
Vysoká škola: Univerzita Komenského v Bratislave 
Fakulta: Farmaceutická fakulta 
Kód predmetu: FaF.KFT/12-Mgr-00 Názov predmetu: 

Klinická farmakológia a farmakoterapia (2) 
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností: 3 hodiny prednášok/2 hodiny seminárov týždenne. 
metóda vzdelávacej činnosti: prezenčná  
Počet kreditov: 5 
Odporúčaný semester/trimester štúdia: 8. 

Stupeň štúdia: 1. + 2. stupeň (Mgr). 
Podmieňujúce predmety: povinné prerekvizity: -  
odporúčané prerekvizity: FaF.KFT/08-Mgr/00 Farmakológia a toxikológia (2), FaF.KFT/11-Mgr-00 Klinická 
farmakológia a farmakoterapia (1) 
Podmienky na absolvovanie predmetu:  
Priebežné hodnotenie: 1 seminárna práca vo forme vyriešených kazuistík.  
Hodnotenie študentov prebieha formou ústnej skúšky  
Výsledky vzdelávania: Absolvovaním predmetu študent získava základné informácie o terapeutických 
možnostiach a o prvej pomoci pri bolesti, nespavosti, závrate a dávení, horúčke, kašli a dýchavici, hnačke, 
krvácavých stavov, infekciách, ochoreniach GIT a ORL chorôb. Študent sa oboznámi s ATC skupinami a s 
najaktuálnejšími problémami terapeutického využívania a možných nežiaducich prejavov liečby vybraných 
farmakoterapeutických skupín. Absolvovanie predmetu prispeje k participácii farmaceutov resp. lekárnikov 
na riešení farmakoterapeutických problémov v spolupráci s lekárom.                                                                       

Stručná osnova predmetu:  
- Problematika liekov vydávaných bez lekárskeho predpisu.  
- Interakcie liekov vydávaných bez lekárskeho predpisu.  
- Alergické reakcie a ich kožné manifestácie.  
- Monitoring hladín liečiv - súčasť racionálnej farmakoterapie.  
- Problematika používania dermatologík.  
- Problematika farmakoterapie žien.  
- Perorálna a parenterálna výživa.  
- Ako správne predpisovať lieky.  
- Life style drugs.  
- Kompliancia, adherencia k terapii a konkordancia.  
- ATC skupiny, indikačné podskupiny liečiv a ich klasifikácia.  
- ATC skupiny A – V: najaktuálnejšie problémy terapeutického využívania liečiv a štandardné terapeutické 

postupy. 
- Základy vyšetrenia pacienta.  
- Hlavné symptómy ochorení:  
- Identifikácia a riešenie farmakoterapeutických problémov, farmaceutická starostlivosť súčasť klinickej 

farmácie. Racionálne využívanie liečiv vo farmakoterapii.  

- Kazuistiky: hnačka, nespavosť a strach, kašeľ, dýchavica, horúčka, bolesť hlavy, krvácavé stavy, liečba 
mykotických a vírusových infekcií, liečba niektorých symptómov a chorôb GIT, liečba ORL chorôb.  

Odporúčaná literatúra: Kuželová, M., Švec, A., Švec, P.: Kapitoly zo všeobecnej klinickej farmakológie 
pre farmaceutov. Bratislava : Famaceutická fakulta UK, 2011. 196 s. 
Kuželová, M., Švec, A., Švec, P.: Vybrané kapitoly z klinickej farmakológie pre farmaceutov. Bratislava : 
Famaceutická fakulta UK, 2010. 152 s. 
Kriška, M. a kol.: Memorix klinickej farmakológie. Bratislava : SAP, 2002. 879 s. 
Kuželová M., Kovácsová B., Švec P.: Farmakológia antiinfekčných liečiv. Osveta, 2010. 184s. 
Kriška, M. a kol.: Riziko liekov v medicínskej praxi. Bratislava : SAP, 2000. 474 s. 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský 
Poznámky: - 
Hodnotenie predmetov 
celkový počet študentov od zavedenia predmetu: 479  
A – 28.9 %, B – 22.58 %, C – 24.52 %, D – 16.55 %, E – 6.39 %, Fx – 1.05 % 
Vyučujúci: prof. RNDr. Magdaléna Kuželová, CSc., garant,  doc. RNDr. Eva Račanská, CSc., prof. MUDr. 
Pavel Švec, DrSc., doc. RNDr. Ingrid Tumová, CSc., PharmDr. Elena Ondriašová, CSc., PharmDr. Adela 
Čorejová, PhD.,  PharmDr. Tatiana Foltánová, PhD.,  PharmDr. Stanislava Jankyová, PhD., PharmDr. Eva 
Králová, PhD., Mgr. Peter Vavrinec, PhD., Mgr. Diana Vavrincová 
Dátum poslednej zmeny: 28. 1. 2014 
Schválil: prof. RNDr. Magdaléna Kuželová, CSc. 
 


