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Scopul disciplinei

Scopul de bază al farmacologiei clinice constă în dezvoltarea la studenţi a capacităţilor de
a aplica cunoştinţele obţinute despre farmacocinetica, farmacodinamia, compatibilitatea şi
reacţiile adverse ale substanţelor medicamentoase pentru realizarea unui tratament
medicamentos raţional şi diferenţiat al pacienţilor.

II. Obiectivele de formare în cadrul disciplinei:


La nivel de cunoaştere şi înţelegere

Studentul trebuie să cunoască:
- compartimentele farmacologiei clinice şi importanţa lor ;
- principiile de bază ale farmacocineticii, farmacogeneticii şi farmacodinamiei clinice;
- domeniile de studiu ale farmacoeconomiei, farmaoepidemiologiei, farmacovigilenţei,
farmacotoxicologiei, cronofarmacologiei şi farmacologiei sociale;
- principiile de clasificare a preparatelor medicamentoase (după activitate, durata de
acţiune, toxicitate, utilizarea clinică etc.);
- mecanismele de acţiune la nivel molecular şi sistemic, efectele farmacologice şi
manifestările clinice corespunzătoare;
- indicaţiile, principiile de selectare şi utilizare a grupelor de medicamente;
- contraindicaţiile, reacţiile adverse şi măsurile de precauţie a grupelor de medicamente
şi a preparatelor obligatorii şi esenţiale;
- să înţeleagă acţiunea etiotropă, patogenetică şi simptomatică a preparatelor
medicamentoase în procesul farmacoterapiei maladiilor şi stărilor patologice;
- să stabilească individual regimul de dozare adecvat şi căile de administrare a
medicamentelor în funcţie de maladie şi starea patologică a organismului;
- să efectueze anamneza medicamentoasă a pacientului, să cunoască sistemul de
supraveghere a medicamentelor;
- să poată determina medicamentele esenţiale şi vital importante;
- să cunoască preparatele OTC şi automedicaţia;
- să cunoască principiile de elaborare şi menirea formularului terapeutic naţional, şi
instituţional a standardelor medico-economice de diagnostic şi tratament,
a
protocoalelor clinice naţionale şi instituţionale;
- să cunoască principiile medicaţiei personalizate.

-

-

-

La nivel de aplicare

de a selecta preparatele de elecţie pentru efectuarea unui tratament optimizat;
de a argumenta prescrierea preparatelor medicamentoase pacientului, atât în baza
proprietăţilor farmacocinetice, farmacogenetice şi farmacodinamice a preparatului, cât şi a
particularităţilor individuale a bolnavului;
de a stabili un regim optim de dozare a medicamentelor, cu selectarea căilor raţionale de
administrare în dependenţă atât de farmacodinamia, parametrii farmacocinetici ai
medicamentului, cât şi de vârsta, genul şi stările patologice a pacientului concret;
de a recomanda administrarea celor mai eficace şi inofensive asocieri de substanţe
medicamentoase în situaţia clinică concretă;
de a prognoza dezvoltarea şi de a utiliza metodele de prevenire sau corijare a efectelor
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adverse (secundare) a substanţelor medicamentoase;
de a implementa principiile de selectare a P-medicamentelor şi P- tratamentului la pacientul
concret;
de a determina criteriile de eficacitate şi inofensivitate a grupelor de medicamente;
de a selecta informaţia despre medicament utilă pacientului, în vederea îmbunătăţirii
complianţei şi respectării regimului de administrare;
de a implementa în practică sistemul de supraveghere a medicamentelor;
de a stabili criteriile de monitorizare a efectului medicamentelor;
de a elucida interacţiunile medicamentoase posibile şi consecinţele acestora.


-

RED:

La nivel de integrare

să aprecieze importanţa şi locul farmacologiei clinice între disciplinele clinice;
să sesizeze necesitatea farmacologiei clinice, în vederea instituirii unui tratament raţional şi
inofensiv;
să analizeze rezultatele cercetărilor farmacocinetice şi farmacodinamice a substanţelor
medicamentoase;
să selecteze complexul necesar de metode de investigaţii pentru aprecierea efectelor
farmacodinamice ale remediilor medicamentoase şi interpretarea rezultatelor obţinute;
să efectueze analiza şi sinteza informaţiei farmacologice şi farmacoterapeutice din literatura de
specialitate, în conformitate cu medicina bazată pe dovezi;
să formuleze principiile de etică şi deontologie în efectuarea farmacoterapiei;
să selecteze criteriile de eficacitate şi inofensivitate a medicamentelor pentru argumentarea
tratamentului preconizat;
să efectueze analiza farmacoterapiei diverselor afecţiuni şi maladii în baza standardelor
unificate de diagnostic şi tratament;
să supravegheze eficacitatea şi inofensivitatea medicamentelor în procesul
farmacoterapiei;
să implementeze criteriile de monitorizare a tratamentului medicamentos pe parcursul
studierii disciplinelor clinice;
să elaboreze proiecte de cercetare ştiinţifică în domeniul farmacologiei clinice.

III. Condiţionări şi exigenţe prealabile
Farmacologia clinică este o disciplină clinică şi aplicativă care la etapa universitară va
permite viitorului medic însuşirea principiilor farmacocinetice, farmacogenetice şi
farmacodinamice de caracterizare a grupelor de medicamente, pentru a putea aplica
cunoştinţele la aprecierea eficacităţii şi inofensivităţii, selectarea raţională a preparatelor.
Studiul disciplinei va permite studentului să argumenteze selectarea adecvată a
medicamentelor pentru pacientul concret şi să aprecieze corectitudinea indicaţiilor efectuate
în conformitate cu standardele şi protocoalele clinice de diagnostic şi tratament.
Pentru însuşirea farmacologiei clinice sunt necesare cunoştinţe profunde în domeniul
disciplinelor medico-biologie (anatomie, fiziologie, histologie, biochimie, fiziopatologie,
morfopatologie, microbiologie) şi clinice (medicină intetrnă, chirurgie, boli infecţioase,
pediatrie, endocrinologie, neurologie, obstetrică şi ginecologie etc.).
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IV. Conţinutul de bază a cursului
A. Prelegeri:
Nr.
Tema
Medicina
d/o
Nr.ore
Reforme (recente) la moment în domeniul
1.
1
medicamentului. Farmacologia clinică şi sarcinile ei.
Selectarea şi utilizarea raţională a medicamentelor.
Unele aspecte de utilizare asociată a medicamentelor.
2
1
Interacţiunea medicamentoasă. Interacţiunea
medicamentelor cu alimente, alcool şi alte băuturi,
fitopreparate, fumul de tutun, ABA etc.
Farmacocinetica şi farmacodinamia clinică. Monitoringul
3.
1
medicamentos terapeutic: indicaţii şi interpretări.
Farmacologia clinică a preparatelor utilizate în
4.
1
tratamentul durerii (analgezice, anestezice locale şi
generale).
Farmacologia clinică a preparatelor antianginoase şi
5.
1
antiaritmice.
Farmacologia clinică a preparatelor utilizate în
6.
1
insuficienţa cardiacă.
Farmacologia clinică a medicaţiei antihipertensive.
7.
1
Diureticele.
Farmacologia clinică a medicaţiei antihipotensive.
8
1
Farmacologia clinică a preparatelor psihotrope şi
9.
1
hipnotice.
10. Farmacologia clinică a preparatelor antiepileptice,
1
anticonvulsivante, antiparkinsoniene şi a miorelaxantelor
centrale.
11. Farmacologia clinică a antitromboticelor, coagulantelor şi
2
substituenţilor de volum plasmatic.
12. Farmacologia clinică a preparatelor hormonale
2
(glucocorticoizi, antidiabetice, tiroidiene).
13. Farmacologia clinică a medicaţiei bolilor reumatismale
2
cronice,a osteoporozei, obezităţii. Imunomodulatoarele.
14. Medicaţia în vârstele extreme şi unele stări fiziologice.
2
Medicamentele OTC cu risc înalt de acţiuni nefavorabile
asupra fătului şi nou-născutului. Medicamentele utilizate
cu precauţie în perioada de lactaţie.
15. Farmacologia clinică a preparatelor antibacteriene,
2
antivirale, antifungice. Selectarea medicamentelor
personale.
Total
20
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B. Lucrări practice (seminare):
Nr.
Tema
Medicina
d/o
Nr.ore
1. Farmacocinetica şi farmacodinamia clinică. Monitoringul
2
medicamentos terapeutic: indicaţii şi interpretări.
2. Farmacologia clinică a preparatelor utilizate în
3
tratamentul durerii (analgezice, anestezice locale şi
generale).
3. Farmacologia clinică a medicaţiei afecţiunilor sistemului
4
respirator. Selectarea medicamentelor personale.
4. Farmacologia clinică a preparatelor antialergice.
1
Selectarea medicamentelor personale.
5. Farmacologia clinică a medicaţiei afecţiunilor TGI.
5
Selectarea medicamentelor personale.
6. Farmacologia clinică a medicaţiei antianginoase şi
3
antiaritmice. Selectarea medicamentelor personale.
7. Farmacologia clinică a medicaţiei utilizate în insuficienţa
2
cardiacă. Selectarea medicamentelor personale.
8. Farmacologia clinică a medicaţiei antihipertensive.
3
Diureticele. Selectarea medicamentelor personale.
9. Farmacologia clinică a medicaţiei antihipotensive.
2
Selectarea medicamentelor personale.
10. Farmacologia clinică a medicaţiei SNC (psihotrope,
4
hipnotice). Selectarea medicamentelor personale.
11 Farmacologia clinică a preparatelor antiepileptice,
1
anticonvulsivante, antiparkinsoniene şi a miorelaxantelor
centrale. Selectarea medicamentelor personale.
clinică
a
antitromboticelor
şi
12. Farmacologia
5
hemostaticelor. Substituenţii de volum plasmatic.
Selectarea medicamentelor personale.
13. Farmacologia clinică a preparatelor antibacteriene,
5
antivirale, antifungice, Selectarea medicamentelor
personale.
14. Farmacologia clinică a preparatelor hormonale
5
(glucocorticoizi, tiroidiene, antidiabetice). Selectarea
medicamentelor personale.
15. Farmacologia clinică a medicaţiei bolilor reumatismale
5
cronice, osteoporozei, obezităţii. Imunomodulatoarele.
Selectarea medicamentelor personale
Total
50

V. Bibliografia recomandată:
A. Obligatorie:
1. Farmacologie clinică (sub redacţia prof.univ. V.Ghicavîi). Chişinău, 2009.
2. Farmacologie (sub redacţia prof.univ. V.Ghicavîi). Chişinău, 2010.
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3. Farmacologia clinică (teste de autoevaluare). Chişinău, 2000.
4. Cristea A.N. „Tratat de farmacologie”, ed I. Bucureşti, 2005.
5. Ghicavîi V. Unele aspecte de utilizare raţională a medicamentelor. Chişinău, 2002.
6. Ghicavîi V. Medicamentele şi utilizarea lor raţională. Chişinău, 2004.
7. Ghicavîi V. şi al etc., Farmacoterapia afecţiunilor stomatologice, 2002.
8. Stroescu V. “Bazele farmacologice ale practicii medicale”. Bucureşti, 2000.
9. Кукес В.Г. „Клиническая фармакология”. ГЭОТАР М.Медицина, 2008.
10. Михайлов И.Б. „Клиническая фармакология”. Санкт-Петербург, 2005.
11. Гикавый В.И. и др. Фармакотерапия основных стоматологических заболеваний,
Кишинэу, 2006 .
12. Ghicavîi V. „Medicamentul beneficiu sau prejudiciu”, Chişinău 2009.
13. Ghicavîi V. „Serviciul Farmacologie clinică în instituţia de sănătate publică
(curativă)”, Chişinău, 2010.
14. Medicamentele- baza farmacoterapiei raţionale (sub redacţia prof.univ. V.Ghicavîi).
Chişinău, 2013.
B.
1.
2.
3.

Suplimentară:
V. Ghicavîi etc., „Antibioticoterapia în otorinolaringologie”, Chişinău, 2001.
Ghid farmacoterapeutic, Chişinău, 2010.
Gonciar V., Bacinschi N., Medicamentele utilizate în maladiile tubului digestiv,
Chişinău, 1997.
4. Muhin E., Ghicavîi V., Gonciar V., Bacinschi N. Medicaţia dereglărilor circulaţiei
cerebrale şi periferice, Chişinău, 1998.
5. Cristea A.N. Framacologia generală, Bucureşti, 2003.
6. Standarde medico-economice. Chişinău, 2010
7. Белоусов Ю.Б. с соавт. Клиническая фармакология и фармакотерапия.
М.Медицина, 2003.
8. Бертман Г. Катцунг. Базисная и клиническая фармакология, 2007
9. Гудман Г. и Гильман Г. Клиническая фармакология. X-е издание, М.: 2006.
10. Каркищенко Н.Н. Фармакологические основы терапии, 1996.
11. Михайлов И.Б. Основы рациональной фармакотерапии. Санкт-Петербург, 1999.
12. Харкевич Д.А. Фармакология. ГЭОТАР М.Медицина, 2006.
13. Маркова И.В. с соавт. Педиатрическая фармакология. М.Медицина, 1991.
14. Машковский М.Д. лекарственные средства т. Ι и ΙΙ, Харьков, «Торсинг», 2006.
15. Метелица В.И. Cправочник по клинической фармакологии сердечно-сосудистых
лекарственных средств. Санкт-Петербург, 2005.
16. Основы клинической фармакологии и рациональной фармакотерапии. М.2002.
17. Парийская Т.В, Орлова Н.В., Гикавый В.И. Справочник врача общего профиля
по педиатрии. Кишинэу, 2001.
18. Парийская Т.В. Педиатрия неотложные состояния у детей. М., Санкт-Петербург,
2006
19. Рациональная антимикробная фармакотерапия. М.2003.
20. Рациональная фармакотерапия заболеваний органов пищеварения. М.2003.
21. Рациональная фармакотерапия ревматических заболеваний. М.2003.
22. Рациональная фармакотерапия в офтальмологии. М.2004.
23. Рациональная фармакотерапия сердечно-сосудистых заболеваний. М.2005.
24. Рациональная фармакотерапия заболеваний кожи и инфекций, передаваемых
половым путём. М.2005
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25. Рациональная фармакотерапия в акушерстве и гинекологии. М.2005.
26. Рациональная фармакотерапия в урологии. М. 2005.
27. Рациональная фармакотерапия заболеваний органов дыхания. М.2006.
28. Рациональная фармакотерапия эндокринной системы и нарушений обмена
вущуств. М., 2006
29. Рациональная фармакотерапия в стоматологии. М., 2006.
30. Рациональная фармакотерапия в нефрологии. М., 2006.
31. Рациональная фармакотерапия в урологии. М., 2006
32. Рациональная фармакотерапия аллергических заболеваний. М., 2007.
33. Рациональная фармакотерапия детских заболеваний. Т.1-2. М., 2007
34. Справочник ВИДАЛЬ. М. 2000 - 2006.
35. Страчунский Л.С., Белоусов Ю.Б., Козлов С.Н. Антибактериальная терапия.
Москва, 2003
36. Страчунский Л.С., Белаусов Ю.Б., Козлов С.Н. Руководство по рациональной
антибактериальной терапии. Москва, 2007.
37. Клиническая фармакология. Национальное руководство. Москва, 2009.

VI. Metode de predare şi învăţare utilizate:
Farmacologia clinică este predată după principiile clasice ale studiilor (instruirii)
universitare. La prelegeri se va preda material teoretic selectat din literatura de specialitate, ce
nu se conţine în literatura disponibilă. La seminare studenţii vor aprofunda cunoştinţele
teoretice, vor demonstra abilităţi de prescriere a preparatelor în formele medicamentoase
adecvate; vor îndeplini protocolul de curaţie a pacientului; vor argumenta prescrierea
medicamentelor de elecţie la pacientul concret; vor elucida efectele farmacologice ale
medicamentelor prescrise şi vor monitoriza dinamica evoluţiei stării clinice a pacientului
concret; vor efectua selectarea medicamentului personal (P-medicament) în baza criteriilor de
eficacitate, inofensivitate, acceptabilitate şi cost; vor determina schemele de administrare a
medicamentelor (tratamentul –P); vor însuşi abilităţi de completare a fişei de informare
despre reacţiile adverse ale medicamentelor.

VII. Sugestii pentru activitate individuală:
Studiul farmacologiei clinice prevede o pondere esenţială a lucrului de autoinstruire
pentru activitatea individuală. Cu acest scop se vor utiliza diverse forme de instruire a
studentului. În procesul de pregătire pentru seminare studentul va efectua caracterizarea
comparativă a grupelor de preparate, va selecta şi prescrie medicamentele în formele
adecvate pentru tratamentul maladiilor şi stărilor patologice la pacientul concret – tratamentul
individualizat.
La seminare studentului i se va oferi posibilităţi de aplicare a cunoştinţelor teoretice
în rezolvarea testelor şi cazurilor clinice, de a analiza tratamentul prescris pacienţilor din
secţiile respective, pe care îi vor avea sub observaţie pe parcursul stagiului. În baza
protocolului de curaţie întocmit, studentul va argumenta prescrierea medicamentelor la
pacient, în funcţie de proprietăţile farmacologice a preparatelor şi de starea clinică a
bolnavului, inclusiv, de particularităţile individuale. Studentul va demonstra aceste abilităţi în
cadrul prezentării bolnavului la tema respectivă, cu comentarea evoluţiei stării clinice a
pacientului, în conformitate cu schimbarea indicilor de laborator, datelor clinice şi paraclinice.
În baza analizei tratamentului studentul va selecta P-medicamentul conform criteriilor de
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eficacitate, inofensivitate, acceptabilitate şi cost, precum şi va aprecia corespunderea
tratamentului cu standardele şi protocoalele clinice de diagnostic şi tratament.

VIII. Metode de evaluare:
La disciplina Farmacologie clinică pe parcursul studiului se folosesc următoarele forme de
evaluare:
- lucrare de control iniţial al cunoştinţelor;
- lucrare de control final al cunoştinţelor;
- discuţia interactivă;
- întocmirea protocolului de curaţie;
- rezolvarea cazurilor clinice;
- colocviul diferenţiat.
Lucrările de control iniţial includ exerciţii de receptură medicală, teste şi întrebări
teoretice generale. Lucrarea de control final conţine teste de tip corelaţii, probleme de situaţii,
ce necesită a fi analizate şi aplicarea cunoştinţelor obţinute în urma autoinstruirii şi discuţiei
interactive. Protocolul clinic (lucrarea de cercetare) prevede analiza tratamentului
medicamentos prescris pacientului în baza cunoştinţelor acumulate în procesul de
autoinstruire, dicuţia interactivă, rezolvarea cazurilor clinice.
Colocviul diferenţiat include întrebări teoretice, exerciţii de receptură medicală şi
teste. (compliment simplu şi multiplu).
Modalitatea de rotunjire a notelor
Suma ponderată a notelor de la evaluările
curente şi examinarea finală

Nota finală

5
5,1-5,5
5,6-6,0
6,1-6,5
6,6-7,0
7,1-7,5
7,6-8,0
8,1-8,5
8,6-9,0
9,1-9,5
9,6-10

5
5,5
6
6,5
7
7,5
8
8,5
9
9,5
10

Neprezentarea la examen fără motive întemeiate se înregistrează ca “absent” şi
se echivalează cu calificativul 0 (zero). Studentul are dreptul la 2 susţineri repetate ale
examenului nepromovat.

IX. Limba de predare:
Română, rusă, engleză, franceză.

