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Laburpena
Farmakologia Aplikatuari buruzko ikasmaterial digital hau Medikuntza, Farmazia, Odontologia eta
Fisioterapiako ikasleei zuzenduta dago. Lana hiru ataletan banatuta dago: Farmakologia kliniko
orokorra; Farmakologia klinikoa zahartzaroan, haurtzaroan eta gibeleko eta giltzurruneko
gaixotasuna duten pazienteetan, eta, azkenik, Farmakologia klinikoa ohiko gaixotasunetan. Beherago
agertzen den estekan deskargatu daiteke.
Gako-hitzak: arrazoizko preskripzioa; farmakologia klinikoa; farmakoa; arrisku/onura erlazioa.

Abstract
This digital book on Applied Pharmacology is aimed at students of Medicine, Pharmacy, Dentistry and
Physiotherapy. The work is divided into three sections: General Clinical Pharmacology, Clinical
pharmacology in geriatrics, pediatrics and patients with hepatic and renal disease and, finally, Clinical
Pharmacology for common diseases. It can be downloaded from the link below.
Keywords: rational prescription; clinical pharmacology; drug;risk-benefit ratio.

1. Helburuak
Ikasmaterial honen helburua oinarrizko farmakoen ezaugarri nagusiak laburki azaltzea da, arriskuonura erlazioa egoki balioztatzeko eta medikamentuak zentzuz preskribatzeko. Osasun-arloko
graduetan "farmakoen arrazoizko erabilpena" nola egin ikasten da, ikasleak lanbidean topatuko
dituen pazienteen osasun-arazoak prebenitu edo tratatu ahal izateko. Beraz, eduki teorikoen bidez
ikasleek medikamentuen ezaugarri esanguratsuak bereganatzea du helburu, ondoren osasun-arloan
zuzen jardun ahal izateko.

2. Norentzat
Ikasmaterial honek Farmakologiari buruzko edukiak jorratzen ditu. Bereziki, Medikuntzako ikasleei
zuzenduta dago, graduko "Farmakologia Mediko Aplikatua" irakasgaian erabiltzeko. Era berean,
Farmazia Graduko ikasleentzat ere baliagarria da, zehazki "Farmazia Klinikoa eta Farmakoterapia"
irakasgairako. Azkenik, osasun-arloko beste graduetarako ere erabilgarria da: Erizaintzako
“Farmakologia”, Odontologiako "Farmakologia Orokorra eta Klinikoa" eta "Farmakologia Aplikatua
eta Larrialdiak Odontologian", Medikuntzako "Farmakologia Medikoaren Oinarriak", Farmaziako
"Farmakologia I" eta "Farmakologia II" edo Fisioterapiako "Farmakologia Fisioterapian"
irakasgaietarako.
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3. Edukia
Lana hiru ataletan banatuta dago: Farmakologia kliniko orokorra, Medikamentuen preskripzioa
paziente berezietan eta Farmakologia kliniko berezia. Lehenengo atalean sei ikasgai daude. Atal
horretan Farmakologia klinikoan erabiltzen diren kontzeptu orokorrak laburki azaltzen dira eta
medikamentuen arrazoizko preskripzioa egiteko jarraitu beharreko pausoak azpimarratzen dira.
Bigarren atalak, berriz, hiru ikasgai biltzen ditu. Ikasgai horietan zahartzaroan, haurtzaroan eta
gibeleko eta giltzurrun-gutxiegitasuna duten pazienteetan medikamentuak agintzeko kontuan hartu
beharreko faktoreak laburki azaltzen dira. Azkenik, hirugarren atalean hamahiru ikasgai daude. Atal
horrek medikamentuen arrazoizko agindua ohiko gaixotasunetan laburki azaltzea du helburu,
besteak beste, infekzioetan, arnas eta digestio-aparatuko gaixotasunetan, gaixotasun
kardiobaskularretan, asaldura metabolikoetan, mina eragiten duten egoeretan edo gaixotasun
neuropsikiatrikoetan.
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