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Зміст робочої програми з навчальної дисципліни
«Соціальна фармація»
Змістовий модуль 1.
Теоретичні основи та напрями реалізації соціальної політики у забезпеченні населення лікарськими
засобами.
Тема 1.
Міжнародний досвід становлення та розвитку
соціальної фармації
Тема 2.
Концепція соціальної фармації як складової
сучасного та ефективного фармацевтичного
сектору галузі охорони здоров’я
Тема 3.
Раціональна фармакотерапія як головний
елемент ефективного та безпечного
фармацевтичного забезпечення

Історичні аспекти становлення та розвитку соціальної фармації.
Соціальна фармація в Україні: виникнення, становлення та перспективи розвитку. Соціальна фармація як
міждисциплінарна та міжгалузева наука.
Взаємозв’язок соціальної фармації з іншими дисциплінами.
Система охорони здоров’я як важлива складова соціальної сфери.
Стратегія реформування охорони здоров’я в Україні.
Характеристика фармацевтичного сектору галузі охорони здоров’я.
Система індикаторів соціально-ефективного фармацевтичного забезпечення

Система раціонального використання ЛЗ: принципи, мета, завдання, функції, механізми регулювання та
напрямки реалізації.
Характеристика основних елементів стандартизації медичної та фарм. інформації.
Фармацевтичне забезпечення паліативних хворих.
Основні позитивнi риси та проблемнi питання фармацевтичного забезпечення паліативних хворих.
Фармацевтичне забезпечення хворих на рідкісні (орфанні) захворювання.
Особливості функціонування системи фарм. забезпечення соціально-незахищених верст населення.
Тема 4. Фармакоепідеміологія як складова Основи фармакоепідеміології: динаміка, тенденції.
Фармакоепідемілогічні дослідження та показники.
соціальної фармації
Організація системи статистики в охороні здоров’я України.
Стан здоров’я населення та демографічні тенденції в Україні.
Поняття доступності фармацевтичної допомоги населенню.
Тема 5. Соціально-ефективні механізми
Показники соціально-економічної доступності лікарських засобів населенню.
забезпечення доступності фармацевтичної
Загальна організаційна структура системи реімбурсації та фармацевтичної допомоги населенню.
допомоги населенню
Державні програми забезпечення доступності лікарських засобів в Україні.
Система державних закупівель лікарських засобів.
Порядок надання гуманітарної фармацевтичної допомоги населенню.
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Зміст робочої програми з навчальної дисципліни
«Соціальна фармація»
Змістовий модуль 2.
Морально-етичні та правові основи роботи фармацевтичних працівників. Правові основи та інформаційне
забезпечення фармацевтичної діяльності
Сучасні міжнародні тенденції забезпечення безпеки та якості лікарських засобів.
Система фармаконагляду в Україні.
Негативні наслідки використання лікарських засобів: види, статус, реєстрація, контроль.
Помилки пов’язані з лікарськими засобами під час надання фармацевтичної допомоги.
Належна практика виписування рецептів: основні положення, структура, перспективи впровадження
Правове регулювання професійної діяльності фармацевтичних працівників.
Тема 7. Роль фармацевтичного працівника на
Професійна відповідальність фармацевтичних працівників.
сучасному етапі розвитку фармації в Україні.
Професійний профіль у фармацевтичному секторі галузі охорони здоров’я.
Фармацевтична допомога, фармацевтична послуга як основні категорії фармацевтичного забезпечення населення
під час роздрібної реалізації лікарських засобів.
Конфлікт інтересів у здійсненні медичної та фармацевтичної діяльності.
Стандарти якості фармацевтичних послуг
Становлення система e-Health в Україні.
Тема 8. Сучасні інформаційні системи та
Електронний документообіг в охороні здоров’я.
інформатизація охорони здоров’я
Е-рецепт як елемент інформатизації фармацевтичної галузі: правовий статус, рівень впровадження, перспективи
використання.
Мобільні додатки на допомогу пацієнтів.
Тема 9. Світовий досвід реформування охорони Грамотність в питаннях охорони здоров’я: поняття, структура, загальні відомості.
Фармацевтична грамотність. Підходи до медичної грамотності у країнах світу.
здоров’я і фармації. Грамотність у питаннях
Грамотність у питаннях здоров’я як одна з основних детермінант здоров’я.
здоров’я як один з ключових елементів
Формування здорового способу життя : міжнародний та національний досвід.
Грамотність у питаннях здоров’я як важливий фактор у попередженні неінфекційних захворювань.
міжнародної стратегії в охороні здоров’я.

Тема 6. Управління якістю фармацевтичного
забезпечення.
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Викладання дисципліни
«Соціальна фармація»
в НФаУ
Мова навчання: українська, російська, англійська
Статус дисципліни: належить до циклу обов’язкових дисциплін
Навчальний обсяг дисципліни:
Денна
форма навчання

Заочна
форма навчання

Кількість кредитів ECTS

3

Кількість годин:
Загальна

90

Лекцій

10

6

Практичних занять

30

12

Самостійна робота

50

72
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Навчально-методичне
забезпечення дисципліни
«Соціальна фармація»
Соціальна фармація : підручник для
студ. закл. вищ. освіти / А.А. Котвіцька,
А. В. Волкова, І. В. Кубарєва та ін.; за ред.
А. А. Котвіцької – Х.: НФаУ, 2021. – 220 с.;

Соціальна фармація: робочий зошит до
аудиторної та самостійної роботи здобувачів
вищої освіти / А.А. Котвіцька, та ін.– Х. :
НФаУ, 2021. – 70 с.
Дистанційний курс для студентів заочної
(дистанційної) форми навчання
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Структура практичного
заняття
1. Закріплення теоретичного матеріалу з теми
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Структура практичного
заняття
2. Робота з інформаційними джерелами та аналіз даних
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Структура практичного
заняття
3. Ситуаційні та дискусійні завдання
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Стратегічний напрямок розвитку
Соціальної фармації
(науковий аспект)
Проведення міжкафедральних
науково-практичних семінарів
•

Питання профілактики ВІЛ, підвищення
ефективності лікування та соціальної реабілітації
хворих на СНІД в Україні,
1 грудня 2020 р.

•

Здоров’я – ресурс для повсякденного життя,
21 грудня 2020 р.

•

Соціально-економічні проблеми фармацевтичного
забезпечення хворих на туберкульоз,
24 березня 2021 р.
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Стратегічний напрямок розвитку
Соціальної фармації
(науковий аспект)
2 жовтня 2020 р. відбувся
захист дисертації Сурікової Ірини Олександрівни
під керівництвом ректора НФаУ,
професора Алли Анатоліївни Котвіцької

Тема дисертаційних досліджень:
«Наукове обґрунтування сучасних
принципів соціальної фармації
в реформуванні охорони здоров’я»
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ДЯКУЮ
ЗА УВАГУ!

Національний фармацевтичний університет
вул. Пушкінська, 53, м. Харків, 61002

E-maіl: mail@nuph.edu.ua
https://nuph.edu.ua

