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Вступ. Фармакотерапія є найважливішим елементом в питаннях
профілактики й лікування основних інфекційних і неінфекційних
захворювань людини, в тому числі алергічних та імунопатологічних.
Щорічно у світі створюється 8-10 принципово нових лікарських засобів (ЛЗ).
Паралельно випуску нових ЛЗ удосконалюються і створюються методи їх
дослідження. Це закономірно підвищує актуальність сучасної лікарської
терапії. Згідно даних ВООЗ, госпіталізація, обумовлена тільки побічною дією
ЛЗ, становить 2,5-5%.
Мета дослідження. Метою представленої роботи стало визначення
потреби постійного оновлення професійних знань в області клінічної
фармакології у викладачів системи післядипломної освіти та розгляд значення
створення методичних рекомендацій як складової для підвищення
педагогічної майстерності.
Методи дослідження. Теоретичними методами дослідження були
методи аналізу і синтезу, які використовувались з метою коригування
експерименту, метод анкетування – при проведенні опитування фахівців.
Результати дослідження. Клінічна фармакологія – дисципліна, яка
визначає сучасні положення раціональної фармакотерапії, а також являється
фундаментом для розробки нових методів лікування різних патологічних
станів. Саме тому клінічна фармакологія вкрай важлива для кожного лікаря.
Особливо це актуально в останні роки – роки формалізації практичної
медицини, коли клінічне мислення лікаря страждає через впровадження
протоколів лікування пацієнтів, введення стандартів лікування хворих з
різними захворюванням. Це призводить до зникнення індивідуального
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підходу в лікуванні пацієнта, який завжди відрізняв вітчизняну медицину. В
таких умовах складно переоцінити роль безперервної післядипломної освіти
лікарів з клінічної фармакології та її значення в підвищенні якості надання
медичної допомоги населенню України. За результатами дослідження
встановлено, що формування додаткових знань з певної тематики у слухачів
циклів підвищення кваліфікації на основі доказової медицини забезпечується
при безпосередній участі викладача системи післядипломної освіти: від
викладення кола проблем з раціональної фармакотерапії та безпеки ліків у
хворих з тією чи іншою патологією до формування конкретної схеми
застосування лікарських засобів індивідуально у кожного пацієнта.
Висновки. Провідна роль постійного оновлення професійних знань в
області клінічної фармакології належить безперервній післядипломній освіті.
Розробка методичних рекомендацій з викладання клінічної фармакології в
системі післядипломної освіти буде сприяти підвищенню професійної
майстерності викладача вищої школи.
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