
Śląski Uniwersytet Medyczny 
Kolegium Kształcenia Podyplomowego Wydziału Farmaceutycznego  

z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej w Sosnowcu 
ul. Jedności  8    KAMPUS E   41-200 Sosnowiec  
numer telefonu:  32 364 11 40    fax: 32 364 11 42 

e-mail: kolspecfarm@sum.edu.pl 
 
 

 
Kierownik Kolegium: Dr n. med. Katarzyna Winsz-Szczotka e-mail: winsz@sum.edu.pl  
Renata Duda – tel. 32 364 11 40  rduda@sum.edu.pl  
Dominika Sobocińska – tel.  32 364 11 43  dsobocińska@sum.edu.pl  
 

SZANOWNI PAŃSTWO! 
ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W SZKOLENIACH CIĄGŁYCH PLANOWANYCH DO REALIZACJI  

W 2016 ROKU. 
 

 
Kolegium Kształcenia Podyplomowego pełni funkcję organizatora ustawicznego kształcenia 

zawodowego farmaceutów, działającego w strukturze Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem 
Medycyny Laboratoryjnej w Sosnowcu, Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach. 

Przypominamy że, zgodnie z §7 ust.4 Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 25 czerwca 
2003r. z późn. zm. w sprawie ciągłych szkoleń farmaceutów zatrudnionych w aptekach i hurtowniach 
farmaceutycznych (Dz. U. Nr 132 poz. 1238 z późn. zm.) „Dla farmaceutów, którzy ukończyli studia 
na kierunku farmacja i uzyskali prawo wykonywania zawodu farmaceuty w danym roku, okres 
edukacyjny rozpoczyna się z dniem 1 stycznia roku następnego po uzyskaniu tego prawa”.   

Nasza Jednostka posiada przyznany przez Ministra Zdrowia, Certyfikat Akredytacyjny Nr 
2/2014 z dnia 08.08.2014r.   na kolejne pięć lat. 

Przygotowana propozycja  obejmuje zarówno szkolenia z podanym terminem kursu, jak 
również kursy, które będą realizowane po zgłoszeniu się ilości osób przewidzianych w planie. 
Tematyka kursów uwzględnia założenia podane w Ramowym Programie Kursów zatwierdzonych 
przez Dyrektora CMKP w Warszawie  19 listopada 2013 roku. 
 
 
 

BARDZO SERDECZNIE ZAPRASZAMY ! 
 
Na szkolenia można zapisywać się: 

• telefonicznie -  32 364 11 40 ,  
• za pomocą poczty internetowej -   kolspecfarm@sum.edu.pl,  rduda@sum.edu.pl    

 
Warunkiem zakwalifikowania na kurs będzie przesłanie na adres Kolegium  
„Formularza zgłoszenia” oraz dowodu wpłaty. 

 
Numer konta:  
Śląski Uniwersytet Medyczny,  ul. Poniatowskiego 15   40-055 Katowice 
ING Bank Śląski S.A. O/Katowice  
29 1050 1214 1000 0023 0206 7315 
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KURS SC-1/2016 /FARMAKOTERAPIA/ 
 

1.3. Aktualne możliwości terapii niektórych chorób układu nerwowego.  
 
Kierownik kursu: lek. med. Małgorzata Dosiak 
 
 

1. Postępy w farmakoterapii chorób neurodegeneracyjnych / 2 godz./ 
Perspektywy terapii choroby Alzheimera, 
Leczenie choroby Parkinsona, 
Możliwości leczenia stwardnienia rozsianego.  
2. Postępy w terapii chorób i zaburzeń psychicznych / 3 godz./ 
Otępienie, uzależnienia, 
Zaburzenia lękowe, zaburzenia afektywne, 
Zaburzenia snu, psychozy. 
3. Postępy w leczeniu chorób neurologicznych / 2 godz./ 
Leczenie udaru mózgu, 
Postępy w leczeniu migreny, 
Farmakoterapia padaczki. 

 
 
Wykładowca:  
 Lek. med.  Małgorzata Dosiak specjalista psychiatrii, seksuolog 
 Specjalistyczna Praktyka Lekarska Katowice 
 
Forma zaliczenia kursu: test 
Ilość godzin: 7 godz. 
Ilość punktów: 7 punktów edukacyjnych 
 
Miejsce kursu: Sala Wykładowa Nr 1 Wydział Farmaceutyczny Sosnowiec ul Jagiellońska 4. 
Termin kursu:  30 styczeń  2016r. /sobota/  Rozpoczęcie kursu: godz. 8.30 
 
Koszt kursu: 126,00 złotych/ osobę   - płatne na konto Wydziału Farmaceutycznego 
Ilość miejsc: 40-50 
 
Podstawą zakwalifikowania na kurs jest:  
1.zgłoszenie telefoniczne 32 364 11 40 lub  
e-mail: kolspecfarm@sum.edu.pl lub rduda@sum.edu.pl  
2.przesłanie formularza zgłoszenia wraz z dowodem wpłaty / lub kserokopii/ na 10 dni 
przed terminem kursu na adres Kolegium.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:kolspecfarm@sum.edu.pl
mailto:rduda@sum.edu.pl


KURS NR  SC-2/2016 
 

5. Postępy w zakresie leku roślinnego. Część I. 
 
Kierownik kursu: Dr hab.  n. farm. Ilona Kaczmarczyk-Sedlak 
 
1. Fitoterapia w świetle regulacji Unii Europejskiej i Polski. Perspektywy rozwoju i znaczenie 
w lecznictwie. /2 godz./ 
2. Fitoterapeutyki stosowane w chorobach układu moczowo-płciowego. /2 godz./ 
3. Postępy fitoterapii schorzeń wieku starczego. /1 godz./ 
3. Leki pochodzenia roślinnego pomocne w leczeniu otyłości i cukrzycy. /2 godz./ 
4. Fitoterapeutyki stosowane w okulistyce. /2 godz./ 
5. Wybrane preparaty zawierające surowce roślinne medycyny Dalekiego Wschodu. /1 godz./ 

 
Wykładowcy:  
Dr hab. n. farm. Ilona Kaczmarczyk-Sedlak /specjalista-farmakolog/ 
Katedra i Zakład Farmakognozji i Fitochemii Wydziału Farmaceutycznego SUM 
Dr n. farm. Maria Zych 
Katedra i Zakład Farmakognozji i Fitochemii Wydziału Farmaceutycznego SUM 
 
Forma zaliczenia kursu:  test. 
Ilość godzin: 10 godz. 
Ilość punktów: 10 punktów edukacyjnych 
 
Miejsce kursu: Sala Wykładowa Nr 1 Wydział Farmaceutyczny Sosnowiec ul Jagiellońska 4. 
Termin kursu:  27 luty   2016r. /sobota/  Rozpoczęcie kursu: godz. 8.30 
 
Koszt kursu: 180,00 złotych/ osobę   - płatne na konto Wydziału Farmaceutycznego 
Ilość miejsc: 40-50 
 
Podstawą zakwalifikowania na kurs jest:  
1.zgłoszenie telefoniczne 32 364 11 40 lub  
e-mail: kolspecfarm@sum.edu.pl,   rduda@sum.edu.pl  
2.przesłanie formularza zgłoszenia wraz z dowodem wpłaty / lub kserokopii/ na 10 dni 
przed terminem kursu na adres Kolegium.   
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KURS SC-3/2016 /FARMAKOTERAPIA/  
 
 
1.8.Współczesna antybiotyko- i chemioterapia chorób infekcyjnych. /część III/ 
 
Kurs podzielony na części. Do realizacji jedna z wybranych. 
 
Współczesne problemy związane z leczeniem niektórych chorób wirusowych. /B/ 
 
Kierownik kursu: Dr hab. n. med. Tomasz Wąsik, prof. nadzw. SUM 
 
 
1. Wirusowe zakażenia wewnątrzmaciczne i okołoporodowe oraz wirusowe choroby wieku 
dziecięcego: etiologia, chemioterapia, profilaktyka. /2,5 godz./ 
2. Szczepionki przeciwwirusowe. 

-Cechy szczepionki idealnej. 
-Bezpieczeństwo szczepień. 
-Charakterystyka obecnie stosowanych szczepionek w profilaktyce  chorób     

wirusowych. /2,5 godz./ 
3. Chemioterapia zakażeń. / 3 godz./ 
 -Strategie terapii antywirusowej. 
 -Chemioterapia wybranych zakażeń wirusowych,  leki przeciwwirusowe. 
 -Lekoodporność wirusów. 
  
 
Wykładowcy: 
Dr hab.  n. med. Jolanta Bratosiewicz-Wąsik 
Katedra i Zakład Mikrobiologii i Wirusologii Wydziału Farmaceutycznego SUM 
Dr hab. n. med. Tomasz Wąsik, prof. nadzw. SUM 
Katedra i Zakład Mikrobiologii i Wirusologii Wydziału Farmaceutycznego SUM 
 
Forma zaliczenia kursu: test 
Ilość godzin: 8 godzin 
Ilość punktów: 8 punktów edukacyjnych 
 
Miejsce kursu: Sala Wykładowa Nr 1 Wydział Farmaceutyczny Sosnowiec ul Jagiellońska 4. 
Termin kursu: 19 marzec   2016r. /sobota/   Rozpoczęcie kursu: godz. 8.30 
 
Koszt kursu: 144,00 złotych/ osobę   - płatne na konto Wydziału Farmaceutycznego 
Ilość miejsc: 40-50 
 
Podstawą zakwalifikowania na kurs jest:  
1.zgłoszenie telefoniczne 32 364 11 40 lub  
e-mail: kolspecfarm@sum.edu.pl  lub rduda@sum.edu.pl  
2.przesłanie formularza zgłoszenia wraz z dowodem wpłaty / lub kserokopii/ na 10 dni 
przed terminem kursu na adres Kolegium.   
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KURS NR  SC-4/2016 
 

5. Postępy w zakresie leku roślinnego. Część II 
 
Kierownik kursu: Dr hab.  n. farm. Ilona Kaczmarczyk-Sedlak 
 
1. Fitoterapia schorzeń układu sercowo-naczyniowego. /3 godz./ 
2. Leki pochodzenia roślinnego stosowane w zaburzeniach funkcji psychicznych. /2 godz./ 
3. Postępy fitoterapii schorzeń układu pokarmowego i układu ruchu. /2 godz./ 
4. Adaptogeny. /2 godz./ 
5. Wybrane preparaty zawierające surowce roślinne Południowej Ameryki. /1 godz./ 

 
Wykładowcy:  
Dr hab.  n. farm. Ilona Kaczmarczyk-Sedlak /specjalista-farmakolog/ 
Katedra i Zakład Farmakognozji i Fitochemii Wydziału Farmaceutycznego SUM 
Dr n. farm. Maria Zych 
Katedra i Zakład Farmakognozji i Fitochemii Wydziału Farmaceutycznego SUM 
 
Forma zaliczenia kursu:  test. 
Ilość godzin: 10 godz. 
Ilość punktów: 10 punktów edukacyjnych 
 
Miejsce kursu: Sala Wykładowa Nr 1 Wydział Farmaceutyczny Sosnowiec ul Jagiellońska 4. 
Termin kursu:   23 kwiecień  2016r. /sobota/ Rozpoczęcie kursu: godz. 8.30 
 
Koszt kursu: 180,00 złotych/ osobę   - płatne na konto Wydziału Farmaceutycznego 
Ilość miejsc: 40-50 
 
Podstawą zakwalifikowania na kurs jest:  
1.zgłoszenie telefoniczne 32 364 11 40 lub  
e-mail: kolspecfarm@sum.edu.pl rduda@sum.edu.pl   
2.przesłanie formularza zgłoszenia wraz z dowodem wpłaty / lub kserokopii/ na 10 dni 
przed terminem kursu na adres Kolegium.   
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KURS NR  SC-5/2016 /FARMAKOTERAPIA/ 
 
1.8. Współczesna antybiotyko- i chemioterapia chorób infekcyjnych. /część I/ 
 
Kurs podzielony na  części. Do realizacji  jedna z wybranych. 
 
Temat: Współczesne problemy związane z leczeniem niektórych chorób bakteryjnych i 
grzybicznych. 
 
Kierownik kursu: Prof. dr hab. n. med. Ewa Obuchowicz 
 
 

1. Nowości w antybiotykoterapii. /2 godz./ 
2. Charakterystyka najczęściej stosowanych chemioterapeutyków. /1 godz./ 
3. Stosowanie w terapii pro-, pre- i synbiotyków. /1 godz./ 
4. Terapia zakażeń grzybiczych / 2,5 godz./ 

• podstawowe wiadomości o grzybach chorobotwórczych, 
• przegląd głównych grup leków przeciwgrzybicznych, 
• leczenie grzybic powierzchniowych i układowych, 
• perspektywy w leczeniu zakażeń grzybiczych – leki o nowych mechanizmach 

działania. 
      5.  Dyskusja /0,5 godz./ 
 
Wykładowcy: 
Prof. dr hab. n. med. Ewa Obuchowicz 
Katedra Farmakologii Wydziału Lekarskiego SUM w Katowicach 
Dr n. farm. Anna Pudełko 
Katedra Farmakologii Wydziału Lekarskiego SUM w Katowicach 
 
Forma zaliczenia kursu: test 
Ilość godzin: 7 godzin 
Ilość punktów: 7 punktów edukacyjnych 
 
Miejsce kursu: Sala Wykładowa Nr 1 Wydział Farmaceutyczny Sosnowiec ul Jagiellońska 4. 
Termin kursu:  21 maj 2016r. /sobota/   Rozpoczęcie kursu: godz. 8.30 
 
Koszt kursu: 126,00 złotych/ osobę   - płatne na konto Wydziału Farmaceutycznego  
Ilość miejsc: 40-50 
 
Podstawą zakwalifikowania na kurs jest:  
1.zgłoszenie telefoniczne 32 364 11 40 lub  
e-mail: kolspecfarm@edu.pl, rduda@sum.edu.pl  
2.przesłanie formularza zgłoszenia wraz z dowodem wpłaty / lub kserokopii/ na 10 dni 
przed terminem kursu na adres Kolegium.   
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KURS NR  SC-6/2016 /FARMAKOTERAPIA/ 
 

1.21. Współczesne problemy farmakoterapii chorób nowotworowych. 
 
Kierownik kursu: Dr n. farm. Anna Pudełko 
 
1. Wprowadzenie do chemioterapii nowotworów      1h 

- epidemiologia 
- podstawy biologii komórki nowotworowej 
- ogólne zasady terapii lekami cytostatycznymi 

2. Działania niepożądane leków cytostatycznych - profilaktyka i leczenie,   1h 
3. Zwalczanie bólu nowotworowego        0,5h 
4. Przegląd najważniejszych grup leków przeciwnowotworowych    2,5h 
5. Nowe leki wprowadzone do terapii nowotworów      1h 
6. Kierunki poszukiwania nowych substancji o aktywności przeciwnowotworowej 1h 
7. Dyskusja i test zaliczeniowy        1h 
 
Wykładowcy: 
Dr n. med. Anna Bielecka -Wajdman 
Katedra i Zakład Farmakologii Wydziału Lekarskiego SUM w Katowicach 
Dr n. farm. Anna Pudełko 
Katedra i Zakład Farmakologii Wydziału Lekarskiego SUM w Katowicach 
 
Forma zaliczenia kursu: test 
Ilość godzin: 8 godzin 
Ilość punktów: 8 punktów edukacyjnych 
 
Miejsce kursu: Sala Wykładowa Nr 1 Wydział Farmaceutyczny Sosnowiec ul Jagiellońska 4. 
Termin kursu: 18 czerwiec  2016r. /sobota/   Rozpoczęcie kursu: godz. 8.30 
 
Koszt kursu: 144,00 złotych/ osobę   - płatne na konto Wydziału Farmaceutycznego  
Ilość miejsc: 40-50 
 
Podstawą zakwalifikowania na kurs jest:  
1.zgłoszenie telefoniczne 32 364 11 40 lub  
e-mail: kolspecfarm@edu.pl, rduda@sum.edu.pl  
2.przesłanie formularza zgłoszenia wraz z dowodem wpłaty / lub kserokopii/ na 10 dni 
przed terminem kursu na adres Kolegium.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:kolspecfarm@edu.pl
mailto:rduda@sum.edu.pl


KURS NR  SC-7/2016 /OPIEKA FARMACEUTYCZNA/ 
 
1.30. Opieka farmaceutyczna dla pacjentów z cukrzycą.  
 
Kierownik kursu: Prof. dr hab. n. med. Krystyna Olczyk 
 
1. Epidemiologia i etiopatogeneza cukrzycy. Rola farmaceuty w profilaktyce cukrzycy. 
Monitorowanie wyników leczenia: diagnostyka laboratoryjna stanów kiper i 
hipoglikemicznych. Interpretacja wyników badań. /3 godz./ 
2. Zespół metaboliczny – epidemia naszych czasów, nowa definicja, cele działań 
prewencyjnych i leczniczych. /2 godz./ 
3. Farmakoterapia cukrzycy. Wybrane aspekty praktyczne. Edukacja pacjenta z cukrzycą  
w zakresie samodzielnej kontroli stężenia glukozy we krwi. /3 godz./ 
 
Wykładowcy:  
Prof. dr hab. n. med. Krystyna Olczyk 
Katedra i Zakład Chemii Klinicznej i Diagnostyki Laboratoryjnej Wydziału 
Farmaceutycznego SUM 
Dr n. med. Katarzyna Winsz-Szczotka 
Katedra i Zakład Chemii Klinicznej i Diagnostyki Laboratoryjnej Wydziału 
Farmaceutycznego SUM 
Dr hab. n. farm. Paweł Olczyk 
Katedra Farmacji Stosowanej Wydziału Farmaceutycznego SUM 
 
 
Forma zaliczenia kursu:  test. 
Ilość godzin: 8 godz. 
Ilość punktów: 8 punktów edukacyjnych 
 
Miejsce kursu: Sala Wykładowa Nr 1 Wydział Farmaceutyczny Sosnowiec ul Jagiellońska 4. 
Termin kursu: 24 wrzesień   2016r. /sobota/  Rozpoczęcie kursu: godz. 8.30 
 
Koszt kursu: 144,00 złotych/ osobę   - płatne na konto Wydziału Farmaceutycznego 
Ilość miejsc: 40-50 
 
Podstawą zakwalifikowania na kurs jest:  
1.zgłoszenie telefoniczne  32 364 11 40 lub  
e-mail: kolspecfarm@edu.pl lub rduda@sum.edu.pl  
2.przesłanie formularza zgłoszenia wraz z dowodem wpłaty / lub kserokopii/ na 10 dni 
przed terminem kursu na adres Kolegium.   
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KURS NR  SC-8/2016   
 

1.9. Farmakoterapia w leczeniu chorób narządu wzroku. 

Kierownik kursu: dr hab. n. farm. Alicja Zajdel 

1. Biofarmaceutyczne aspekty podawania leków do oczu. Zasady prawidłowego stosowania 
leków w zależności od rodzaju postaci leku i opakowań. /2 godz./ 

2. Charakterystyka postaci leku, optymalizacja składu z uwzględnieniem nowych koncepcji 
formowania postaci leku. /2 godz./ 

3. Farmakoterapia jaskry – patomechanizm, objawy, diagnostyka jaskry, strategie 
terapeutyczne leczenia jaskry, leczenie farmakologiczne. /2 godz./ 

4. Farmakoterapia stanów zapalnych w obrębie oka o podłożu nieinfekcyjnym oraz 
infekcyjnym. Leki stosowane w leczeniu stanów zapalnych o podłożu alergicznym. /2 
godz./ 

5. Farmakoterapia, objawy i diagnostyka zespołu „suchego oka”. Zaćma - przyczyny 
rozwoju i leczenie. /1 godz./ 

6. Zwyrodnienie plamki żółtej związane z wiekiem (AMD) – patogeneza, objawy, 
profilaktyka, znaczenie preparatów witaminowych. Retinopatia cukrzycowa – patogeneza 
i terapia. Leczenie antyangiogenne wysiękowej postaci AMD i retinopatii cukrzycowej. /2 
godz./ 

 

Wykładowcy:  

Dr hab. n. farm. Alicja Zajdel 
Katedra i Zakład Biofarmacji Wydziału Farmaceutycznego SUM 
 
Forma zaliczenia kursu:  test. 
Ilość godzin: 10 godz. 
Ilość punktów: 10 punktów edukacyjnych 
 
Miejsce kursu: Sala Wykładowa Nr 1 Wydział Farmaceutyczny Sosnowiec ul Jagiellońska 4. 
Termin kursu:  22 październik 2016r. /sobota/  Rozpoczęcie kursu: godz. 8.30 
 
Koszt kursu: 180,00 złotych/ osobę   - płatne na konto Wydziału Farmaceutycznego 
Ilość miejsc: 40-50 
 
Podstawą zakwalifikowania na kurs jest:  
1.zgłoszenie telefoniczne 32 364 11 40 lub  
e-mail: kolspecfarm@sum.edu.pl , rduda@sum.edu.pl  
2.przesłanie formularza zgłoszenia wraz z dowodem wpłaty / lub kserokopii/ na 10 dni 
przed terminem kursu na adres Kolegium.   
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KURS NR  SC-9 /2016  
 

8. Biotechnologia w naukach farmaceutycznych. 
 
Kierownik kursu: Prof. dr hab. n. med. Urszula Mazurek 
 
1. Wprowadzenie do biotechnologii medycznej. / 1 godz./ 
2. Podstawy genetyki medycznej i farmakogenetyki. / 2 godz./ 
3. Wskazania do badania profilu farmakogenetycznego chorego (przykłady). / 1 godz./ 
4. Wpływ polimorfizmu genetycznego enzymów CYP na działanie wybranych leków.  
/ 2 godz./ 
  
 
Wykładowcy: 
Prof. dr hab. n. med. Urszula Mazurek 
Katedra i Zakład Biologii Molekularnej Wydziału Farmaceutycznego SUM 
Dr n. biol. Grażyna Janikowska 
Zakład Chemii Analitycznej Wydziału Farmaceutycznego SUM 
 
Forma zaliczenia kursu: test 
Ilość godzin: 6 godz. 
Ilość punktów: 6 punktów edukacyjnych 
 
Miejsce kursu: Sala Wykładowa Nr 1 Wydział Farmaceutyczny Sosnowiec ul Jagiellońska 4. 
Termin kursu:  26 listopad    2016r. /sobota/  Rozpoczęcie kursu: godz. 8.30 
 
Koszt kursu: 108,00 złotych/ osobę   - płatne na konto Wydziału Farmaceutycznego 
Ilość miejsc: 40-50 
 
Podstawą zakwalifikowania na kurs jest:  
1.zgłoszenie telefoniczne 32 364 11 40 lub  
e-mail: kolspecfarm@edu.pl,  rduda@sum.edu.pl  
2.przesłanie formularza zgłoszenia wraz z dowodem wpłaty / lub kserokopii/ na 10 dni 
przed terminem kursu na adres Kolegium.   
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KURS NR  SC-10 /2016 /FARMAKOTERAPIA/ 
 

1.12. Farmakoterapia bólu. 
 
Kierownik kursu: Prof. dr hab. n. med. Przemysław Jałowiecki 
 
1.       Ból – patomechanizm, rodzaje bólu. /1 godz./ 
2.       Przegląd współczesnych leków przeciwbólowych. /1 godz./ 
3.       Zastosowanie leków przeciwbólowych w praktyce klinicznej.  /2 godz./ 
4.       Zwalczanie bólu /2 godz./ 

- migrenowego,  
- w chorobach reumatoidalnych, 
- w chorobach nowotworowych. 

5.       Interakcje i działanie niepożądane leków przeciwbólowych. /1 godz./ 
6.       Leki przeciwbólowe  OTC – zasady stosowania. /1 godz./ 
7.       Alternatywne metody zwalczania bólu /2 godz. / 
 

Wykładowca: 
Lek. med. Radosław Marciniak 
Katedra Anestezjologii, Intensywnej Terapii i Medycyny Ratunkowej Wydziału Lekarskiego 
z Oddziałem Lekarsko-Dentystycznym SUM 
 
Forma zaliczenia kursu: test 
Ilość godzin: 10 godz. 
Ilość punktów: 10 punktów edukacyjnych 
 
Miejsce kursu: Sala Wykładowa Nr 1 Wydział Farmaceutyczny Sosnowiec ul Jagiellońska 4. 
Termin kursu:   10 grudzień   2016r. /sobota/  Rozpoczęcie kursu: godz. 8.30 
 
Koszt kursu: 180,00 złotych/ osobę   - płatne na konto Wydziału Farmaceutycznego 
Ilość miejsc: 40-50 
 
Podstawą zakwalifikowania na kurs jest:  
1.zgłoszenie telefoniczne 32 364 11 40 lub  
e-mail: kolspecfarm@edu.pl,  rduda@sum.edu.pl  
2.przesłanie formularza zgłoszenia wraz z dowodem wpłaty / lub kserokopii/ na 10 dni 
przed terminem kursu na adres Kolegium.   
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KURSY DO REALIZACJI W 2016 ROKU 
 

TERMINY DO USTALENIA W ZALEŻNOSCI OD ILOŚCI ZGŁOSZONYCH 
UCZESTNIKÓW 

 
 
 
Kolegium Kształcenia Podyplomowego Wydziału Farmaceutycznego  z Oddziałem 
Medycyny Laboratoryjnej w Sosnowcu Śląskiego Uniwersytetu w Katowicach przedstawia 
dodatkowe kursy do realizacji w  2016 r.  
 
 
Prosimy o przesyłanie       FORMULARZY ZGŁOSZEŃ             na  interesujące Państwa kursy  

z aktualnymi numerami telefonów i adresami poczty elektronicznej. 
 
 

Terminy kursów będą ustalane po zgłoszeniu na kurs minimum 40 osób. 
 

O terminie kursu Kolegium będzie zawiadamiało telefonicznie lub pocztą elektroniczną. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
KURS NR  SC-11/2016 /OPIEKA FARMACEUTYCZNA/ 
 
1.29. Podstawy opieki farmaceutycznej. /1 kurs/ 
 
Kierownik kursu: Prof. dr hab. n. med. Krystyna Olczyk 
 
1.Plan opieki farmaceutycznej, zbieranie informacji o pacjencie, dokumentowanie opieki 

farmaceutycznej, modele opieki farmaceutycznej warunki i wdrażanie opieki. /1 godz./ 

2.Diagnostyka laboratoryjna zaburzeń gospodarki lipidowej. Zastosowanie wybranych badań 

laboratoryjnych panelu lipidowego osocza krwi w monitorowaniu leczenia chorób układu 

sercowo-naczyniowego./3 godz./ 

3.Ocena niezamierzonych efektów terapii lekami, stosowanymi w zaburzeniach gospodarki 

lipidowej i węglowodanowej, w oparciu o analizę wpływu leków na wyniki badań 

laboratoryjnych. Niepożądane efekty działania antybiotyków, leków neuroleptycznych i 

przeciwdrgawkowych. /2 godz./ 

 
Wykładowcy:  
Prof. dr hab. n. med. Krystyna Olczyk 
Katedra i Zakład Chemii Klinicznej i Diagnostyki Laboratoryjnej Wydziału 
Farmaceutycznego SUM 
Dr hab. n. farm. Paweł Olczyk 
Katedra Farmacji Stosowanej Wydziału Farmaceutycznego SUM 
 
Forma zaliczenia kursu:  test. 
Ilość godzin: 6 godz. 
Ilość punktów: 6 punktów edukacyjnych 
 
Miejsce kursu: Sala Wykładowa Nr 1 Wydział Farmaceutyczny Sosnowiec ul Jagiellońska 4.  
Termin kursu:     2016r. /sobota/  Rozpoczęcie kursu: godz. 8.30 
 
Koszt kursu: 108,00 złotych/ osobę   - płatne na konto Wydziału Farmaceutycznego 
Ilość miejsc: 40-50 
 
Podstawą zakwalifikowania na kurs jest:  
1.zgłoszenie telefoniczne 32 364 11 40 lub  
e-mail: kolspecfarm@edu.pl lub rduda@sum.edu.pl   
2.przesłanie formularza zgłoszenia wraz z dowodem wpłaty / lub kserokopii/ na 10 dni 
przed terminem kursu na adres Kolegium.   
  
 
 
 

mailto:kolspecfarm@edu.pl
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KURS NR  SC-12/2016 /OPIEKA FARMACEUTYCZNA/ 
 
1.29. Podstawy opieki farmaceutycznej. /2 kurs/ 
 
Kierownik kursu: Prof. dr hab. n. med. Krystyna Olczyk 
 
1.Patobiochemiczne mechanizmy oraz podstawowe algorytmy diagnostyczne, 

wykorzystywane w rozpoznaniu i monitorowaniu zaburzeń układu krzepnięcia – przydatność 

w ocenie stanu pacjenta w ramach sprawowanej opieki farmaceutycznej. /3 godz./ 

2.Rola naczyń krwionośnych w fizjopatologii hemostazy. Wrodzone i nabyte skazy 

naczyniowe – pomiar wybranych parametrów klinicznych w monitorowaniu i ocenie stanu 

zdrowia pacjenta. /2 godz./ 

3.Monitorowanie leczenia antykoagulantami. /2 godz./ 

 
Wykładowcy:  
Prof. dr hab. n. med. Krystyna Olczyk 
Katedra i Zakład Chemii Klinicznej i Diagnostyki Laboratoryjnej Wydziału 
Farmaceutycznego SUM 
Dr n. med. Katarzyna Winsz-Szczotka 
Katedra i Zakład Chemii Klinicznej i Diagnostyki Laboratoryjnej Wydziału 
Farmaceutycznego SUM 
Dr hab. n. farm. Paweł Olczyk 
Katedra Farmacji Stosowanej Wydziału Farmaceutycznego SUM 
 
Forma zaliczenia kursu:  test. 
Ilość godzin: 7 godz. 
Ilość punktów:  7 punktów edukacyjnych 
 
Miejsce kursu: Sala Wykładowa Nr 1 Wydział Farmaceutyczny Sosnowiec ul Jagiellońska 4. 
Termin kursu:    2016r. /sobota/  Rozpoczęcie kursu: godz. 8.30 
 
Koszt kursu: 126,00 złotych/ osobę   - płatne na konto Wydziału Farmaceutycznego 
Ilość miejsc: 40-50 
 
Podstawą zakwalifikowania na kurs jest:  
1.zgłoszenie telefoniczne 32 364 11 40 lub  
e-mail: kolspecfarm@edu.pl lub rduda@sum.edu.pl  
2.przesłanie formularza zgłoszenia wraz z dowodem wpłaty / lub kserokopii/ na 10 dni 
przed terminem kursu na adres Kolegium.   
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KURS NR  SC-13/2016 /OPIEKA FARMACEUTYCZNA/ 
 
1.29. Podstawy opieki farmaceutycznej. /3 kurs/ 
 
Kierownik kursu: Prof. dr hab. n. med. Krystyna Olczyk 
 
1.Badania laboratoryjne w diagnostyce i monitorowaniu wyników leczenia chorób układu 

kostnego, pomocne w procesie wprowadzania i sprawowania opieki farmaceutycznej nad 

pacjentem. /3 godz./ 

2.Podstawy diagnostyki hematologicznej. Interpretacja wyników morfologii krwi obwodowej 

w wybranych sytuacjach klinicznych, jako ocena skuteczności działań realizowanych w 

ramach sprawowania opieki farmaceutycznej nad pacjentem: /2 godz./ 

3.Ocena wyniku badania ogólnego moczu. Ograniczenia analityczne. Interpretacja wyników 

badań w wybranych sytuacjach klinicznych, jako element oceny działań prowadzonych w 

ramach opieki farmaceutycznej. /2 godz./ 

 
Wykładowcy:  
Prof. dr hab. n. med. Krystyna Olczyk 
Katedra i Zakład Chemii Klinicznej i Diagnostyki Laboratoryjnej Wydziału 
Farmaceutycznego SUM 
Dr hab. n. med. Katarzyna Komosińska-Vassev 
Katedra i Zakład Chemii Klinicznej i Diagnostyki Laboratoryjnej Wydziału 
Farmaceutycznego SUM 
 
Forma zaliczenia kursu:  test. 
Ilość godzin: 7 godz. 
Ilość punktów:  7 punktów edukacyjnych 
 
Miejsce kursu: Sala Wykładowa Nr 1 Wydział Farmaceutyczny Sosnowiec ul Jagiellońska 4. 
Termin kursu:   2016r. /sobota/  Rozpoczęcie kursu: godz. 8.30 
 
Koszt kursu: 126,00 złotych/ osobę   - płatne na konto Wydziału Farmaceutycznego 
Ilość miejsc: 40-50 
 
Podstawą zakwalifikowania na kurs jest:  
1.zgłoszenie telefoniczne 32 364 11 40 lub  
e-mail: kolspecfarm@edu.pl lub rduda@sum.edu.pl  
2.przesłanie formularza zgłoszenia wraz z dowodem wpłaty / lub kserokopii/ na 10 dni 
przed terminem kursu na adres Kolegium.   
  
 
 

mailto:kolspecfarm@edu.pl
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KURS NR  SC-14/2016  
 
27. Produkty kosmetyczne – wybrane zagadnienia. 
 
Kierownik kursu: dr n. farm. Beata Pasker 
 
1.     Elementy budowy i fizjologii skóry z uwzględnieniem różnic związanych z wiekiem. 
2.     Typy skóry i metody jej pielęgnacji. 
3.     Charakterystyka fizykochemiczna preparatów kosmetycznych. 
4.     Nutrikosmetyki – charakterystyka i uzasadnienie stosowania. 
5.     Alergie na kosmetyki i dodatki do produktów kosmetycznych; doraźna pomoc w 
przypadku odczynu alergicznego. 
  
 
Wykładowcy:  
Dr n. farm. Beata Pasker 
Katedra i Zakład Technologii Środków Leczniczych Wydziału Farmaceutycznego SUM 
Mgr kosmetologii Monika Boryczka 
Katedra i Zakład Technologii Środków Leczniczych Wydziału Farmaceutycznego SUM 
 
Forma zaliczenia kursu:  test. 
Ilość godzin: 10 godz. 
Ilość punktów: 10 punktów edukacyjnych  
 
Miejsce kursu: Sala Wykładowa Nr 1 Wydział Farmaceutyczny Sosnowiec ul Jagiellońska 4. 
Termin kursu:   2016r. /sobota/     Rozpoczęcie kursu: godz. 8.30 
 
Koszt kursu: 180,00 złotych/ osobę   - płatne na konto Wydziału Farmaceutycznego 
Ilość miejsc: 40-50 
 
Podstawą zakwalifikowania na kurs jest:  
1.zgłoszenie telefoniczne 32 364 11 40 lub  
e-mail: kolspecfarm@sum.edu.pl lub rduda@sum.edu.pl  
2.przesłanie formularza zgłoszenia wraz z dowodem wpłaty / lub kserokopii/ na 10 dni 
przed terminem kursu na adres Kolegium.   
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KURS NR  SC-15/2016  
 

5. Postępy w zakresie leku roślinnego. 
Kierownik kursu: dr n. farm Beata Pasker  
 
Temat: Olejki eteryczne –charakterystyka i możliwości zastosowania w wybranych 
schorzeniach , technikach terapeutycznych oraz jako substancji pomocniczych w 
technologii postaci leku. 
     Prowadzący : dr n farm. Beata Pasker  
                           Katedra i  Zakład Technologii Środków Leczniczych 
                           mgr kosmetologii  Monika Boryczka  
                           Katedra i  Zakład Technologii Środków Leczniczych 
 

1. Definicja , pochodzenie olejków eterycznych i  otrzymywanie olejków z materiału  
roślinnego. Normalizacja, standaryzacja i status prawny olejków eterycznych. Olejki 
farmakopealne i pozafarmakopealne.(1 h) - mgr M. Boryczka 

 
2. Właściwości fizykochemiczne i biologiczne olejków eterycznych. Właściwości 

farmakologiczne i toksykologia olejków eterycznych.(1h)-   
      dr n farm. B.Pasker 
 
3.  Aromaterapia. Teorie powstawania wrażenia zapachowego. Kanony aromaterapii 

Techniki aromaterapii.(1h) – mgr M. Boryczka 
 

4. Zastosowanie olejków eterycznych  w schorzeniach neurologicznych,  
      dermatologicznych, górnych dróg oddechowych.(2h) – dr n farm. B.Pasker 
 
5. Olejki eteryczne jako substancje pomocnicze w technologii postaci leku. (1h)  
      – dr n. farm. B.Pasker 

  
 
Forma zaliczenia kursu: test 
Ilość godzin: 6 godzin 
Ilość punktów: 6 punktów edukacyjnych 
 
Miejsce kursu: Sala Wykładowa Nr 1 Wydział Farmaceutyczny Sosnowiec ul Jagiellońska 4. 
Termin kursu:    2016 /sobota/   Rozpoczęcie kursu: godz. 8.30 
 
Koszt kursu: 108,00 złotych/ osobę   - płatne na konto Wydziału Farmaceutycznego  
Ilość miejsc: 40-50 
 
Podstawą zakwalifikowania na kurs jest:  
1.zgłoszenie telefoniczne 32 364 11 40 lub  
e-mail: kolspecfarm@edu.pl, rduda@sum.edu.pl  
2.przesłanie formularza zgłoszenia wraz z dowodem wpłaty / lub kserokopii/ na 10 dni 
przed terminem kursu na adres Kolegium.   

mailto:kolspecfarm@edu.pl
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KURS NR  SC-16/2016 
 

33. Promocja zdrowia i profilaktyka zdrowotna w aptekach ogólnodostępnych. 
 
Kierownik kursu: Dr n. przyr. mgr farm. Kazimiera Klementys 
 
1.Zmiana stylu życia i jej wpływ na wybrane choroby przewlekłe – otyłość, hiperlipidemie,  
nadciśnienie, astma, cukrzyca.  /2 godz./  
2. Rola farmaceuty w promocji zdrowia i udzielaniu pacjentom pomocy w rzucaniu palenia 
tytoniu – mechanizm uzależnienia, preparaty zawierające nikotynę i zasady ich użycia w 
walce z nałogiem palenia tytoniu. /1 godz./ 
3. Rola farmaceuty w walce z narkomanią – rozpoznawanie uzależnienia, walka z nałogiem. 
Założenia ogólnopolskich programów promocji zdrowia walki z narkomanią i AIDS. /3 godz./  
4. Problemy alkoholowe różnych grup wiekowych, wpływ alkoholu na płód – doradztwo i 
pomoc w leczeniu choroby alkoholowej. Założenia ogólnopolskich programów promocji 
zdrowia walki z alkoholizmem. /2 godz./       
 
Wykładowcy:  
Dr n. przyr. mgr farm. Kazimiera Klementys 
Katedra Farmacji Stosowanej Wydziału Farmaceutycznego SUM 
Dr hab.  n. farm. Ilona Kaczmarczyk-Sedlak /specjalista-farmakolog/ 
Katedra i Zakład Farmakognozji i Fitochemii Wydziału Farmaceutycznego SUM 
Dr hab. n. med. Anna Kasicka-Jonderko 
Katedra Podstawowych Nauk Biomedycznych Wydziału Farmaceutycznego  SUM 
 
Forma zaliczenia kursu:  test. 
Ilość godzin: 9 godz. 
Ilość punktów: 9 punktów edukacyjnych 
 
Miejsce kursu: Sala Wykładowa Nr 1 Wydział Farmaceutyczny Sosnowiec ul Jagiellońska 4. 
Termin kursu:   2016r. /sobota/  Rozpoczęcie kursu: godz. 8,30 
 
Koszt kursu: 162,00 złotych/ osobę   - płatne na konto Wydziału Farmaceutycznego 
Ilość miejsc: 40-50 
 
 
Podstawą zakwalifikowania na kurs jest:  
1.zgłoszenie telefoniczne 32 364 11 40 lub  
e-mail: kolspecfarm@edu.pl ,  rduda@sum.edu.pl  
2.przesłanie formularza zgłoszenia wraz z dowodem wpłaty / lub kserokopii/ na 10 dni 
przed terminem kursu na adres Kolegium.   
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KURS NR  SC-17 /2016/FARMAKOTERAPIA/ 
 
1.25. Postępy w farmakoterapii chorób alergicznych.  
 
Kierownik kursu: Dr n. przyr. Kazimiera Klementys 
 
 
1.Epidemiologia i patogeneza chorób alergicznych. Czynniki ryzyka. Podstawowe alergeny. 
Zasady diagnostyki alergii. – 2 godz. 
 Astma oskrzelowa 
 Alergiczny nieżyt nosa 
 Choroby alergiczne skóry 
 Alergie pokarmowe 
 Alergie polekowe 

2.  Farmakoterapia chorób alergicznych, stosowane leki i mechanizmy ich     
    działania. – 2 godz. 
3. Elementy opieki farmaceutycznej nad pacjentami z chorobami alergicznymi. – 2 godz. 
 
Wykładowcy: 
Dr hab. n. med. Anna Kasicka - Jonderko   
Katedra i Zakład Podstawowych Nauk Biomedycznych Wydziału Farmaceutycznego SUM 
Dr hab. n. farm. Ilona Kaczmarczyk - Sedlak /specjalista-farmakolog/ 
Katedra i Zakład Farmakognozji Wydziału Farmaceutycznego SUM 
Dr n. przyr. mgr farm Kazimiera Klementys  
Katedra  Farmacji Stosowanej Wydziału Farmaceutycznego SUM 
 
Forma zaliczenia kursu:  test. 
Ilość godzin: 6 godz. 
Ilość punktów: 6 punktów edukacyjnych 
 
Miejsce kursu: Sala Wykładowa Nr 1 Wydział Farmaceutyczny Sosnowiec ul Jagiellońska 4. 
Termin kursu:   2016r. /sobota/ Rozpoczęcie kursu: godz. 8.30 
 
Koszt kursu: 108 ,00 złotych/ osobę   - płatne na konto Wydziału Farmaceutycznego 
Ilość miejsc: 40-50 
 
Podstawą zakwalifikowania na kurs jest:  
1.zgłoszenie telefoniczne 32 364 11 40 lub  
e-mail:  kolspecfarm@sum.edu.pl lub  rduda@sum.edu.pl  
2.przesłanie formularza zgłoszenia wraz z dowodem wpłaty / lub kserokopii/ na 10 dni 
przed terminem kursu na adres Kolegium.   
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KURS NR  SC-18/2016 /FARMAKOTERAPIA/ 
 
1.7. Cukrzyca jako problem współczesnej medycyny. 
 
Kierownik kursu: Dr n. przyr. mgr farm. Kazimiera Klementys 
 
1. Regulacja gospodarki węglowodanowej, typy cukrzycy, patomechanizm rozwoju cukrzycy 
typu I i typu II, kryteria rozpoznania i farmakoterapia cukrzycy. /3,5 godz./ 
2. Niefarmakologiczne aspekty leczenia cukrzycy oraz powikłania w przebiegu cukrzycy.  
/ 3,5 godz./ 

 
Wykładowcy:  
Dr hab.  n. farm. Ilona Kaczmarczyk-Sedlak  /specjalista-farmakolog/ 
Katedra i Zakład Farmakognozji i Fitochemii Wydziału Farmaceutycznego SUM 
Dr n. przyr. mgr farm. Kazimiera Klementys 
Katedra  Stosowanej Wydziału Farmaceutycznego SUM 
 
Forma zaliczenia kursu:  test. 
Ilość godzin: 7 godz. 
Ilość punktów: 7 punktów edukacyjnych 
 
Miejsce kursu: Sala Wykładowa Nr 1 Wydział Farmaceutyczny Sosnowiec ul Jagiellońska 4. 
Termin kursu:    2016r. /sobota/  Rozpoczęcie kursu: godz. 8.30 
 
Koszt kursu: 126,00 złotych/ osobę   - płatne na konto Wydziału Farmaceutycznego 
Ilość miejsc: 50-60 
 
Podstawą zakwalifikowania na kurs jest:  
1.zgłoszenie telefoniczne 32 364 11 40 lub  
e-mail: kolspecfarm@edu.pl ,  rduda@sum.edu.pl  
2.przesłanie formularza zgłoszenia wraz z dowodem wpłaty / lub kserokopii/ na 10 dni 
przed terminem kursu na adres Kolegium.   
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KURS NR  SC-19/2016 /FARMAKOTERAPIA/ 

 
1.4. Farmakoterapia stanów spastycznych układu oddechowego. 
 
Kierownik kursu: Dr n. przyr. mgr farm. Kazimiera Klementys 
 
1. Leki rozkurczające mięśnie gładkie oskrzeli. Leki zapobiegające reakcji alergicznej i 
hamujące alergiczne zapalenie. /4 godz./ 
2. Leki wspomagające w leczeniu stanów skurczowych oskrzeli.   
    Fitoterapia chorób układu oddechowego/3 godz./ 

 
Wykładowcy:  
Dr hab.  n. farm. Ilona Kaczmarczyk-Sedlak /specjalista-farmakolog/ 
Katedra i Zakład Farmakognozji i Fitochemii Wydziału Farmaceutycznego SUM 
Dr n. przyr. mgr farm. Kazimiera Klementys 
Katedra Farmacji Stosowanej Wydziału Farmaceutycznego SUM 
 
Forma zaliczenia kursu:  test. 
Ilość godzin: 7 godz. 
Ilość punktów: 7 punktów edukacyjnych 
 
Miejsce kursu: Sala Wykładowa Nr 1 Wydział Farmaceutyczny Sosnowiec ul Jagiellońska 4. 
Termin kursu:   2016r. /sobota/  Rozpoczęcie kursu: godz. 8.30 
 
Koszt kursu: 126,00 złotych/ osobę   - płatne na konto Wydziału Farmaceutycznego 
Ilość miejsc: 40-50 
 
Podstawą zakwalifikowania na kurs jest:  
1.zgłoszenie telefoniczne 32 364 11 40 lub  
e-mail: kolspecfarm@sum.edu.pl   rduda@sum.edu.pl  
2.przesłanie formularza zgłoszenia wraz z dowodem wpłaty / lub kserokopii/ na 10 dni 
przed terminem kursu na adres Kolegium.   
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KURS NR  SC-20/2016 /FARMAKOTERAPIA/ 
 
 
1.13. Wpływ czynników fizjologicznych i patologicznych na działanie leków- 
       indywidualizacja farmakoterapii. Część I 
 
Kierownik kursu: Dr n. przyr. mgr farm. Kazimiera Klementys 
 
 1. Farmakoterapia w okresie ciąży: wpływ ciąży na właściwości farmakokinetyczne i 
farmakodynamiczne leków, klasyfikacja leków ze względu na ryzyko szkodliwego działania 
na płód. /3 godz./     
2. Farmakoterapia u dzieci: odrębności fizjologiczne, zmiany farmakokinetyki leków, 
obliczanie dawek leków u dzieci. /3 godz./ 
3. Farmakoterapia u osób w starszym wieku: zmiany fizjologiczne, wpływ wieku na losy leku 
w organizmie, wskazówki terapeutyczne. /3 godz./ 
 
Wykładowcy: 
Dr hab.  n. farm. Ilona Kaczmarczyk-Sedlak /specjalista-farmakolog/ 
Katedra i Zakład Farmakognozji i Fitochemii  Wydziału Farmaceutycznego SUM 
Dr n. farm. Lucyna Bułaś 
Katedra  Farmacji Stosowanej Wydziału Farmaceutycznego SUM 
Dr n. przyr. mgr farm. Kazimiera Klementys 
Katedra  Farmacji Stosowanej Wydziału Farmaceutycznego SUM 
 
Forma zaliczenia kursu: test 
Ilość godzin: 9 godz. 
Ilość punktów: 9 punktów edukacyjnych 
 
Miejsce kursu: Sala Wykładowa Nr 1 Wydział Farmaceutyczny Sosnowiec ul Jagiellońska 4. 
Termin kursu:   2016r. /sobota/  Rozpoczęcie kursu: godz. 8.30 
 
Koszt kursu: 162,00 złotych/ osobę   - płatne na konto Wydziału Farmaceutycznego 
Ilość miejsc: 40-50 
 
Podstawą zakwalifikowania na kurs jest:  
1.zgłoszenie telefoniczne  32 364 11 40 lub  
e-mail: kolspecfarm@edu.pl,   rduda@sum.edu.pl  
2.przesłanie formularza zgłoszenia wraz z dowodem wpłaty / lub kserokopii/ na 10 dni 
przed terminem kursu na adres Kolegium.   
  
 
 
 
 
 
 

mailto:kolspecfarm@edu.pl
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KURS NR  SC-21/2016 /FARMAKOTERAPIA/ 
 
1.13. Wpływ czynników fizjologicznych i patologicznych na działanie leków- 
       indywidualizacja farmakoterapii. Część II 
 
Kierownik kursu: Dr n. przyr. mgr farm. Kazimiera Klementys 
 
1. Farmakoterapia a karmienie piersią; stosowanie wybranych grup leków u kobiet 
karmiących, leki względnie i bezwzględnie przeciwwskazane u matek karmiących, wpływ 
alkoholu i nikotyny na oseska. /2 godz./ 
2. Optymalizacja farmakoterapii w otyłości i stanach niedożywienia. Zmiany działania leków 
uwarunkowane zaburzeniami ich kinetyki w stanach patologicznych i chorobach 
współistniejących, modyfikacje dawkowania. /3 godz./ 
3. Indywidualizacja farmakoterapii u osób prowadzących aktywny tryb życia, wpływ wysiłku 
fizycznego na działanie leków. /1 godz./ 
 
Wykładowcy: 
Dr hab. n. med. Anna Kasicka-Jonderko 
Katedra Podstawowych Nauk Biomedycznych Wydziału Farmaceutycznego SUM 
Dr. n. med. Małgorzata Dalewska 
Studium Wychowania Fizycznego Wydziału Farmaceutycznego SUM 
 
 
Forma zaliczenia kursu: test 
Ilość godzin: 6 godz. 
Ilość punktów: 6 punktów edukacyjnych 
 
Miejsce kursu: Sala Wykładowa Nr 1 Wydział Farmaceutyczny Sosnowiec ul Jagiellońska 4. 
 
Termin kursu:    2016r. /sobota/   Rozpoczęcie kursu: godz. 8.30 
 
Koszt kursu: 108,00 złotych/ osobę   - płatne na konto Wydziału Farmaceutycznego 
Ilość miejsc: 40-50 
 
Podstawą zakwalifikowania na kurs jest:  
1.zgłoszenie telefoniczne 32 364 11 40 lub  
e-mail: kolspecfarm@edu.pl,  rduda@sum.edu.pl  
2.przesłanie formularza zgłoszenia wraz z dowodem wpłaty / lub kserokopii/ na 10 dni 
przed terminem kursu na adres Kolegium.   
  
 
 
 
 
 
 
 

mailto:kolspecfarm@edu.pl
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KURS NR SC-22/2016  
 
1.34. Opieka farmaceutyczna - geriatria 
 
Kierownik kursu: Dr n. przyr. mgr farm. Kazimiera Klementys 
 
1. Wykrywanie i rozwiązywanie problemów lekowych występujących w grupie pacjentów 
geriatrycznych. 

• wpływ wieku na losy leków w organizmie i właściwości farmakodynamiczne leków, 
• wielochorobowość, polipragmazja, 
• leki o zwiększonym ryzyku wystąpienia powikłań, interakcje i działania niepożądane 

leków, 
• dawkowanie leków u osób starszych. 

2. Komunikacja z osobą starszą – niwelowanie ograniczeń fizycznych związanych z 
komunikowaniem, przygotowanie indywidualnych materiałów edukacyjnych dla pacjentów. 
3. Zalecenia dotyczące stylu życia: wysiłek fizyczny i dieta u osób powyżej 65 roku życia. 
4. Zasady doboru leków OTC w tej populacji pacjentów. 
 
 
Wykładowca: 
Dr n. przyr. mgr farm. Kazimiera Klementys  
Katedra Farmacji Stosowanej Wydziału Farmaceutycznego SUM 
 
Forma zaliczenia kursu: test 
Ilość godzin: 8 godz. 
Ilość punktów: 8 punktów edukacyjnych 
 
Miejsce kursu: Sala Wykładowa Nr 1Wydział Farmaceutyczny  Sosnowiec, ul Jagiellońska 4 
 

Termin kursu:  2016r. /sobota/   Rozpoczęcie kursu: godz. 08,30 
 
Koszt kursu: 144,00 złotych/ osobę – płatne na konto Wydziału Farmaceutycznego 
Ilość miejsc: 40-50 
 
 
Podstawą zakwalifikowania na kurs jest:  
1.zgłoszenie telefoniczne 32 364 11 40 lub  
e-mail: kolspecfarm@edu.pl lub  rduda@sum.edu.pl  
2.przesłanie formularza zgłoszenia wraz z dowodem wpłaty / lub kserokopii/ na 10 dni 
przed terminem kursu na adres Kolegium.   
 
 
 
 
 
 
 

mailto:kolspecfarm@edu.pl
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KURS NR SC-23/2016  
 
9. Interakcje i działania niepożądane leków. 
 
Kierownik kursu: Dr n. farm. Lucyna Bułaś 
 
1. Choroby polekowe, rodzaje interakcji, działania niepożądane: neurotoksyczność, 
hepatotoksyczność, neurotoksyczność – 4 godz. 
2. Monitorowanie działań niepożądanych leków, działania niepożądane chemioterapeutyków 
– 4 godz. 
3. Działania niepożądane leków z grupy OTC. – 2 godz. 
 
 
Wykładowcy: 
Dr hab n. farm. Ilona  Kaczmarczyk-Sedlak /specjalista-farmakolog/ 
Katedra i Zakład Farmakognozji Wydziału Farmaceutycznego SUM 
Dr n. farm. Lucyna Bułaś 
Katedra  Farmacji Stosowanej Wydziału Farmaceutycznego SUM 
Dr n. przyr. mgr farm. Kazimiera Klementys  
Katedra Farmacji Stosowanej Wydziału Farmaceutycznego SUM 
 
Forma zaliczenia kursu: test 
Ilość godzin: 10 godz. 
Ilość punktów: 10 punktów edukacyjnych 
 
Miejsce kursu: Sala Wykładowa Nr 1 Wydział Farmaceutyczny Sosnowiec, ul Jagiellońska 4 

Termin kursu:  2016r. /sobota/   Rozpoczęcie kursu: godz. 08,30 
 
Koszt kursu: 180,00 złotych/ osobę – płatne na konto Wydziału Farmaceutycznego 
Ilość miejsc: 40-50 
 
Podstawą zakwalifikowania na kurs jest:  
1.zgłoszenie telefoniczne 32 364 11 40 lub  
e-mail: kolspecfarm@edu.pl lub rduda@sum.edu.pl    

2.przesłanie formularza zgłoszenia wraz z dowodem wpłaty / lub kserokopii/ na 10 dni 
przed terminem kursu na adres Kolegium.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:kolspecfarm@edu.pl
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KURS NR SC-24/2016  
 
3. Postępy w technologii leków recepturowych. /TEORIA/ 
 
Kierownik kursu: Dr n. farm. Lucyna Bułaś 
 
1. Substancje pomocnicze zastosowane w leku recepturowym wpływające na zwiększoną  
trwałość fizykochemiczną i mikrobiologiczną postaci leków recepturowych oraz 
modyfikujące ich właściwości biofarmaceutyczne z uwzględnieniem:  
- receptury  maści, 
-receptury czopków i gałek, 
- receptury aseptycznej. 
2. Wymagania jakościowe dla poszczególnych grup leków recepturowych oraz dla substancji 
pomocniczych w świetle wymagań Ph Eur. i F P  
3. Wykorzystanie nowoczesnej aparatury technologiczno – analitycznej oraz sprzęt w 
technologii różnych postaci leków recepturowych, sporządzanych w aptekach 
ogólnodostępnych oraz w aptekach szpitalnych. 
4. Postacie leków recepturowych ze środkami stosowanymi w zakażeniach drobnoustrojami 
oraz technologia recepturowych leków jałowych. 
5. Problemy dotyczące interakcji w fazie farmaceutycznej w lekach recepturowych: 
wykrywanie i zapobieganie. 
 
Wykładowcy: 
Dr n. farm. Lucyna Bułaś 
Katedra i Zakład Farmacji Stosowanej Wydziału Farmaceutycznego SUM 
Dr n. farm. Violetta Siemiradzka 
Katedra i Zakład Farmacji Stosowanej Wydziału Farmaceutycznego SUM 
Dr n. farm. Bożena Drobnicka 
 
Forma zaliczenia kursu: test 
Ilość godzin: 10 godz.   
Ilość punktów: 10 punktów edukacyjnych 
 
Miejsce kursu:Sala Wykładowa Nr 1 Wydział Farmaceutyczny  Sosnowiec, ul Jagiellońska 4 

Termin kursu:  2016r.   Rozpoczęcie kursu: godz. 08,30 
 
Koszt kursu: 180,00 złotych/ osobę – płatne na konto Wydziału Farmaceutycznego 
Ilość miejsc: 40-50 
 
Możliwość realizacji części praktycznej w grupach 20-osobowych z uwzględnieniem 
dodatkowego terminu i odpłatności. 
 
Podstawą zakwalifikowania na kurs jest:  
1.zgłoszenie telefoniczne 32 364 11 40 lub  
e-mail: kolspecfarm@edu.pl  lub rduda@sum.edu.pl  

2.przesłanie formularza zgłoszenia wraz z dowodem wpłaty / lub kserokopii/ na 10 dni 
przed terminem kursu na adres Kolegium.  

mailto:kolspecfarm@edu.pl
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KURS NR  SC-25/2016 
 
16. Prawo farmaceutyczne. Kodeks Etyki Aptekarza RP. 
 
Kierownik kursu: Dr n. farm. Lucyna Bułaś 
 
 
1. Prawne aspekty pracy zawodowej farmaceuty w Polsce i Unii Europejskiej. 
2. Deontologia i etyka zawodowa. 
3. Dobra praktyka apteczna. 
4. Standardy dobrej praktyki dystrybucyjnej.  
  

 
Wykładowcy:  
Dr n. farm. Lucyna Bułaś 
Katedra Farmacji Stosowanej Wydziału Farmaceutycznego SUM 
Dr n. ekon. mgr prawa Ewa Blacha 
Katedra Nauk Społecznych Wydziału Farmaceutycznego SUM 
Dr n. farm. Izabela Majewska 
Śląski Wojewódzki Inspektorat Farmaceutyczny w Katowicach 
 
Forma zaliczenia kursu:  test. 
Ilość godzin: 6 godz. 
Ilość punktów: 6 punktów edukacyjnych 
 
Miejsce kursu: Sala Wykładowa Nr 1 Wydział Farmaceutyczny Sosnowiec ul Jagiellońska 4. 
Termin kursu:   2016r. /sobota/  Rozpoczęcie kursu: godz. 8.30 
 
Koszt kursu: 108,00 złotych/ osobę   - płatne na konto Wydziału Farmaceutycznego 
Ilość miejsc: 40-50 
 
Podstawą zakwalifikowania na kurs jest:  
1.zgłoszenie telefoniczne 32 364 11 40 lub  
e-mail: kolspecfarm@sum.edu.pl lub rduda@sum.,edu.pl  

2.przesłanie formularza zgłoszenia wraz z dowodem wpłaty / lub kserokopii/ na 10 dni 
przed terminem kursu na adres Kolegium.   
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KURS NR  SC-26/2016  
 
29. Narkotyki i problemy narkomanii w Polsce. 
 
Kierownik kursu: Dr hab. n. farm. Ilona Kaczmarczyk-Sedlak 
 
 

1. Podstawowe pojęcia dotyczące narkomanii. /1 godz./ 
2. Klasyfikacja narkotyków i metody ich wytwarzania. /2 godz./ 
3. Następstwa używania substancji psychoaktywnych. /2 godz./ 
4. Regulacje prawne związane z narkotykami i narkomanią. /1 godz./ 
5. Metody wykrywania i identyfikacji narkotyków. /1 godz./ 
6. Problem dopalaczy. /1 godz./ 

 
Wykładowcy:  
Dr hab. n. farm. Ilona Kaczmarczyk-Sedlak /specjalista-farmakolog/ 
Katedra i Zakład Farmakognozji i Fitochemii Wydziału Farmaceutycznego SUM 
 
Forma zaliczenia kursu:  test. 
Ilość godzin: 8 godz. 
Ilość punktów: 8 punktów edukacyjnych 
 
Miejsce kursu: Sala Wykładowa Nr 1 Wydział Farmaceutyczny Sosnowiec ul Jagiellońska 4. 
Termin kursu:  2016r. /sobota/   Rozpoczęcie kursu: godz. 8.30 
 
Koszt kursu: 144,00 złotych/ osobę   - płatne na konto Wydziału Farmaceutycznego 
Ilość miejsc: 40-50 
 
Podstawą zakwalifikowania na kurs jest:  
1.zgłoszenie telefoniczne 32 364 11 40 lub  
e-mail: kolspecfarm@sum.edu.pl lub  rduda@sum.edu.pl  
2.przesłanie formularza zgłoszenia wraz z dowodem wpłaty / lub kserokopii/ na 10 dni 
przed terminem kursu na adres Kolegium.   
  
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

mailto:kolspecfarm@sum.edu.pl
mailto:rduda@sum.edu.pl


 
 
 
 
KURS NR  SC-27/2016 /FARMAKOTERAPIA/ 

 
1.24. Andropauza.  
 
Kierownik kursu: Dr hab.  n. farm. Ilona Kaczmarczyk-Sedlak 
 
1. Etiopatogeneza i objawy andropauzy.  
2. Leczenie bezpłodności i zaburzeń erekcji – afrodyzjaki, feromony. 
3. Farmakoterapia raka jądra i gruczołu krokowego. / pkt. 1-3  4 godz./ 
4. Przerost gruczołu krokowego – profilaktyka i leczenie. 
5. Łysienie androgenowe u mężczyzn. 
6. Rola farmaceuty w terapii andropauzy. /pkt. 4-6  3 godz./ 

 
Wykładowcy:  
Dr hab.  n. farm. Ilona Kaczmarczyk-Sedlak /specjalista-farmakolog/ 
Katedra i Zakład Farmakognozji Wydziału Farmaceutycznego SUM 
Dr n. przyr. mgr farm. Kazimiera Klementys 
Katedra  Farmacji Stosowanej Wydziału Farmaceutycznego SUM 
 
Forma zaliczenia kursu:  test. 
Ilość godzin: 7 godz. 
Ilość punktów: 7 punktów edukacyjnych 
 
Miejsce kursu: Sala Wykładowa Nr 1 Wydział Farmaceutyczny Sosnowiec ul Jagiellońska 4. 
Termin kursu:     2016r. /sobota/  Rozpoczęcie kursu: godz. 8.30 
 
Koszt kursu: 126,00 złotych/ osobę   - płatne na konto Wydziału Farmaceutycznego 
Ilość miejsc: 40-50 
 
Podstawą zakwalifikowania na kurs jest:  
1.zgłoszenie telefoniczne 32 364 11 40 lub  
e-mail: kolspecfarm@sum.edu.pl, lub  rduda@sum.edu.pl   
2.przesłanie formularza zgłoszenia wraz z dowodem wpłaty / lub kserokopii/ na 10 dni 
przed terminem kursu na adres Kolegium.   
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KURS NR  SC-28/2016 
 
12. Terapia homeopatyczna. 
 
Kierownik kursu: Dr hab. n. farm. Ilona Kaczmarczyk-Sedlak 
 
 
1. Podstawowe zasady homeopatii i homotoksykologii. 
2. Mechanizm działania leków homeopatycznych. 
3. Postacie leków homeopatycznych i ich dawkowanie. 
4. Doradztwo farmaceutyczne w zakresie homeopatii wybranych schorzeń. 
5. Prawne i naukowe podstawy terapii homeopatycznej. 
 
 
Wykładowcy:  
Dr hab. n. farm. Ilona Kaczmarczyk-Sedlak /specjalista-farmakolog/ 
Katedra i Zakład Farmakognozji i Fitochemii Wydziału Farmaceutycznego SUM 
 
Forma zaliczenia kursu:  test. 
Ilość godzin: 8 godz. 
Ilość punktów: 8 punktów edukacyjnych 
 
Miejsce kursu: Sala Wykładowa Nr 1 Wydział Farmaceutyczny Sosnowiec ul Jagiellońska 4. 
Termin kursu:  2016r. /sobota/   Rozpoczęcie kursu: godz. 8.30 
 
Koszt kursu: 144,00 złotych/ osobę   - płatne na konto Wydziału Farmaceutycznego 
Ilość miejsc: 40-50 
 
Podstawą zakwalifikowania na kurs jest:  
1.zgłoszenie telefoniczne 32 364 11 40 lub  
e-mail: kolspecfarm@sum.edu.pl lub  rduda@sum.edu.pl  
2.przesłanie formularza zgłoszenia wraz z dowodem wpłaty / lub kserokopii/ na 10 dni 
przed terminem kursu na adres Kolegium.   
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KURS NR  SC-29/2016  
 
6. Interakcje leków roślinnych. 
 
Kierownik kursu: Dr hab. n. farm. Ilona Kaczmarczyk-Sedlak 
 
 
1. Kompleksowość leku roślinnego, czynniki wpływające na aktywność, interakcje i działania 
niepożądane. /1 godz./ 
2. Działania niepożądane leków roślinnych. /2 godz./ 
3. Dotychczas opisane interakcje fitoterapeutyków z lekami syntetycznymi. /2 godz./ 
4. Działania niepożądane i przeciwwskazania do aromatoterapii. /2 godz./  
5. Bezpieczeństwo stosowania fitoterapeutyków w okresie ciąży. /1 godz./ 
6. Alergeny roślinne. /1 godz./ 
7. Roślinne surowce rewitaminizujące i remineralizujące oraz ich interakcje z innymi lekami. 
/1 godz./ 
 
Wykładowcy:  
Dr hab. n. farm. Ilona Kaczmarczyk-Sedlak /specjalista-farmakolog/ 
Katedra i Zakład Farmakognozji i Fitochemii Wydziału Farmaceutycznego SUM 
Mgr biotech. Weronika Wojnar 
Katedra i Zakład Farmacji Stosowanej Wydziału Farmaceutycznego SUM 
 
Forma zaliczenia kursu:  test. 
Ilość godzin: 10 godz. 
Ilość punktów: 10 punktów edukacyjnych 
 
Miejsce kursu:Sala Wykładowa Nr 1 Wydział Farmaceutyczny  Sosnowiec ul Jagiellońska 4. 
 
Termin kursu:  2016r. /sobota/  Rozpoczęcie kursu: godz. 8.30 
 
Koszt kursu:180,00 złotych/ osobę   - płatne na konto Wydziału Farmaceutycznego 
Ilość miejsc: 40-50 
 
 
Podstawą zakwalifikowania na kurs jest:  
1.zgłoszenie telefoniczne 32 364 11 40 lub  
e-mail: kolspecfarm@sum.edu.pl,  rduda@sum.edu.pl  
2.przesłanie formularza zgłoszenia wraz z dowodem wpłaty / lub kserokopii/ na 10 dni 
przed terminem kursu na adres Kolegium.   
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KURS NR  SC-30/2016 /FARMAKOTERAPIA/ 
 
1.20. Postępy w farmakoterapii chorób metabolicznych. 
 
Kierownik kursu: Dr n. med. Anna Kasicka-Jonderko 
 
1. Cukrzyca, epidemiologia, etiopatogeneza choroby, objawy choroby, zasady diagnostyki, 
czynniki ryzyka, ryzyko rozwoju wczesnych i późnych powikłań, metody ich zapobiegania i 
leczenia, współczesne strategie profilaktyki i leczenia farmakologicznego cukrzycy typu I i 
typu II, postępowanie niefarmakologiczne w cukrzycy tj. modyfikacja stylu życia, właściwa 
dieta, aktywność fizyczna, higiena i inne, rola farmaceuty w profilaktyce i w leczeniu 
cukrzycy. /3 godz./ 
2. Otyłość, definicja nadwagi i otyłości, otyłość jako problem zdrowotny, patofizjologia 
otyłości, współczesne metody leczenia nadwagi i otyłości./2 godz./ 
3. Miażdżyca, etiopatogeneza choroby, zasady diagnostyki, farmakologiczne i 
niefarmakologiczne sposoby leczenia zaburzeń lipidowych z uwzględnieniem zapobiegania i 
leczenia zaburzeń lipidowych w cukrzycy. /3godz./ 

 
Wykładowcy:  
Dr n. przyr. mgr farm. Kazimiera Klementys 
Katedra  Farmacji Stosowanej Wydziału Farmaceutycznego SUM 
Dr  hab. n. med. Anna Kasicka-Jonderko 
Katedra i Zakład Podstawowych Nauk Biomedycznych Wydziału Farmaceutycznego SUM 
 
Forma zaliczenia kursu:  test. 
Ilość godzin: 8 godz. 
Ilość punktów: 8 punktów edukacyjnych 
 
Miejsce kursu: Sala Wykładowa Nr 1 Wydział Farmaceutyczny Sosnowiec ul Jagiellońska 4. 
Termin kursu:  2016r. /sobota/  Rozpoczęcie kursu: godz. 8.30 
 
Koszt kursu: 144,00 złotych/ osobę   - płatne na konto Wydziału Farmaceutycznego 
Ilość miejsc: 40-50 
 
Podstawą zakwalifikowania na kurs jest:  
1.zgłoszenie telefoniczne 32 364 11 40 lub  
e-mail: kolspecfarm@edu.pl lub rduda@sum.edu.pl  
2.przesłanie formularza zgłoszenia wraz z dowodem wpłaty / lub kserokopii/ na 10 dni 
przed terminem kursu na adres Kolegium.   
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KURS NR  SC-31/2016 /FARMAKOTERAPIA/ 
 
1.5. Postępy w farmakoterapii chorób układu pokarmowego. Część I 
 
Kierownik kursu: Dr hab. n. med. Anna Kasicka-Jonderko 
 
 
1. Farmakoterapia chorób górnego odcinka przewodu pokarmowego ( choroba refluksowa 
przełyku, dyspepsje, choroba wrzodowa). /3 godz./ 
2. Farmakoterapia wirusowego zapalenia wątroby. /2 godz./ 
3. Fitoterapia chorób układu pokarmowego, doradztwo farmaceutyczne. /2 godz./ 
 
Wykładowcy: 
Dr hab. n. med. Anna Kasicka-Jonderko  
Katedra i Zakład Podstawowych Nauk Biomedycznych Wydziału Farmaceutycznego SUM 
Dr n. przyr. mgr farm. Kazimiera Klementys 
Katedra  Farmacji Stosowanej Wydziału Farmaceutycznego SUM 
 
Forma zaliczenia kursu: test 
Ilość godzin: 7 godz. 
Ilość punktów: 7 punktów edukacyjnych 
 
Miejsce kursu: Sala Wykładowa Nr 1 Wydział Farmaceutyczny Sosnowiec ul Jagiellońska 4. 
Termin kursu:  2016r. /sobota/  Rozpoczęcie kursu: godz. 8.30 
 
Koszt kursu: 126,00 złotych/ osobę   - płatne na konto Wydziału Farmaceutycznego 
Ilość miejsc: 40-50 
 
Podstawą zakwalifikowania na kurs jest:  
1.zgłoszenie telefoniczne 32 364 11 40 lub  
e-mail: kolspecfarm@edu.pl lub rduda@sum.edu.pl  
2.przesłanie formularza zgłoszenia wraz z dowodem wpłaty / lub kserokopii/ na 10 dni 
przed terminem kursu na adres Kolegium.   
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:kolspecfarm@edu.pl
mailto:rduda@sum.edu.pl


 
 
KURS NR  SC-32/2016 /FARMAKOTERAPIA/ 
 
1.5. Postępy w farmakoterapii chorób układu pokarmowego. Część II 
       Nowoczesna farmakoterapia chorób wątroby, dróg żółciowych i trzustki. 
 
Kierownik kursu: Dr hab. n. med. Anna Kasicka-Jonderko 
 
 
1. Stłuszczeniowe zapalenie wątroby. Choroby dróg żółciowych. /3 godz./ 
2. Choroby trzustki, ostre i przewlekłe zapalenie – etiologia, diagnostyka, terapia. /2 godz./ 
3. Rola farmaceuty w terapii schorzeń wątroby i trzustki. /2 godz./ 
 
Wykładowcy: 
Dr hab. n. med. Anna Kasicka-Jonderko  
Katedra i Zakład Podstawowych Nauk Biomedycznych Wydziału Farmaceutycznego SUM 
Dr n. przyr. mgr farm. Kazimiera Klementys 
Katedra  Farmacji Stosowanej Wydziału Farmaceutycznego SUM 
 
Forma zaliczenia kursu: test 
Ilość godzin: 7 godz. 
Ilość punktów: 7 punktów edukacyjnych 
 
Miejsce kursu: Sala Wykładowa Nr 1 Wydział Farmaceutyczny Sosnowiec ul Jagiellońska 4 
Termin kursu:  2016r. /sobota/ Rozpoczęcie kursu: godz. 8.30 
 
Koszt kursu: 126,00 złotych/ osobę   - płatne na konto Wydziału Farmaceutycznego 
Ilość miejsc: 40-50 
 
Podstawą zakwalifikowania na kurs jest:  
1.zgłoszenie telefoniczne 32 364 11 40 lub  
e-mail: kolspecfarm@sum.edu.pl lub rduda@sum.edu.pl  
2.przesłanie formularza zgłoszenia wraz z dowodem wpłaty / lub kserokopii/ na 10 dni 
przed terminem kursu na adres Kolegium.   
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:kolspecfarm@sum.edu.pl
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KURS NR  SC-33/2016 /FARMAKOTERAPIA/ 
 

1.24. Andropauza.  
 
Kierownik kursu: lek. med. Małgorzata Dosiak 
 
1.     Etiopatologia, częstość występowania, diagnozowanie, objawy andropauzy 

·     neurohormonalna kontrola czynności męskiego układu rozrodczego 
·     zmiany wydzielania hormonów odgrywających rolę w andropauzie  
·     możliwe następstwa somatyczne, metaboliczne, psychiczne oraz wynikające     

z procesu starzenia się zmiany w jądrach, sterczu i krtani 
2.     Leczenie bezpłodności i zaburzeń erekcji.  
3.     Łagodny rozrost gruczołu krokowego – profilaktyka i leczenie. 
4.     Rak jądra i gruczołu krokowego.  
5.     Afrodyzjaki, feromony i fitoestrogeny w andropauzie.  
6.     Łysienie androgenowe u mężczyzn. 
  

 
Wykładowca:  
Lek. med. Małgorzata Dosiak  specjalista psychiatrii, seksuolog 
Specjalistyczna Praktyka Lekarska Katowice 
 
Forma zaliczenia kursu:  test. 
Ilość godzin: 8 godz. 
Ilość punktów: 8 punktów edukacyjnych 
 
Miejsce kursu: Sala Wykładowa Nr 1 Wydział Farmaceutyczny  Sosnowiec ul Jagiellońska 4 
 
Termin kursu:     2016r. /sobota/  Rozpoczęcie kursu: godz. 8.30 
 
Koszt kursu: 144,00 złotych/ osobę   - płatne na konto Wydziału Farmaceutycznego 
Ilość miejsc: 40-50 
 
Podstawą zakwalifikowania na kurs jest:  
1.zgłoszenie telefoniczne 32 364 11 40 lub  
e-mail: kolspecfarm@sum.edu.pl, lub  rduda@sum.edu.pl   
2.przesłanie formularza zgłoszenia wraz z dowodem wpłaty / lub kserokopii/ na 10 dni 
przed terminem kursu na adres Kolegium.   
  
 
 

 
 
 

 
 
 

mailto:kolspecfarm@sum.edu.pl
mailto:rduda@sum.edu.pl


 
KURS NR  SC-34/2016 /FARMAKOTERAPIA/ 
 
 
1.8.Współczesna antybiotyko- i chemioterapia chorób infekcyjnych. /część II/ 
 
Kurs podzielony na części. Do realizacji  jedna z wybranych. 
 
Temat: Współczesne problemy związane z leczeniem niektórych chorób wirusowych. /A/ 
 
Kierownik kursu: Dr hab. n. med. Tomasz Wąsik, prof. nadzw. SUM 
 
 
1. Wirusowe zapalenia górnych dróg oddechowych: etiologia, profilaktyka, leczenie. /3 godz./ 
2. Zakażenia wirusami wywołującymi zmiany skórne: charakterystyka wirusów, profilaktyka 
i leczenie. /3 godz./ 
3. Odzwierzęce choroby wirusowe: etiologia, profilaktyka, leczenie. /2 godz./ 
 
Wykładowcy: 
Dr hab. n. med. Jolanta Bratosiewicz-Wąsik  
Katedra i Zakład Mikrobiologii i Wirusologii Wydziału Farmaceutycznego SUM 
Dr hab. n. med. Tomasz Wąsik , prof. nadzw. SUM 
Katedra i Zakład Mikrobiologii i Wirusologii Wydziału Farmaceutycznego SUM 
 
Forma zaliczenia kursu: test 
Ilość godzin: 8 godz. 
Ilość punktów: 8 punktów edukacyjnych 
 
Miejsce kursu: Sala Wykładowa Nr 1 Wydział Farmaceutyczny Sosnowiec ul Jagiellońska 4. 
Termin kursu:     2016r. /sobota/   Rozpoczęcie kursu: godz. 8.30 
 
Koszt kursu: 144,00 złotych/ osobę   - płatne na konto Wydziału Farmaceutycznego 
Ilość miejsc: 40-50 
 
Podstawą zakwalifikowania na kurs jest:  
1.zgłoszenie telefoniczne 32 364 11 40 lub  
e-mail: kolspecfarm@edu.pl lub rduda@sum.edu.pl  
2.przesłanie formularza zgłoszenia wraz z dowodem wpłaty / lub kserokopii/ na 10 dni 
przed terminem kursu na adres Kolegium.   
 
  
 
 
 
 
 

mailto:kolspecfarm@edu.pl
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KURS NR  SC-35/2016 /FARMAKOTERAPIA/ 
 
1.10. Postępy w farmakoterapii wybranych chorób skóry. 
       
 
Kierownik kursu: Dr n. med. Mariola Ewa Wyględowska-Kania 
 
 

1.     Budowa, fizjologia i funkcje skóry. Wchłanianie substancji leczniczych przez skórę. 
Charakterystyka ogólna leków stosowanych w zewnętrznym leczeniu chorób skóry. 

2.     Epidemiologia, etiopatogeneza, czynniki ryzyka, postacie kliniczne i strategie 
terapeutyczne leczenia łuszczycy. Terapia biologiczna w leczeniu łuszczycy.  

3.     Epidemiologia, etiopatogeneza, czynniki ryzyka, postacie kliniczne i postępowanie 
lecznicze w trądziku pospolitym 

4.     Epidemiologia, etiopatogeneza, czynniki ryzyka i możliwości farmakoterapii 
opryszczki wargowej i półpaśca  

5.     Epidemiologia, etiopatogeneza, czynniki ryzyka i farmakoterapia infekcji 
bakteryjnych oraz zakażeń grzybiczych skóry i paznokci 

6.     Profilaktyka i leczenie łupieżu oraz chorób pasożytniczych skóry owłosionej  
7.     Etiopatogeneza i leczenie skórnych zmian polekowych.  
8.     Miejscowe zastosowanie takrolimusu w leczeniu chorób skóry. 
9.     Ekstrakty i preparaty roślinne w dermatologii. 

  
 
Wykładowcy: 
dr n. med. Mariola Ewa Wyględowska-Kania, lek. med. Hubert Arasiewicz 
Katedra i Klinika Dermatologii  Wydziału Lekarskiego  SUM 
dr n. farm. Beata Pasker 
Katedra  i Zakład Technologii Środków Leczniczych  Wydziału Farmaceutycznego SUM 
 
Forma zaliczenia kursu: test 
Ilość godzin: 10 godz. 
Ilość punktów: 10 punktów edukacyjnych 
 
Miejsce kursu: Sala Wykładowa Nr 1Wydział Farmaceutyczny   Sosnowiec ul Jagiellońska 4 
 
Termin kursu:   2016r. /sobota/   Rozpoczęcie kursu: godz. 8.30 
 
Koszt kursu: 180,00 złotych/ osobę   - płatne na konto Wydziału Farmaceutycznego 
Ilość miejsc: 40-50 
 
Podstawą zakwalifikowania na kurs jest:  
1.zgłoszenie telefoniczne 32 364 11 40 lub  
e-mail: kolspecfarm@sum.edu.pl lub rduda@sum.edu.pl  
2.przesłanie formularza zgłoszenia wraz z dowodem wpłaty / lub kserokopii/ na 10 dni 
przed terminem kursu na adres Kolegium.   
  

mailto:kolspecfarm@sum.edu.pl
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KURS NR  SC-36 /2016  
25. Bezpieczeństwo stosowania leków. 
Kierownik kursu: Dr n. biol. Grażyna Janikowska 
 

1. Wprowadzenie do oceny bezpieczeństwa leków 
• Zasady badań przedklinicznych i klinicznych  
• Prawne regulacje dotyczące leków 

2. Bezpieczeństwo farmakoterapii 
• Śmiertelność i chorobowość polekowa 
• Zatrucia ostre lekami i lekozależność 
• Błędy medyczne i błędy lekowe  
• Monitorowanie i kontrola bezpieczeństwa farmakoterapii 

3. Działania niepożądane: rodzaje, podział, rozpoznawanie i zgłaszanie 
• Systemy monitorowania działań niepożądanych 
• Ekonomiczny skutek występowania działań niepożądanych 
• Zachowanie czujności w farmakoterapii pacjentów 

      4. Określenie roli opieki farmaceutycznej w zwiększeniu bezpieczeństwa    farmakoterapii 
          na przykładach wybranych grup pacjentów 

• Dzieci i osoby starsze 
• Kobiety ciężarne i karmiące 
• Przewlekle chorzy 
• Uzależnieni od alkoholu i lkeów 
• Narażeni na różne czynniki środowiskowe 

 
 
Wykładowcy: 
Dr n. biol. Grażyna Janikowska /farmaceuta/ 
Zakład Chemii Analitycznej Wydziału Farmaceutycznego SUM 
Dr n. przyr. mgr farm. Kazimiera Klementys /farmaceuta/ 
Katedra Farmacji Stosowanej Wydziału Farmaceutycznego SUM 
 
Forma zaliczenia kursu: test 
Ilość godzin: 10 godz. 
Ilość punktów: 10 punktów edukacyjnych 
 
Miejsce kursu: Sala Wykładowa Nr 1Wydział Farmaceutyczny  Sosnowiec ul Jagiellońska 4. 
 
Termin kursu:     2016r. /sobota/  Rozpoczęcie kursu: godz. 8.30 
 
Koszt kursu: 180,00 złotych/ osobę   - płatne na konto Wydziału Farmaceutycznego 
Ilość miejsc: 40-50 
 
Podstawą zakwalifikowania na kurs jest:  
1.zgłoszenie telefoniczne 32 364 11 40 lub  
e-mail: kolspecfarm@edu.pl,  rduda@sum.edu.pl  
2.przesłanie formularza zgłoszenia wraz z dowodem wpłaty / lub kserokopii/ na 10 dni 
przed terminem kursu na adres Kolegium.  

mailto:kolspecfarm@edu.pl
mailto:rduda@sum.edu.pl


KURS NR  SC- 37/2016 /FARMAKOTERAPIA/ 
 

1.28. Farmakogenetyka. Metody zwiększania skuteczności i bezpieczeństwa leczenia 
farmakologicznego. 
Kierownik kursu: Prof. dr hab. n. med. Urszula Mazurek 
 
1.     Farmakogenetyka – nowa dziedzina w farmakologii. / 1 godz./  

• Kierunki badań farmakogenetycznych 
• Polimorfizm genetyczny a efekt farmakodynamiczny 
• Fenotypowanie/genotypowanie 
• Wpływ badań farmakogenetycznych na skuteczność i bezpieczeństwo farmakoterapii 

2.     Polimorfizm utleniania z udziałem CYP2D6. / 1 godz./ 
• Rodzaje mutacji występujące w genie CYP2D6 
• Allele CYP2D6 i ich mutacje 
• Wykrywanie alleli CYP2D6 
• Częstość występowanie alleli CYP2D6 w różnych populacjach i grupach etnicznych 

3.     Kliniczne znaczenie farmakogenetyki w psychiatrii. / 1 godz./ 
• Genetycznie uwarunkowany metabolizm leków psychotropowych (trójpierścieniowe leki 

przeciwdepresyjne, inhibitory wychwytu zwrotnego serotoniny, neuroleptyki, pochodne 
benzodwuazepiny) 

4.     Kliniczne znaczenie farmakogenetyki w chorobach układu krążenia. / 1,5 godz./ 
• Genetycznie uwarunkowany metabolizm leków stosowanych w chorobach układu 

krążenia (leki adrenolityczne, leki przeciwarytmiczne) 

5.     Kliniczne znaczenie farmakogenetyki w innych chorobach o podłożu genetycznym. / 1,5 godz./ 
 
Wykładowcy: 
Prof. dr hab. n. med. Urszula Mazurek 
Katedra i Zakład Biologii Molekularnej Wydziału Farmaceutycznego SUM 
Dr n. biol. Grażyna Janikowska 
Zakład Chemii Analitycznej Wydziału Farmaceutycznego SUM 
 
Forma zaliczenia kursu: test 
Ilość godzin: 6 godz. 
Ilość punktów: 6 punktów edukacyjnych 
 
Miejsce kursu: Sala Wykładowa Nr 1 Wydział Farmaceutyczny Sosnowiec ul Jagiellońska 4. 
Termin kursu:      2016r. /sobota/  Rozpoczęcie kursu: godz. 8.30 
 
Koszt kursu: 108,00 złotych/ osobę   - płatne na konto Wydziału Farmaceutycznego 
Ilość miejsc: 40-50 
 
Podstawą zakwalifikowania na kurs jest:  
1.zgłoszenie telefoniczne 32 364 11 40 lub  
e-mail: kolspecfarm@edu.pl,  rduda@sum.edu.pl  
2.przesłanie formularza zgłoszenia wraz z dowodem wpłaty / lub kserokopii/ na 10 dni 
przed terminem kursu na adres Kolegium.   

mailto:kolspecfarm@edu.pl
mailto:rduda@sum.edu.pl


KURS NR  SC-38 /2016  
 

11. Radiofarmaceutyki – wprowadzenie. 
 
Kierownik kursu: Prof. dr hab. n. med. Aleksandra Kochańska-Dziurowicz 
1. Promieniotwórczość – podstawowe pojęcia. 
2. Omówienie produkcji radionuklidów i rodzajów generatorów . 
3. Wybrane pojęcia i zagadnienia z chemii związków kompleksowych. 
4. Synteza związków znakowanych izotopami, ich czystość i trwałość. 
5. Metody analityczne stosowane w radiofarmacji- przedkliniczna ocena radiofarmaceutyków. 
6. Radiofarmaceutyki do diagnostyki i terapii (radiofarmaceutyki technetowe, jodowe,    
radiofarmaceutyki stosowane w onkologii , w diagnostyce choroby niedokrwiennej serca, 
niewydolności nerek  i in.)- omówienie i mechanizmy ich działania. 
7. Wytyczne ETMN i aspekty prawne.  
   a. określenie wymagań, jakie powinny spełniać radiofarmaceutyki, 

 b. czystość radiochemiczna i radionuklidowa, 
 c. kontrola jakości, GLP. 

8.  Ochrona przed promieniowaniem jonizującym personelu i pacjenta. 
9. Systemy jakościowe, rola radiofarmaceuty i innego personelu pracowni medycyny 
nuklearnej, akredytacja. 
 
 
Wykładowcy: 
Prof. dr hab. n. med. Aleksandra Kochańska-Dziurowicz 
Katedra i Zakład Diagnostyki Izotopowej i Radiofarmaceutyków Wydziału 
Farmaceutycznego SUM 
Dr n. biol. Grażyna Janikowska /farmaceuta/ 
Zakład Chemii Analitycznej Wydziału Farmaceutycznego SUM 
Dr n. przyr. Adam Bogacz 
Katedra i Zakład Diagnostyki Izotopowej i Radiofarmaceutyków Wydziału 
Farmaceutycznego SUM 
 
Forma zaliczenia kursu: test 
Ilość godzin: 9 godz. 
Ilość punktów: 9 punktów edukacyjnych 
 
Miejsce kursu: Sala Wykładowa Nr 1 Wydział Farmaceutyczny Sosnowiec ul Jagiellońska 4. 
Termin kursu:        2016r. /sobota/          Rozpoczęcie kursu: godz. 8.30 
 
Koszt kursu: 162,00 złotych/ osobę   - płatne na konto Wydziału Farmaceutycznego 
Ilość miejsc: 40-50 
 
Podstawą zakwalifikowania na kurs jest:  
1.zgłoszenie telefoniczne 32 364 11 40 lub  
e-mail: kolspecfarm@edu.pl,  rduda@sum.edu.pl  
2.przesłanie formularza zgłoszenia wraz z dowodem wpłaty / lub kserokopii/ na 10 dni 
przed terminem kursu na adres Kolegium.  

mailto:kolspecfarm@edu.pl
mailto:rduda@sum.edu.pl


KURS NR  SC-39/2016 
 

24. Wyroby medyczne i gazy medyczne. 
 
Kierownik kursu: Dr n. farm. Artur Turek 
 
1. Klasyfikacja, rodzaje i normy wyrobów medycznych i gazów medycznych stosowanych w Polsce. 
2 Omówienie ustaw o Wyrobach Medycznych, omówienie zadań Pionu Wyrobów Medycznych Urzędu 
Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych. 
3. Systemy zarządzania jakością dotyczące wyrobów medycznych. Wymagania w stosunku do systemów ze 
względu na normy prawne - Norma ISO 13485:2003. 
4. Badania kliniczne wyrobów medycznych. Omówienie badań eksperymentalnych z udziałem ludzi, mających 
na celu sprawdzenie skuteczności i bezpieczeństwa badanego wyrobu, prowadzone na potrzeby dopuszczenia 
wyrobu do obrotu i oznakowaniu go znakiem CE. 
5. Wyroby medyczne stosowane w leczeniu odleżyn i trudno gojących się ran. Zastosowanie opatrunków 
prostych i biochemicznie aktywnych. 
6. Wyroby medyczne stosowane w leczeniu bólu i cukrzycy. Omówienie pomp infuzyjnych ze szczególnym 
uwzględnieniem pomp insulinowych. 
7. Wyroby medyczne stosowane w chorobach wieku podeszłego, nietrzymaniu moczu, niewydolności 
oddechowej, w odżywianiu dojelitowym, pozajelitowym, chemioterapii. 
8. Zastosowanie wyrobów medycznych w okulistyce. Omówienie właściwości z uwzględnieniem podziałów dla 
soczewek kontaktowych, soczewek wewnątrzgałkowych. Sztuczna rogówka, protezy gałek ocznych. 
9. Zastosowanie wyrobów medycznych we wspomaganiu układu oddychania, w dializoterapii, plazmaferezie i 
aferezie. Zastosowanie filtrów membranowych i sorbentów. 
10. Wyroby medyczne, jako opakowania leków i systemy dozujące. 
11. Sprzęt jednorazowego użytku: strzykawki, cewniki, rurki tracheotomijne, dreny.  
12. Wyroby medyczne do samodzielnego stosowania: termometry, glukometry, ciśnieniomierze, inhalatory. 
13. Omówienie właściwości i rodzajów gazów stosowanych w medycynie i farmacji ze szczególnym 
uwzględnieniem gazów medycznych. 
14. Gazy medyczne, jako produkty lecznicze stosowane w jednostkach szpitalnych i ambulatoryjnych. 
Terapeutyczne zastosowanie gazów w warunkach domowych: tlenoterapia, koncentratory tlenu, aparaty tlenowe. 

 
Wykładowcy:  
Dr n. farm. Artur Turek 
Katedra i Zakład Biofarmacji Wydziału Farmaceutycznego SUM 
 
Forma zaliczenia kursu:  test. 
Ilość godzin: 10 godz. 
Ilość punktów: 10 punktów edukacyjnych 
 
Miejsce kursu: Sala Wykładowa Nr 1 Wydział Farmaceutyczny Sosnowiec ul Jagiellońska 4. 
Termin kursu:    2016r. /sobota/   Rozpoczęcie kursu: godz. 8.30 
 
Koszt kursu: 180,00 złotych/ osobę   - płatne na konto Wydziału Farmaceutycznego 
Ilość miejsc: 40-50 
 
Podstawą zakwalifikowania na kurs jest:  
1.zgłoszenie telefoniczne 32 364 11 40 lub  
e-mail: kolspecfarm@sum.edu.pl,   rduda@sum.edu.pl  
2.przesłanie formularza zgłoszenia wraz z dowodem wpłaty / lub kserokopii/ na 10 dni 
przed terminem kursu na adres Kolegium.   
  

mailto:kolspecfarm@sum.edu.pl
mailto:rduda@sum.edu.pl


 
 
KURS NR  SC-40/2016 

 
2. Nowe rozwiązania w technologii postaci leku. 
 
Kierownik kursu: Prof. dr hab. n. farm. Janusz Kasperczyk 
 

1. Doustne postaci leku (tabletki bioadhezyjne, tabletki ulegające rozpadowi w jamie 
ustnej, mikroemulsje, micele). 

2. Wziewne postaci leku (aerozole, inhalatory proszkowe). 
3. Pozajelitowe postaci leku (hydrożele; micele; nanocząstki i mikrocząstki, pręty 

ulegające biodegradacji i nie ulegające biodegradacji ze szczególnym uwzględnieniem 
koniugatów lek-polimer). 

4. Postaci leku do oczu (osłony kolagenowe, inserty, implanty, soczewki kontaktowe 
uwalniające leki). 

5. Postaci leku stosowane na skórę (transdermalne systemy terapeutyczne). 
 
Wykładowcy:  
Prof. dr hab. n. farm. Janusz Kasperczyk 
Katedra i Zakład Biofarmacji Wydziału Farmaceutycznego SUM 
Dr n. farm. Artur Turek 
Katedra i Zakład Biofarmacji Wydziału Farmaceutycznego SUM 
 
Forma zaliczenia kursu:  test. 
Ilość godzin: 10 godz. 
Ilość punktów: 10 punktów edukacyjnych 
 
Miejsce kursu: Sala Wykładowa Nr 1 Wydział Farmaceutyczny Sosnowiec ul Jagiellońska 4. 
Termin kursu:      2016r. /sobota/ Rozpoczęcie kursu: godz. 8.30 
 
Koszt kursu: 180,00 złotych/ osobę   - płatne na konto Wydziału Farmaceutycznego 
Ilość miejsc: 40-50 
 
Podstawą zakwalifikowania na kurs jest:  
1.zgłoszenie telefoniczne 32 364 11 40 lub 
e-mail: kolspecfarm@sum.edu.pl,   rduda@sum.edu.pl  
2.przesłanie formularza zgłoszenia wraz z dowodem wpłaty / lub kserokopii/ na 10 dni 
przed terminem kursu na adres Kolegium.   
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KURS NR  SC-41/2016  

 
17. Biofarmacja i farmakokinetyka. 
Właściwości biofarmaceutyczne i farmakokinetyczne leków i ich praktyczne 
wykorzystanie. 
 
Kierownik kursu: Prof. dr hab. n. farm. Janusz Kasperczyk 
 

1. Losy leku w ustroju (LADME)  oraz czynniki modyfikujące farmakokinetykę leków. 
/2 godz./ 

2. Dostępność biologiczna jako kryterium oceny jakości leków. Parametry dostępności 
biologicznej i metody ich wyznaczania Metody badania równoważności biologicznej 
w ocenie biorównoważności leków. /2 godz./ 

3. .Podstawowe modele farmakokinetyczne. Kompartmentowa teoria rozmieszczenia 
leków. Parametry farmakokinetyczne i metody wyznaczania. Farmakokinetyka po 
jednorazowym i wielokrotnym podaniu leków. Farmakokinetyka nieliniowa i 
populacyjna. /2 godz./ 

4. Właściwości farmakokinetyczne wybranych leków. /2 godz./  
5. Obliczanie schematów dawkowania leków z uwzględnieniem czynników 

fizjologicznych i patologicznych modyfikujących farmakokinetykę leku. Metody 
zapewniające uzyskanie stanu stacjonarnego. /2 godziny/ 

 
Wykładowcy:  
Dr hab. n. farm. Ewa Chodurek 
Katedra i Zakład Biofarmacji Wydziału Farmaceutycznego SUM 
Dr n. farm.  Arkadiusz Gruchlik 
Katedra i Zakład Biofarmacji  Wydziału Farmaceutycznego SUM 
Dr hab.  n. farm. Alicja Zajdel 
Katedra i Zakład Biofarmacji Wydziału Farmaceutycznego SUM 
Dr hab. n. farm. Adam Wilczok 
Katedra I zakład Biofarmacji Wydziału Farmaceutycznego SUM 
 
Forma zaliczenia kursu:  test. 
Ilość godzin: 10 godz. 
Ilość punktów: 10 punktów edukacyjnych 
 
Miejsce kursu: Sala Wykładowa Nr 1 Wydział Farmaceutyczny Sosnowiec ul Jagiellońska 4. 
Termin kursu:   2016r. /sobota/  Rozpoczęcie kursu: godz. 8.30 
 
Koszt kursu: 180,00 złotych/ osobę   - płatne na konto Wydziału Farmaceutycznego 
Ilość miejsc: 40-50 
 
Podstawą zakwalifikowania na kurs jest:  
1.zgłoszenie telefoniczne 32 364 11 40 lub  
e-mail: kolspecfarm@sum.edu.pl , rduda@sum.edu.pl  
2.przesłanie formularza zgłoszenia wraz z dowodem wpłaty / lub kserokopii/ na 10 dni 
przed terminem kursu na adres Kolegium.   
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