
Sylabus prednášok z predmetu  
KLINICKÁ FARMAKOLÓGIA A FARMAKOTERAPIA I 

4. ročník ZS 2021/2022 
 
Prednášky – utorok 11:10 – 12:55, online výučba 
  
1. týždeň  21. 9. 2021 
Úvod do predmetu klinická farmakológia a farmakoterapia 
Klinická farmakológia a klinická farmácia  
(Náplň a ciele klinickej farmakológie a farmácie, úlohy klinického farmaceuta) 
Racionálna farmakoterapia 
(Farmakoterapeutické riziko, liekové a farmakoterapeutické pochybenie, pomer prínosu 
a rizika lieku, farmakoterapeutické problémy) 

prof. PharmDr. Ján Klimas, PhD., MPH 
 
2. týždeň  28. 9. 2021 
Vývoj a hodnotenie liečiv s cieľom zvýšiť účinnosť a bezpečnosť liečby 
Predklinické skúšanie liečiv 
(Farmakologický screening, farmakodynamické, farmakokinetické, toxikologické 
štúdie, farmaceutická charakteristika nového liečiva, kritéria pre žiadosť o klinické skúšanie 
liečiv) 

prof. PharmDr. Ján Klimas, PhD., MPH 
 
3. týždeň  5. 10. 2021 
Klinické skúšanie nových liečiv 
(Ciele a metódy jednotlivých etáp klinického skúšania liečiv, náležitosti pre registráciu liečiv)  

prof. RNDr. M. Kuželová, CSc. 
 

4. týždeň  12. 10. 2021 
Nežiaduce účinky liečiv 
(Všeobecná charakteristika, modifikujúce faktory, iatrogénne ochorenia ako výsledok 
neracionálnej terapie)  
prof. PharmDr. Ján Klimas, PhD., MPH 
 
 5. týždeň  19. 10. 2021  
Liekové interakcie 
(Priaznivé a nepriaznivé interakcie liečiv ako príčina nežiaducich účinkov liečiv, rozdelenie 
liekových interakcií, izoenzýmy CYP a interakcie liečiv) 

PharmDr. E. Ondriašová, CSc. 
 

6. týždeň  26. 10. 2021 
Ľudské práva a medicína 
(Najzávažnejšie etické problémy medicíny - antikoncepcia, interrupcia, eutanázia, etické 
komisie)                                                                    
Etické problémy súvisiace s neoverenými terapeutickými prístupmi 
(Homeopatia, fytoterapia, chiropraxia, psychoterapia)  

prof. PharmDr. Ján Klimas, PhD., MPH 



 
7. týždeň  2. 11. 2021 
Farmakoterapia zvláštnych skupín pacientov 
Zvláštnosti farmakoterapie tehotných žien 
Tehotenstvo, pôrod, fetoplacentárna jednotka, patológia pôrodu 
(užívanie liekov v tehotenstve a u žien v produktívnom veku, klasifikácia liekov z hľadiska 
teratogénneho potenciálu)  

prof. RNDr. M. Kuželová, CSc. 
 

8. týždeň  9. 11. 2021 
Zvláštnosti farmakoterapie v pediatrii 
(Rozdiely v kvantitatívnych a kvalitatívnych parametroch užívania liekov u detí  
v porovnaní s dospelými) 
Zvláštnosti farmakoterapie pacientov vyššieho veku 
(Problematika užívania liekov vo vyššom veku, nevhodné lieky pre starších pacientov, 
farmakodynamické a farmakokinetické aspekty) 

prof. RNDr. M. Kuželová, CSc. 
 

9. týždeň  16. 11. 2021 
Farmakovigilancia 
(Dohľad nad bezpečnosťou liekov) 

PharmDr. T. Foltánová, PhD. 
 

10. týždeň  23. 11. 2021 
Základná symptomatológia choroby  
(inšpekcia, aspekcia, anamnéza, chorobopis) 
(Základy laboratórneho vyšetrenia. Základné hodnoty a ich význam pre diagnostiku) 
Základy vyšetrovania 
(Základné fyzikálne vyšetrenia: palpácia, perkusia, auskultácia). 

Mgr. D. Vavrincová, PhD. 
 

11. týždeň  30. 11. 2021 
Význam poznatkov farmakogenetiky pre racionálnu farmakoterapiu 
(Vplyv genetických faktorov na účinok liečiv) 

Mgr. G. Dóka, PhD. 
 

12. týždeň  7. 12. 2021 
Chronofarmakológia a jej význam pre farmakoterapiu 
(Chronofarmakodynamika, chronofarmakokinetika, chronoterapia) 

PharmDr. S. Kosírová, PhD. 
 

13. týždeň  14. 12. 2021 
Vyžiadaná téma 
 
 
V Bratislave  9. 9. 2021           prof. PharmDr. Ján Klimas, PhD., MPH 
 garant predmetu 


