Дисципліна

Вибіркова
дисципліна
5.1.
Фармакотерапія у практичній діяльності
фізичного терапевта

Рівень ВО

Магістр

Назва спеціальності/освітньо-професійної 227 – фізична терапії, ерготерапія /
програми
227.01 – фізична терапія
Форма навчання

Денна

Курс, семестр, протяжність

2 курс 1 семестр, протягом одного семестру

Семестровий контроль

залік

Обсяг
годин
(усього:
лекції/практичні/лабораторні)

з

них Усього 120 год. / 4 кредити
З них: 8 год лекції, 32 год. лабораторні
заняття

Мова викладання

українська

Кафедра, яка забезпечує викладання

Кафедра фізичної терапії та ерготерапії

Автор дисципліни

Андрійчук Ольга Ярославівна
Короткий опис

Вимоги до початку вивчення

Для вивчення даного курсу необхідні
знання з основ патології, анатомії та
фізіології людини

Що буде вивчатися

Особливості
застосування
лікарських
речовин при різних нозологічних станах та
патологіях; вплив медикаментозної терапії
на перебіг захворювання та вираженість
симптомів;
особливості
збору
медикаментозного
анамнезу
при
формуванні
індивідуальної
програми
реабілітації.

Чому це цікаво/треба вивчати

Знання, які студенти набувають під час
вивчення даної дисципліни сприяють
розвитку
відчуття
професійної
відповідальності перед собою і перед
пацієнтом при трактуванні результатів
лікування та фізичної терапії, враховуючи
медикаментозний вплив. Окрім того, що
студенти опановують навички аналізувати
терапевтичну та побічну дію найбільш
уживаних лікарських засобів, а також

застосовувати лікарські засоби в разі
надання
невідкладної
допомоги.
Дисципліна є важливою для практичної
підготовки фахівців галузі «Охорона
здоров’я».
Чому
можна
навчання)

навчитися

(результати

В результаті вивчення дисципліни у
студентів
формуються
навички
міжособистісної взаємодії, роботи в
мультидисциплінарній команді. Студенти
здобувають
навички
зміцнення
та
збереження особистого та громадського
здоров'я шляхом роз’яснювальної роботи
серед пацієнтів/клієнтів, членів їх родин,
щодо
контрольованого
використання
медикаментів, особливо без призначення
лікуючого лікаря. В студентів сформується
комплексне розуміння та використання
основних лікарських засобів у професійній
практиці; вміння визначити взаємозв'язок
між впливом лікарського засобу на
етіологічний
фактор,
патогенез
патологічного процесу, клінічні прояви
недуги.
Курс допоможе здобути грунтовні знання
щодо механізмів впливу лікарських засобів
на патологічні стани
організму, зміни
психомоторних функцій людини; уміння
застосовувати лікарські засоби при наданні
першої допомоги; здатність практично
оцінювати
застосовування
основних
лікарських
засобів
на
динаміку
досліджуваних показників при оцінці
результативності програми реабілітації. .

Як
можна
користуватися
набутими По завершенню вивчення дисципліни
студенти будуть вміти застосовувати набуті
знаннями й уміннями (компетентності)
знання у практичних ситуаціях, здатні діяти
на основі етичних міркувань. Зможуть
трактувати
вплив
медикаментів
на
патологічні процеси та порушення, будуть
здатні
провадити
безпечну
для
пацієнта/клієнта практичну діяльність з
застосуваннями засобів у травматології,
неврології, кардіології та пульмонології, а
також в клініці внутрішніх хвороб;
проводити оперативний, поточний та
етапний контроль стану пацієнта/клієнта
відповідними засобами й методами та

документувати отримані результати
Інформаційне забезпечення
Web-посилання на (опис дисципліни)
силабус навчальної дисципліни на вебсайті
факультету (інституту)

Здійснити вибір - «ПС-Журнал успішності-Web»

