
Анотація на дисципліну  
СОЦІАЛЬНА ВЗАЄМОДІЯ: ПРОВІЗОР – ЛІКАР - ПАЦІЄНТ 

 (курс за вибором)  
Освітня програма «ФАРМАЦІЯ» 
Спеціальність: 226 «ФАРМАЦІЯ, ПРОМИСЛОВА ФАРМАЦІЯ» 
Мета курсу — узагальнити та поглибити знання про соціальні аспекти 
взаємодії провізор – лікар - пацієнт в галузі фармації в сучасних умовах; 
сприяти формуванню професійно необхідних знань, умінь та навичок їх 
соціальної взаємодії; створити теоретичну базу для поглибленого вивчення 
окремих аспектів діяльності суб’єктів фармацевтичної діяльності. 
Навчальна дисципліна пов’язана з такими дисциплінами як етика і деонтологія 
у фармації, технологія ліків, вступ у фармацію, організація та економіка 
фармації, фармацевтичний менеджмент та маркетинг.  
Процес вивчення дисципліни спрямований на формування таких 
компетентностей: здатність взаємодіяти з лікарем на рівні «рівноправного 
терапевтичного партнерства»; здійснювати контрольну функцію щодо 
виявлення серед відвідувачів аптеки осіб з «загрозливими» симптомами, які 
вимагають обов'язкового направлення до лікаря; надавати консультативну 
допомогу паціенту при відпуску безрецептурних ЛЗ для відповідального 
самолікування. 
Програмні результати навчання: 
знати: основи деонтології, етики спілкування з медичним персоналом, 
хворими; основні клінічні симптоми і синдроми найбільш поширених 
захворювань; характерні клінічні симптоми найбільш розповсюджених 
захворювань, що вимагають обов'язкової консультації лікаря; перелік 
захворювань і патологічних станів, при яких можливе відповідальне 
самолікування; обов’язки та ступінь відповідальності провізора (фармацевта) за 
ефективність лікарської терапії при здійсненні фармацевтичної опіки як 
результат соціальної взаємодії:провізор – лікар – пацієнт; 
уміти:  поводитися із медичним персоналом та хворими згідно етичних та 
деонтологічних норм; ідентифікувати основні клінічні симптоми і синдроми 
найбільш поширених захворювань; ідентифікувати характерні клінічні 
симптоми найбільш розповсюджених захворювань, що вимагають обов'язкової 
консультації лікаря та скерувати пацієнта на консультацію до лікаря в таких 
випадках; застосовувати індивідуалізований підхід до пацієнта; надати якісну 
фармацевтичну опіку хворому; надати якісну фармацевтичну опіку 



дотримуватися обов’язків та ступеня відповідальності провізора (фармацевта) 
за ефективність фармакотерапії при здійсненні фармацевтичної опіки; 
володіти: вмінням використовувати базові інструменти успішного спілкування 
та взаємодії в ланцюгу: провізор – лікар – пацієнт, вирішувати моральні та 
комунікативні проблеми, пов’язані з практичною діяльністю фармацевтичного 
працівника в процесі соціальної взаємодії з іншими об’єктами спілкування; 
аналізувати взаємовідносини: провізор – лікар – пацієнт з точки зору етичних 
та біоетичних принципів. 
Зміст навчальної дисципліни: 
Теоретичні основи формування соціальної взаємодії провізор – лікар – пацієнт 
у забезпеченні населення лікарськими засобами. Соціальна відповідальність 
фармацевтичного бізнесу з точки зору провізор – лікар – пацієнт. Соціальна 
роль менеджменту у фармацевтичних організаціях та лікувально-
профілактичних закладах. Соціально-фармацевтичні аспекти у наданні 
фармацевтичної допомоги окремим категоріям хворих. Стани, які легко 
підлягають медикаментозній корекції і віднесені до самолікування. ОТС-
препарати, їх вибір для забезпечення відповідального самолікування (при 
застуді, болю різного ґенезу, гарячці, опіках, шлунково-кишкових розладах 
тощо). 
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. 
 


