вміти:
цілеспрямовано призначати та кваліфіковано застосовувати лікувальні засоби для невідкладної допомоги пацієнтам у конкретних ситуаціях;
працювати з лікувальними препаратами, анотаціями до них та довідковою літературою;
	аналізувати фармакотерапевтичну та побічну дію лікувальних засобів на основі знання їх фармакодинаміки та фармакокінетики.


Студенти мають бути поінформовані про:
нові лікувальні засоби, препарати вітчизняного та зарубіжного виробництва;
	стан і розвиток фармакологічної науки в цілому;
	екологічний і санітарно-епідеміологічний стан регіону, країни.












ПЕРЕЛІК ПРАКТИЧНИХ НАВИЧОК

	Уміння оцінювати можливості використання лікувальних засобів та препаратів за певних патологічних станів на підставі знань про їх властивості, зокрема у випадках надання невідкладної допомоги.

Уміння працювати з лікувальними препаратами, анотаціями до них.
Уміння оформлювати заявки на різні лікарські засоби для лікувально-профілактичних заходів.
Уміння аналізувати терапевтичну та побічну дію найвживаніших лікарських засобів.
Використання лікарських засобів у випадку надання невідкладної медичної допомоги.
Уміння користуватися довідковою літературою.

ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ ДО ДИФЕРЕНЦІЙОВАНОГО ЗАЛІКУ

	Поняття про лікувальну речовину, лікувальний препарат. Форми ліків.

Правила зберігання лікувальних засобів.
Загальна структура рецепта. Форми бланків рецепта.
Шляхи введення лікувальних засобів. Вплив шляху введення на швидкість, силу, тривалість лікувального ефекту.
Види дії лікувальних засобів.
Чинники, що впливають на дію лікувальних засобів.
Доза. Види доз. Залежність дії лікувальних засобів від дози.
Особливості дії лікувальних засобів при повторних введеннях: звикання, залежність від лікувальних препаратів, тахіфілаксія. Кумуляція.
Види побічної дії ліків на організм.
	Комбіноване застосування лікувальних засобів. Поняття про синергізм та антагонізм.
Механізм дії та застосування місцевоанестезувальних засобів.
	Показання до призначення та спосіб застосування гірчичників. Механізм дії.
	Механізм дії та застосування в’яжучих засобів.

Механізм дії адсорбуючих засобів. Показання до застосування.
М-Холіноміметичні засоби (ацеклідин, пілокарпіну гідрохлорид). Дія. Застосування. Побічні ефекти, їх корекція.
Показання до призначення атропіну сульфату. Механізм його дії. Побічні ефекти.
	Класифікація адреноміметичних засобів. Основні ефекти їх дії. Застосування.
	Дія та застосування спирту етилового.
Перша медична допомога при гострому отруєнні спиртом етиловим, снодійними засобами.
	Дія та застосування наркотичних анальгетиків. Побічні ефекти, їх корекція.
	Фармакотерапевтичні ефекти ненаркотичних анальгетиків. Відмінність показань до призначення ненаркотичних і наркотичних анальгетиків.
Психотропні засоби. Поділ на групи. Особливості дії та застосування окремих груп засобів.
Бромізм: ознаки і профілактика бромізму.
Стимулятори дихання. Препарати. Механізм дії. Застосування.
Протикашльові засоби. Дія. Застосування.
Відхаркувальні засоби. Механізм дії. Застосування.
Бронхолітичні засоби. Дія. Застосування.
Кардіотонічні засоби. Препарати. Дія. Застосування. Побічні ефекти.
Антиангінальні засоби. Застосування для зняття нападів стенокардії.
Антигіпертензивні засоби. Поділ на групи. Препарати. Дія. Застосування.
	Засоби, що застосовуються при недостатній секреції шлункового соку.
Засоби, що застосовуються при підвищеній секреції шлункового соку.
Застосування магнію сульфату як жовчогінного та проносного засобу.
Стимулятори еритро- та лейкопоезу. Препарати. Застосування.
Коагулянти. Показання до призначення. Шляхи введення.
Антикоагулянти. Показання до призначення. Застосування.
	Лікувальні засоби, що впливають на фібриноліз. Дія. Застосування.

Глюкокортикоїди. Лікувальні властивості. Призначення. Застосування.
Інсулін. Вплив на вуглеводний обмін. Невідкладна допомога при гіпо- та гіперглікемічній комі.
Вітаміни. Класифікація. Показання до призначення. Побічні ефекти.
	Класифікація протимікробних засобів. Відмінності окремих груп.

Група галоїдів. Препарати. Механізм дії. Застосування.
Група барвників. Особливості дії та застосування.
Лікувальні речовини, що віддають кисень. Механізм дії. Застосування.
Детергенти. Препарати. Основні властивості. Застосування.
Солі важких металів. Основні властивості. Застосування.
	Отруєння солями важких металів. Невідкладна медична допомога. Використання антидотів.

Хіміотерапевтичні засоби. Характеристика. Класифікація. Особливості застосування.
Антибіотики. Загальна характеристика. Класифікація за походженням, типом, спектром дії та клінічним застосуванням. Побічні ефекти.
Застосування сульфаніламідних препаратів. Побічні ефекти.
	Протитуберкульозні та протиспірохетозні засоби. Особливості дії. Застосування.
	Противірусні та протимікозні засоби. Дія. Застосування.
Протигельмінтні засоби. Застосування.
	Принципи невідкладної допомоги при гострих отруєннях медикаментозними засобами.
	Видалення токсичних речовин з організму та запобігання їх всмоктуванню.
	Заходи щодо прискорення виведення токсичних речовин з організму (гемодіаліз, форсований діурез, гемосорбція).



