Lista kursów organizowanych w ramach kształcenia ciągłego farmaceutów
(programy kursów opracowane przez zespół ekspertów i zatwierdzone przez Dyrektora CMKP)
rok 2009  

Kurs 1.10. Temat kursu: Współczesne problemy farmakoterapii chorób nowotworowych
Jednostka organizacyjna: Zakład Analizy i Chemii Leków
Kierownik naukowy kursu:  Prof. dr hab. n. farm. Jerzy Pałka
Miejsce szkolenia: sala wykładowa nr 223 mieszcząca się w budynku Collegium Primum Wydziału Farmaceutycznego UMB ul. Mickiewicza 2a (wejście od strony parku)
Termin szkolenia: ODWOŁANY z powodu niewielkiej liczby chętnych  - 
24 stycznia (sobota)  w godz. 9.00 – 17.00
Program kursu:
Wprowadzenie do onkologii.
Zasady leczenia nowotworów:
	leczenie chirurgiczne,

leczenie farmakologiczne,
leczenie paliatywne, opieka paliatywna,
postępowanie w przypadku wystąpienia działań niepożądanych terapii,
leczenie podtrzymujące,
zapobieganie chorobom nowotworowym.
	Postępy w farmakoterapii wybranych chorób nowotworowych (prostata, rak sutka, jajnika, nowotwory płuc, jelita grubego, czerniak, białaczki).

Rola farmaceuty w profilaktyce chorób nowotworowych oraz optymalizacji terapii.
Wykładowcy: Prof. dr. hab. Jerzy Pałka
		 Mgr farm. Irena Sidorczuk
 Forma zaliczenia: sprawdzian testowy
Czas trwania kursu: 10 godzin
Koszt kursu: 230 zł
Liczba miejsc: zależnie od listy zgłoszeń (w miarę potrzeby kurs będzie powtarzany)

Kurs nr 9. Temat Kursu: Prawo farmaceutyczne. Kodeks Etyki Aptekarza RP
Jednostka organizacyjna: Zakład Farmacji Stosowanej
Kierownik naukowy kursu: prof. dr hab. n. farm. Jerzy Pałka
Miejsce szkolenia: sala wykładowa nr 223 mieszcząca się w budynku Collegium Primum Wydziału Farmaceutycznego UMB ul. Mickiewicza 2a (wejście od strony parku)
Termin szkolenia: 14 lutego (sobota)  w godz. 9.00 – 17.00 - ODWOŁANY z powodu niewielkiej liczby chętnych
Program kursu:
Prawne aspekty pracy zawodowej farmaceuty w Polsce i Unii Europejskiej.
Deontologia i etyka zawodowa.
Dobra praktyka apteczna.
Standardy dobrej praktyki dystrybucyjnej.
Wykładowcy: mgr farm. Agnieszka Kwolek (inspektor farmaceutyczny)
		 mgr farm. Justyna Gosk-Frankowicz (inspektor farmaceutyczny)
Forma zaliczenia: sprawdzian testowy
Czas trwania kursu: 10 godzin
Koszt kursu: 230 zł
Liczba miejsc: 50  
Adres i telefon organizatora, pod którym można uzyskać szczegółowych informacji (085) 7485616
Kurs 1.6. Temat kursu: Cukrzyca jako problem współczesnej medycyny 
Jednostka organizacyjna: Klinika Endokrynologii, Diabetologii i Chorób Wewn. 
Kierownik naukowy kursu: dr hab. Beata Telejko 
Miejsce szkolenia: sala wykładowa nr 223 mieszcząca się w budynku Collegium Primum Wydziału Farmaceutycznego UMB ul. Mickiewicza 2a (wejście od strony parku)
Termin szkolenia:  22 marca (niedziela) w godz. 9.00 – 15.00
Program kursu:
Regulacja gospodarki węglowodanowej
Patomechanizm rozwoju cukrzycy typu I i typu II
	Badania w diagnostyce i monitorowaniu leczenia cukrzycy; kryteria rozpoznania. Cukrzyca a inne stany hiperglikemiczne
	Farmakoterapia cukrzycy
Niefarmakologiczne aspekty leczenia cukrzycy
Cukrzyca w przebiegu ciąży i u dzieci
	Powikłania w przebiegu cukrzycy
Wykładowcy: dr hab. n. med. Beata Telejko
Forma zaliczenia: sprawdzian testowy
czas trwania kursu: 7 godzin
Koszt kursu: 161 zł
Liczba miejsc: 100(w miarę potrzeby kurs będzie powtarzany)
Adres i telefon organizatora, pod którym można uzyskać szczegółowych informacji (085) 7485616

Kurs 1. 3.  Temat kursu: Aktualne możliwości terapii niektórych chorób układu
                     nerwowego
 Jednostka organizacyjna: Zakład Farmakodynamiki 
Kierownik naukowy kursu: dr hab. n med. Dariusz Pawlak
Miejsce szkolenia: sala wykładowa nr 223 mieszcząca się w budynku Collegium Primum Wydziału Farmaceutycznego UMB ul. Mickiewicza 2a (wejście od strony parku)
Termin szkolenia:  28 marca (sobota) w godz. 9.00-17.00 
Program kursu:
1. Postępy w farmakoterapii chorób neurodegeneracyjnych (choroba Alzheimera, Parkinsona, stwardnienie rozsiane, stwardnienie zanikowe boczne, demencja starcza, polekowa, poalkoholowa
2. Postępy w terapii chorób psychicznych – zaburzeń lękowych, depresji, schizofrenii, uzależnień
3. Postępy w leczeniu chorób neurologicznych – padaczka, udar mózgu, zaburzenia pamięci, stany spastyczne
4. Fitoterapia chorób układu nerwowego
Wykładowcy: dr hab. n med. Dariusz Pawlak
		dr n.farm. Andrzej Mogielnicki
		dr n.farm. Anna Tankiewicz-Kwedlo
Forma zaliczenia: sprawdzian testowy
Czas trwania kursu: 10 godzin
Koszt kursu: 230 zł
Liczba miejsc: 100 (w miarę potrzeby kurs będzie powtarzany)
Adres i telefon organizatora, pod którym można uzyskać szczegółowych informacji (085) 7485616

Kurs 1.5. Temat kursu: Postępy w farmakoterapii chorób układu pokarmowego 
       Jednostka organizacyjna: Zakład Farmakodynamiki 
       Kierownik naukowy kursu: dr hab. n med. Dariusz Pawlak
Miejsce szkolenia: sala wykładowa nr 223 mieszcząca się w budynku Collegium Primum Wydziału Farmaceutycznego UMB ul. Mickiewicza 2a (wejście od strony parku)
Termin szkolenia: 25 kwietnia (sobota)w godz.  9.00 – 14.00 
Program kursu:
Farmakoterapia choroby wrzodowej
Leki wpływające na motorykę przewodu pokarmowego
Leki przeciwwymiotne
Farmakoterapia wirusowego zapalenia wątroby
 Wykładowcy: dr hab. n med. Dariusz Pawlak
		  dr n. farm. Andrzej Mogielnicki
Forma zaliczenia: sprawdzian testowy
Czas trwania kursu: 6 godzin
Koszt kursu: 138 zł
Liczba miejsc: 100 (w miarę potrzeby kurs będzie powtarzany)
Adres i telefon organizatora, pod którym można uzyskać szczegółowych informacji (085) 7485616

Kurs nr 2. Temat kursu: Nowe rozwiązania w technologii postaci leku
Jednostka organizacyjna: Zakład Farmacji Stosowanej 
Kierownik naukowy kursu:  dr n. farm. Elwira Telejko
Miejsce szkolenia: sala wykładowa nr 223 mieszcząca się w budynku Collegium Primum Wydziału Farmaceutycznego UMB ul. Mickiewicza 2a (wejście od strony parku)
Termin szkolenia:  16 – 17 maja (sobota, niedziela) (sobota)  w godz. 9.00 – 15.00   
Program kursu:
Nowe rozwiązania w technologii leków: 
	doustnych
wziewnych
przezskórnych
pozajelitowych
            w świetle zwiększenia skuteczności i bezpieczeństwa farmakoterapii
	Farmakopealne metody badania leków i surowców farmaceutycznych

Dostępność farmaceutyczna i biologiczna jako kryterium oceny jakości i biorównoważności leków
Wyroby medyczne
wykładowcy: dr n. farm. Elwira Telejko
		dr n. farm. Katarzyna Winnicka
		dr n. farm. Elżbieta Rutkowska
	           dr n.  farm. Katarzyna Sosnowska
Forma zaliczenia: sprawdzian testowy
Czas trwania kursu: 14 godzin
Koszt kursu: 322 zł
Liczba miejsc: zależnie od listy zgłoszeń (w miarę potrzeby kurs będzie powtarzany)
Adres i telefon organizatora, pod którym można uzyskać szczegółowych informacji (085) 7485616

Kurs 1.1. Temat kursu: Postępy w farmakoterapii chorób układu krążenia
Jednostka organizacyjna: Zakład Farmakodynamiki 
Kierownik naukowy kursu: dr hab. n med. Dariusz Pawlak
Miejsce szkolenia: sala wykładowa nr 223 mieszcząca się w budynku Collegium Primum Wydziału Farmaceutycznego UMB ul. Mickiewicza 2a (wejście od strony parku)
Termin szkolenia: 30-31 maja (sobota, niedziela) - w godz. 9.00 – 14.30  
Program kursu:
Farmakoterapia ostrej i przewlekłej niewydolności układu krążenia – 1 godz. 
      (prof. dr hab. Włodzimierz Buczko).
	Leki przeciwarytmiczne – 1 godz. (prof. dr hab. Włodzimierz Buczko).

Współczesna farmakoterapia ostrej choroby niedokrwiennej mięśnia sercowego – 
      3 godz. (dr hab. Dariusz Pawlak).
	Farmakoterapia nadciśnienia tętniczego – 3 godz. dr Andrzej Mogielnicki

Preparaty stosowane w chorobach naczyń krwionośnych – 2 godz.
       (dr Anna Tankiewicz-Kwedlo).
	Standardy terapeutyczne stosowane w chorobach układu krążenia – 2 godz. 

      (lek. Joanna Pawlak).
	Rola farmaceuty w profilaktyce i leczeniu schorzeń układu krążenia – 1 godz. 

      (Prof. dr hab. Włodzimierz Buczko).
Cel kursu: Pogłębienie wiedzy z zakresu terapii chorób mięśnia sercowego i naczyń krwionośnych. Poznanie nowych standardów w leczeniu zaburzeń układu krążenia.
Forma zaliczenia: sprawdzian testowy
Czas trwania kursu: 13 godzin
Koszt kursu: 299 zł
Liczba miejsc: 50 (w miarę potrzeby kurs będzie powtarzany)
Adres i telefon organizatora, pod którym można uzyskać szczegółowych informacji (085) 748561

Kurs nr 7. Temat kursu: Zagadnienia związane z homeopatią w Aptece
Jednostka organizacyjna: Zakład Farmacji Stosowanej 
Kierownik naukowy kursu: dr n. farm. Katarzyna Winnicka
Miejsce szkolenia: sala wykładowa nr 223 mieszcząca się w budynku Collegium Primum Wydziału Farmaceutycznego UMB ul. Mickiewicza 2a (wejście od strony parku)
Termin szkolenia:  20 czerwca (sobota) w godz. 9.00 – 15.00
Program kursu: 
      1.   Zasady homeopatii
      2.   Preparaty homeopatyczne w aptece
3.   Receptura homeopayczna
  wykładowcy: dr n.farm. Tomasz Słodownik
Forma zaliczenia: sprawdzian testowy
Czas trwania kursu: 7 godzin
Koszt kursu: 161 zł
Liczba miejsc: 100(w miarę potrzeby kurs będzie powtarzany)
Adres i telefon organizatora, pod którym można uzyskać szczegółowych informacji (085) 7485616





Kurs nr 8.  Temat kursu:  Podstawy farmakoekonomiki
Jednostka organizacyjna: Zakład Analizy i Chemii Leków
Kierownik naukowy kursu:  Prof. dr hab. n. farm. Jerzy Pałka
Miejsce szkolenia: sala wykładowa nr 223 mieszcząca się w budynku Collegium Primum Wydziału Farmaceutycznego UMB ul. Mickiewicza 2a (wejście od strony parku)
Termin szkolenia: 26 września (sobota) w godz. 9.00 – 14.00
Program kursu:
Koszta w opiece zdrowotnej.
      Analiza kosztów choroby, źródła danych o kosztach bezpośrednich i pośrednich,
	      metodyka oceny kosztów bezpośrednich i pośrednich
	Metody analizy farmakoekonomicznej

      Rodzaje analiz. Różnice w ocenie efektu medycznego w różnych analizach. 
     Charakterystyka analiz: minimalizacji kosztów, efektywności kosztów,
      użyteczności kosztów i wydajności kosztów.
Wykładowcy: Prof. dr. hab. Jerzy Pałka		 
 Forma zaliczenia: sprawdzian testowy
Czas trwania kursu: 6 godzin
Koszt kursu: 138 zł
Liczba miejsc: zależnie od listy zgłoszeń (w miarę potrzeby kurs będzie powtarzany)
Adres i telefon organizatora, pod którym można uzyskać szczegółowych informacji (085) 7485616

Kurs 10. Temat kursu: Biofarmacja i farmakokinetyka
Jednostka organizacyjna: Samodzielna Pracownia Biofarmacji
       Kierownik naukowy kursu: prof. dr hab. n. farm. Ewa Chabielska
Miejsce szkolenia: sala wykładowa nr 223 mieszcząca się w budynku Collegium Primum Wydziału Farmaceutycznego UMB ul. Mickiewicza 2a (wejście od strony parku)
Termin szkolenia:  3 października (sobota) w godz. 9.00 – 17.00
Program kursu:
Losy leku w ustroju.
Modele farmakokinetyczne.
Dostępność biologiczna i równoważność biologiczna leków.
Zastosowanie farmakokinetyki w terapii – warsztaty.
Wykładowcy: prof. dr hab. n. farm. Ewa Chabielska
 Forma zaliczenia: sprawdzian testowy
Czas trwania kursu: 10 godzin
Koszt kursu: 230 zł
Liczba miejsc: zależnie od listy zgłoszeń (w miarę potrzeby kurs będzie powtarzany)
Adres i telefon organizatora, pod którym można uzyskać szczegółowych informacji (085) 7485616.

Kurs 1.11.  Temat kursu: Postępy w farmakoterapii chorób alergicznych
       Jednostka organizacyjna: Klinika Alergologii 
       Kierownik naukowy kursu: Prof. dr hab. Anna Bodzenta-Łukaszyk
Miejsce szkolenia: sala wykładowa nr 223 mieszcząca się w budynku Collegium Primum Wydziału Farmaceutycznego UMB ul. Mickiewicza 2a (wejście od strony parku)
Termin szkolenia:…………………………………………….  (do uzgodnienia)   
Program kursu:
 Epidemiologia i etiopatogeneza chorób alergicznych (skóra, oko, układ oddechowy)
    ● zasady diagnostyki alergii
    ● czynniki ryzyka
    ● alergeny
	 Ogólne zasady farmakoterapii chorób alergicznych

    ● leczenie objawowe
    ● swoista immunoterapia
	 Choroby alergiczne skóry i ich leczenie

 Alergiczny nieżyt nosa i jego leczenie
 Strategie leczenia astmy oskrzelowej i stanu astmatycznego
Opieka farmaceutyczna nad pacjentami z chorobami alergicznymi
 Wykładowcy: dr hab. n med. Dariusz Pawlak
		dr n.farm. Andrzej Mogielnicki
Forma zaliczenia: sprawdzian testowy
Czas trwania kursu: 6 godzin
Koszt kursu: 138 zł

Kurs 1.8. Temat kursu: Praktyczne aspekty indywidualizacji farmakoterapii
Jednostka organizacyjna: Samodzielna Pracownia Biofarmacji
 Kierownik naukowy kursu: prof. dr hab. n. farm. Ewa Chabielska
Miejsce szkolenia: sala wykładowa nr 223 mieszcząca się w budynku Collegium Primum Wydziału Farmaceutycznego UMB ul. Mickiewicza 2a (wejście od strony parku)
Termin szkolenia: 10-11 października (sobota-niedziela) w godz. 9.00 – 15.00 
Program kursu:
Wpływ wieku na działanie leków
	farmakoterapia u dzieci
farmakoterapia u osób w starszym wieku
	Farmakoterapia w okresie ciąży
Farmakoterapia a karmienie piersią
Wpływ wysiłku fizycznego na działanie leków
Optymalizacja farmakoterapii w otyłości i stanach niedożywienia
Zmiany działania leków uwarunkowane zaburzeniami ich kinetyki w stanach patologicznych
Wykładowcy: prof. dr hab. n. farm. Ewa Chabielska
Forma zaliczenia: sprawdzian testowy
Czas trwania kursu: 15 godzin; Koszt kursu: 345 zł
Liczba miejsc: zależnie od listy zgłoszeń (w miarę potrzeby kurs będzie powtarzany)
Adres i telefon organizatora, pod którym można uzyskać szczegółowych informacji (085) 7485616

Kurs nr A5.  Temat kursu: Nutraceutyki, suplementy i witaminy
Jednostka organizacyjna: Zakład Bromatologii 
Kierownik naukowy kursu: prof. dr hab. Maria Borawska
Miejsce szkolenia: sala wykładowa nr 223 mieszcząca się w budynku Collegium Primum Wydziału Farmaceutycznego UMB ul. Mickiewicza 2a (wejście od strony parku)
Termin szkolenia: do uzgodnienia
Program kursu: 
      1.  Nutraceutyki a żywność naturalna
      2.  Żywność funkcjonalna. Probiotyki, prebiotyki i synbiotyki. Wpływ probiotyków na
	układ immunologiczny. Wskazania do stosowania probiotyków i ich kliniczna
	skuteczność.
	Suplementy diety i ich podział

Antyoksydanty i ich znaczenie w profilaktyce i leczeniu chorób cywilizacyjnych.
Ziołowe suplementy diety. Bezpieczeństwo ich stosowania
Omówienie racjonalnej suplementacji witaminowej w różnych grupach wiekowych
Omówienie interakcji pokarmów, leków OTC z suplementami diety
 
  wykładowcy : prof. dr hab.Maria Borawska
		  dr n. farm.Renata Markiewicz
Forma zaliczenia: sprawdzian testowy
Czas trwania kursu: 7 godzin
Koszt kursu: 161 zł
Liczba miejsc: 100(w miarę potrzeby kurs będzie powtarzany)
Adres i telefon organizatora, pod którym można uzyskać szczegółowych informacji (085) 7485616

Kurs1.2. Temat kursu: Farmakoterapia chorób krwi i układu krwiotwórczego
       Jednostka organizacyjna: Samodzielna Pracownia Biofarmacji
       Kierownik naukowy kursu: prof. dr hab. n. farm. Ewa Chabielska
Miejsce szkolenia: sala wykładowa nr 223 mieszcząca się w budynku Collegium Primum Wydziału Farmaceutycznego UMB ul. Mickiewicza 2a (wejście od strony parku)
Termin szkolenia: 5 grudnia (sobota) w godz. 9.00 – 16.00
Program kursu:
Leki hamujące krzepnięcie krwi
Leki przeciwpłytkowe
Leki fibrynolityczne (trombolityczne)
Leki stosowane w niedokrwistościach
Leki stosowane w chorobach układu białokrwinkowego
Wykładowcy: prof. dr hab. n. farm. Ewa Chabielska
                         dr n. med. Jarosław Piszcz (lekarz hematolog)
Forma zaliczenia: sprawdzian testowy
Czas trwania kursu: 8 godzin
Koszt kursu: 184 zł
Liczba miejsc: 100 (w miarę potrzeby kurs będzie powtarzany)
Adres i telefon organizatora, pod którym można uzyskać szczegółowych informacji (085) 7485616

Kurs nr 3. Temat kursu: Postępy w zakresie leku roślinnego
Jednostka organizacyjna: Zakład Farmakognozji 
Kierownik naukowy kursu: dr n. farm. Michał Tomczyk
Miejsce szkolenia: sala wykładowa nr 223 mieszcząca się w budynku Collegium Primum Wydziału Farmaceutycznego UMB ul. Mickiewicza 2a (wejście od strony parku)
Termin szkolenia: 14 listopada (sobota) w godz. 9.00 – 17.00
Program kursu: 
      1. Fitoterapia w świetle regulacji Unii Europejskiej i Polski
      2. Leki roślinne – znaczenie w terapii, interakcje z innymi lekami, perspektywy rozwoju
3. Ekstrakty i preparaty stosowane w chorobach: układu oddechowego, układu 
   moczowego, układu sercowo-naczyniowego, w schorzeniach układu ruchu, w 
   schorzeniach nowotworowych.
  wykładowcy: dr n. farm. Michał Tomczyk
Forma zaliczenia: sprawdzian testowy
Czas trwania kursu: 10 godzin
Koszt kursu: 230 zł
Liczba miejsc: 100(w miarę potrzeby kurs będzie powtarzany)
Adres i telefon organizatora, pod którym można uzyskać szczegółowych informacji (085) 7485616

Kurs nr 3. Temat kursu: Interakcje leków roślinnych
Jednostka organizacyjna: Zakład Farmakognozji 
Kierownik naukowy kursu: dr n. far. Michał Tomczyk
Miejsce szkolenia: sala wykładowa nr 223 mieszcząca się w budynku Collegium Primum Wydziału Farmaceutycznego UMB ul. Mickiewicza 2a (wejście od strony parku)
Termin szkolenia: 5 grudnia (sobota) w godz. 9.00 – 17.00
Program kursu:  
1.  Kompleksowość leku roślinnego, czynniki wpływające na aktywność, interakcje i 
      działania niepożądane 
      2. Dotychczas opisane interakcje i działania niepożądane leków roślinnych
      3. Alergeny roślinne
      4. Biodostępność witamin, makro i mikroelementów, roślinne surowce rewitaminizujące i 
          remineralizujące oraz ich interakcje z innymi lekami
  wykładowcy: dr n. farm. Michał Tomczyk
Forma zaliczenia: sprawdzian testowy
Czas trwania kursu: 7 godzin
Koszt kursu: 161 zł
Liczba miejsc: 100(w miarę potrzeby kurs będzie powtarzany)
Adres i telefon organizatora, pod którym można uzyskać szczegółowych informacji (085) 7485616



