
Анотація на дисципліну  
ФАРМАЦЕВТИЧНА ДОПОМОГА В ОНКОЛОГІЇ 

 (курс за вибором)  
Освітня програма «ФАРМАЦІЯ» 
Спеціальність: 226 «ФАРМАЦІЯ, ПРОМИСЛОВА ФАРМАЦІЯ» 
Мета курсу — на основі теоретичних знань механізмів розвитку злоякісного 
процесу, клінічних проявів і перебігу захворювання, профілактики і лікування 
хворих навчити майбутнього провізора ефективно застосовувати знання з 
метою  надання фармацевтичної допомого даній категорії хворих.  
Навчальна дисципліна пов’язана з такими дисциплінами як фармакологія, 
фармакотерапія з фармакокінетикою, клінічна фармація та фармацевтична 
опіка, лікарська токсикологія.  
Процес вивчення дисципліни спрямований на формування таких 
компетентностей: здатність використовувати у професійній діяльності 
знання нормативно-правових, законодавчих актів України та наказів МОЗ 
України, матеріалів ВООЗ, дотримуватись мистецтва спілкування з 
онкологічними хворими; здійснювати професійну діяльність у відповідності до 
вимог санітарно-протиепідемічного режиму; проводити санітарно-
просвітницьку роботу серед населення з метою профілактики захворювань та 
поліпшення здоров'я. 
Програмні результати навчання: 
знати: принципи санітарно-протиепідемічного режиму в лікувально-
профілактичних закладах онкологічного профілю;  принципи організації роботи 
відділень онкологічного профілю; роль і завдання фармацевта в лікувально-
діагностичному процесі при онкологічних захворюваннях;  етіологію, основні 
клінічні симптоми онкологічних захворювань;  методи об’єктивного 
обстеження, діагностику, принципи лікування онкологічних хворих;  принципи 
організації надання фармацевтичної допомоги онкологічним хворим;  тактику 
фармацевта в процесі надання допомоги;  принципи фармацевтичної етики і 
деонтології, міжособистісні аспекти спілкування;  накази та інструктивні листи 
МОЗ України, які регламентують роботу фармацевтичних закладів щодо 
обслуговування онкологічних хворих;  про моральну та юридичну 
відповідальність за збереження професійної таємниці;  
уміти: здійснювати аналіз даних наукової літератури та нормативних 
документів міжнародних організацій з питань організації допомоги 
онкологічним хворим;  проводити контент-аналіз НПБ з питань регулювання 
допомоги онкологічним хворим в Україні;  визначати пріоритетні напрямки 



удосконалення вітчизняного законодавства в аспекті соціально-фармацевтичної 
складової допомоги онкологічним хворим у вітчизняній практиці, володіти 
навичками професійного спілкування з онкологічними хворими; 
володіти: вмінням здійснювати аналіз даних наукової літератури та 
нормативних документів міжнародних організацій з питань організації 
паліативної допомоги; володіти навичками професійного спілкування з 
онкологічними хворими; організувати надання фармацевтичної допомоги 
онкологічним хворим; здійснювати вибір тактики фармацевта в процесі 
надання допомоги.  
Зміст навчальної дисципліни: 
ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ЩОДО  ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НАСЕЛЕННЯ 
ЛІКАРСЬКИМИ ЗАСОБАМИ. Державне управління в сфері створення 
виробництва контролю якості лікарських засобів для лікування онкологічних 
хворих. Доклінічні і клінічні дослідження лікарських засобів. Державна 
реєстрація лікарських засобів. Виробництво лікарських засобів.  
СОЦІАЛЬНО-ФАРМАЦЕВТИЧНІ АСПЕКТИ У НАДАННІ ФАРМАЦЕВТИЧНОЇ 
ДОПОМОГИ ОКРЕМИМ КАТЕГОРІЯМ ХВОРИХ. Особливості надання 
фармацевтичної допомоги окремих категоріям хворих (пацієнтам 
онкологічного профілю, паліативним хворим, хворим на рідкісні 
захворювання). Ключові проблеми немедикаментозного застосування ліків та 
напрями їх подальшого вирішення. Відповідальність за незаконні дії щодо 
забезпечення населення лікарськими засобами. Соціальна роль провізора у 
наданні допомоги онкологічним хворим.  
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. 
 


