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В післядипломному навчанні спеціалістів фармації та медицини чільне
місце приділяється аспекту формування у слухачів всебічних ґрунтовних знань
з сучасної фармакотерапії різних захворювань.
Серед альтернативних методів лікування детально розбирається
гомеопатичний: від історії зародження до сучасного стану та розповсюдження у
країнах світу; від сировини рослинного, мінерального і тваринного походження
та її характеристик до технології виготовлення гомеопатичних лікарських
засобів за різними шкалами розведень; від критеріїв вибору симптомів для
пошуку гомеопатичних препаратів до шляхів вибору індивідуального засобу та
його потенції або комплексного гомеопатичного препарату.
Серед принципових відмінностей традиційної і гомеопатичної
фармакотерапії слід зазначити не лише врахування фармакокінетичних ефектів
після введення лікарського засобу, а й всієї сукупності реакцій організму, що
спостерігається у відповідь, і є підтвердженням холістичності (цілісності)
гомеопатичного методу лікування. Таким чином, важливою компонентою, яка
впливає на вибір та призначення гомеопатичного лікарського засобу є
володіння глибоким аналітичним та синтетичним клініко-фармакологічним
мисленням, підґрунтям якого є поглиблені знання фахівців охорони здоров’я
стосовно питань гомеопатичної доктрини.
Прикладом реалізації вищевказаного є інтеграція гомеопатичного методу
лікування у післядипломне навчання спеціалістів фармації та медицини на
кафедрі загальної фармації та безпеки ліків Інституту підвищення кваліфікації
спеціалістів фармації НФаУ:

на циклі тематичного удосконалення «Сучасні питання та особливості
застосування лікарських засобів при найбільш поширених захворюваннях (у
сестринській справі)» заплановано лекцію «Гомеопатія як метод лікування.
Сучасні напрямки в гомеопатії. Основні принципи гомеопатичного лікування»;

на семінарських заняттях передатестаційного циклу «Загальна
фармація» розглядаються «Гомеопатичні лікарські препарати у сучасній
фармакотерапії»;

на циклі тематичного удосконалення «Актуальні питання діяльності
спеціаліста з відпуску та застосування ліків в сучасних умовах
господарювання» розбору підлягає «Гомеопатичний метод лікування,
особливості технології, дозування, застосування і сучасна номенклатура
гомеопатичних ліків»;
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на
практичних
заняттях
циклу
тематичного
удосконалення
«Організаційні та загально-фармацевтичні аспекти діяльності спеціалістів
фармації в сучасних умовах» висвітлюються питання за темою «Гомеопатичні
лікарські засоби» тощо.
З метою більш детального ознайомлення слухачів з практичною
частиною заняття з гомеопатії викладачами кафедри в межах удосконалення
технології післядипломної освіти розроблено навчальні матеріали з аудіо- та
відеосупроводом.
Унаочнення інформації сприяє зосередженню на попередньо
відпрацьованих викладачем стислих змістовних блоках, дозволяє підтримувати
контакт із фахівцями на протязі заняття та у разі необхідності дає змогу
зупинитися в будь-який момент, перевірити усвідомлення навчального
матеріалу, поставити питання слухачам, залучити їх до обговорення
продемонстрованого.
Аудіосупровід при розв’язанні ситуаційних завдань допомагає
представити алгоритм рішення, і слухачі мають змогу простежити за ходом
роздумів, проаналізувати як спираючись на певні теоретичні положення
гомеопатії та набуті знання, власний досвід можливо виконати практичну
частину.
Слід підкреслити важливість наведення викладачем еталонної відповіді
до запропонованого завдання, слайд з яким варто виводити на екран не лише
коли скінчився наданий для самостійної роботи час, а коли всі слухачі групи
завершили індивідуальне виконання завдання і готові до перевірки результатів
та оцінювання.
Таким чином, застосування навчальних матеріалів з аудіо- та
відеосупроводом сприяє поглибленню обізнаності та професійному розвитку
спеціалістів фармації та медицини щодо питань гомеопатичного методу
лікування.
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