INFORMAČNÝ LIST PREDMETU
Vysoká škola: Univerzita Komenského v Bratislave
Fakulta: Farmaceutická fakulta
Kód predmetu:
FaF.KFT/29-Mgr/20

Názov predmetu:
Farmakológia liečiv na zriedkavé choroby

Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
Forma výučby: prednáška
Odporúčaný rozsah výučby (v hodinách):
Týždenný: 2 Za obdobie štúdia: 28
Metóda štúdia: prezenčná
Počet kreditov: 2
Odporúčaný semester/trimester štúdia: 6.
Stupeň štúdia: I.II.
Podmieňujúce predmety:
Odporúčané prerekvizity (nepovinné):
Výhodou je absolvovanie predmetov Patológia zriedkavých chorôb a Farmakológia 1
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Povinná účasť na 80 % prednášok a spracovanie informácií o vybranom lieku formou ppt
prezentácie a príspevku do Lekárnických listov
Váha priebežného / záverečného hodnotenia: Priebežné hodnotenie spočíva v hodnotení ppt
prezentácií na zadané témy.Záverečné hodnotenie je na základe priebežného hodnotenia spolu s
hodnotením prezentácie príspevku do časopisu Slovenskej lekárnickej komory Lekárnické listy.
Výsledky vzdelávania:
Predmet rozvíja problematiku zriedkavých chorôb z pohľadu farmakológie ale aj aktuálnych
výskumných projektov v tejto oblasti. Oboznamuje študentov s liečiteľnými zriedkavými
chorobami. Vysvetľuje mechanizmy účinkov liekov na zriedkavé choroby, indikácie a
kontraindikácie. Absolvovaním predmetu získa študent základné informácie o liečiteľných
zriedkavých chorobách, vývoji liekov na zriedkavé choroby a registrácii, účinkoch liekov na
zriedkavé choroby, ale aj rizikách. Postupne sa oboznamuje s vybranými liekmi na metabolické
zriedkavé choroby, zriedkavé choroby kardiovaskulárneho, dýchacieho, nervového a imunitného
systému, resp zriedkavé nervovosvalové choroby a zriedkavé choroby krvi. Výhodou je
absolvovanie predmetu Patológia zriedkavých chorôb resp Farmakológia 1.
Stručná osnova predmetu:
• Koncept a definícia liekov na zriedkavé choroby v Európe a vo svete
• Výskum v oblasti zriedkavých chorôb
• Praktické príklady vybraných liekov na zriedkavé choroby – metabolické choroby, choroby
dýchacieho systému, nervového systému, nervovosvalové choroby, choroby krvi, imunitného
systému
Odporúčaná literatúra:
KUBÁČKOVÁ K.: Vzácná onemocnení v kosce, Maldá fronta 2014, ISBN 9788020431493,
KUBÁČKOVÁ K.: Vzácné nádory v onkologii, Mladá fronta, 2015, ISBN 9788020436580,
www.orpha.net, http://www.irdirc.org/, https://www.ema.europa.eu/en, www.sukl.sk,
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
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slovenský a anglický
Poznámky:
Hodnotenie predmetov
Celkový počet hodnotených študentov: 19
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Vyučujúci: PharmDr. Tatiana Foltánová, PhD., prof. PharmDr. Ján Klimas, PhD., MPH, PharmDr.
Eva Malíková, PhD., PharmDr. Eva Kráľová, PhD.
Dátum poslednej zmeny: 09.12.2021
Schválil: PharmDr. Tatiana Foltánová, PhD.
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