
 

Harmonogram kursów specjalizacyjnych w roku 2021 

 

1. Postępy nauk farmaceutycznych – moduł I 

 

Lp. Temat wykładu lub innych zajęć 
Tytuł, imię i nazwisko 
wykładowcy  

Liczba  

godzin  

Daty kursów 

specjalizacyjnych  

1. 
  Postępy w farmakoterapii schorzeń 
układu sercowo-naczyniowego:  

1. Najnowsze zalecenia 
terapeutyczne w chorobie 
niedokrwiennej serca; w ostrych 
zespołach wieńcowych,  
w niewydolności  serca oraz w 
arytmii.     Indywidualizacja, 
bezpieczeństwo i racjonalność 
ekonomiczna farmakoterapii 

2. Najnowsze zalecenia 
terapeutyczne w nadciśnieniu 
tętniczym; w nadciśnieniu  
płucnym i w zaburzeniach  
krążenia    obwodowego.       
Indywidualizacja, 
bezpieczeństwo i       racjonalność 
ekonomiczna farmakoterapii 

 
 
Prof. dr hab. n. farm. 
Joanna Folwarczna 
 
 
 
 
 
 
Prof. dr hab. n. farm. 
Joanna Folwarczna 

 

4 

 

 

 

 

4 

 

 

13.02.2021 r. 

7.03.2021 r. 

12.03.2021 r. 

13.03.2021 r. 

17.04.2021 r. 

15.05.2021 r. 

22.05.2021 r. 

23.10.2021 r. 

06.11.2021 r. 

27.11.2021 r. 

 

 

2. 
1. Postępy w farmakoterapii chorób 

układu oddechowego ze 
szczególnym uwzględnieniem 
kontroli astmy (prawidłowe 
wykorzystanie leków 
przeciwastmatycznych)  i chorób 
alergicznych.  

   Indywidualizacja, bezpieczeństwo i 
racjonalność ekonomiczna 
farmakoterapii 

Prof. dr  hab. n. farm. 

Ilona Kaczmarczyk-

Sedlak  

 

  

6 

 

 

 

3. 
Postępy w farmakoterapii chorób 
przewodu pokarmowego. 
Indywidualizacja, bezpieczeństwo i 
racjonalność ekonomiczna 
farmakoterapii 

 

Dr  hab. n. med. Anna 

Kasicka-Jonderko 

 

4 

 

4. 
Postępy w farmakoterapii chorób 
cywilizacyjnych, w tym – zespołu 
metabolicznego, otyłości, cukrzycy 
typu 1 i typu 2.  
Indywidualizacja, bezpieczeństwo i  
racjonalność ekonomiczna 
farmakoterapii 

Prof. dr hab. n. farm. 

Ilona Kaczmarczyk-

Sedlak  

4 

 

5. 
1. Postępy w farmakoterapii 

chorób neurodegeneracyjnych:  
choroby Alzheimera, choroby 
Parkinsona. Farmakoterapia 
padaczki. Indywidualizacja, 
bezpieczeństwo i  racjonalność 
ekonomiczna farmakoterapii 

Lek. Małgorzata Dosiak 

 

 

 

7 

 



2. Postępy w terapii chorób i 
zaburzeń psychicznych: 
zaburzenia lękowe, zaburzenia 
afektywne, psychozy; zaburzenia 
snu.  

Indywidualizacja, bezpieczeństwo i 
racjonalność ekonomiczna 
farmakoterapii. 

 

6. 
Postępy w farmakoterapii bólu w 
przebiegu chorób reumatycznych, 
nowotworowych oraz bólu 
neuropatycznego. 
Indywidualizacja, bezpieczeństwo 
i racjonalność ekonomiczna 
farmakoterapii 

Prof. dr hab. n. farm. 

Joanna Folwarczna 

4 

 

7. 
Postępy w farmakoterapii chorób 
dermatologicznych. Udział 
farmaceuty w procesie leczenia 
najczęściej występujących objawów 
towarzyszących chorobom skóry. 
Indywidualizacja, bezpieczeństwo i 
racjonalność ekonomiczna 
farmakoterapii 
 

Prof. dr hab. n. farm. 

Joanna Folwarczna 

  

 

4 

 

 

 

 

8. 
Postępy w nauk w zakresie leku 
roślinnego. Indywidualizacja, 
bezpieczeństwo i racjonalność 
ekonomiczna farmakoterapii 

Prof. dr  hab. n. farm. 

Ilona Kaczmarczyk-

Sedlak  

 

6 

9. 
Postępy w farmakoterapii 
osteoporozy (profilaktyka 
osteoporozy). Indywidualizacja, 
bezpieczeństwo i racjonalność 
ekonomiczna farmakoterapii 

Prof. dr hab. n. farm. 

Joanna Folwarczna  

 

4 

 

10. 
Postępy w farmakoterapii chorób 
reumatycznych. Indywidualizacja, 
bezpieczeństwo i  racjonalność 
ekonomiczna farmakoterapii 

dr hab. n. med. 

Przemysław Kotyla, prof. 

SUM 

3 

11. 
Nowoczesne rozwiązania 
technologiczne w zakresie postaci 
leku i materiałów medycznych  

Koordynator 

Prof. dr hab. n. farm. 

Renata Jachowicz  

Katedra i Zakład 

Technologii Postaci Leku 

i Biofarmacji  

Wydział Farmaceutyczny 

Collegium Medicum 

Uniwersytet Jagielloński 

10 

 

12. Zaliczenie kursu w formie testu 

(sprawdzian pisemny) 

Prof. dr hab. n. farm. 

Joanna Folwarczna 

2 

 

Razem: godziny kursu oraz godziny przeznaczone na zaliczenie 62  



2. Jakość leków w aptece – moduł IV 

 

 

 

 

 

 

Lp. Temat wykładu lub innych zajęć 
Tytuł, imię i nazwisko 
wykładowcy  

Liczba  

godzin 

Daty kursów 

specjalizacyjnych 

1. Farmakopealne i poza 

farmakopealne kryteria oceny 

jakości postaci leku. Metody oceny  

równoważności farmaceutycznej i 

biologicznej (korelacja in vitro –in 

vitro). 

Dr hab. n. farm. Ewa 

Chodurek 

3 02.10.2021 r. 

2. Jakość produktów leczniczych w 

aspekcie dopuszczania do obrotu, z 

uwzględnieniem elementów Dobrej 

Praktyki Dystrybucyjnej oraz  

zapewnienia jakości produktów 

leczniczych w aptekach. 

Dr n. farm. Lucyna 

Bułaś/ Dr n. farm Anna 

Banyś 

  

3 

3. Jakość leku recepturowego – 

(analiza ryzyka) 

Dr n. farm. Anna Banyś/ 

Dr n. farm. Lucyna Bułaś 

2 

     

Razem 8 8 

Lp. 

 

Zajęcia praktyczne / Ćwiczenia 

 

Tytuł, imię i nazwisko 

prowadzącego 

Liczba 

godzin 

Daty kursów 

specjalizacyjnych 

1. Badanie dostępności 

farmaceutycznej z różnych postaci 

leku jako kryterium oceny jakości 

postaci leku – ocena szybkości 

uwalniania substancji leczniczych z 

doustnych postaci leku z 

wykorzystaniem aparatu 

koszyczkowego/łopatkowego. 

Dr n. farm. Arkadiusz 

Gruchlik  

 

4 02.10.2021 r. 

2. Oznaczenie dostępności 

farmaceutycznej substancji 

leczniczych zawartych w 

dermatologicznych podłożach 

maściowych z wykorzystaniem 

komory dyfuzyjnej "enhancer cell". 

Dr n. med. Arkadiusz 

Orchel 

4 

... Zaliczenie kursu  Dr hab. n. farm. Ewa 

Chodurek 

1  

     

Razem 9  

Łącznie liczba godzin kursu 17  



3. Opieka farmaceutyczna – moduł V 

 

Lp. Temat wykładu lub innych zajęć 
Tytuł, imię i nazwisko 
wykładowcy  

Liczba  

godzin  

Daty kursów 

specjalizacyjnych  

1. Naukowe podstawy praktyki 

farmaceutycznej (Pharmacy 

Evidence Based) i ich 

wykorzystanie w planowaniu i 

prowadzeniu usług z zakresu opieki 

farmaceutycznej. Charakterystyka 

usług farmaceutycznych 

związanych z realizacją idei opieki 

farmaceutycznej.   

Prof. dr hab. n. farm. 

Paweł Olczyk  

 

8 27.02.2021 r. 

27.03.2021 r. 

12.06.2021 r. 

26.06.2021 r. 

17.07.2021 r. 

21.08.2021 r. 

11.09.2021 r. 

06.11.2021 r. 

20.11.2021 r. 

04.12.2021 r. 

2. Rola komunikacji interpersonalnej 

w budowaniu relacji, teorie 

komunikowania się, wpływ 

czynników zewnętrznych i 

osobistych na proces komunikacji. 

Psychologiczne uwarunkowania 

farmakoterapii. Rola i znaczenie 

postawy pacjenta dla skuteczności 

farmakoterapii.  

3. Źródła informacji o leku.  8 

4. Rola farmaceuty w zakresie 

promocji zdrowia i profilaktyki 

zdrowotnej.  

5. Opieka farmaceutyczna w 

cukrzycy.  

8 

6. Opieka farmaceutyczna w astmie.  

7. Opieka farmaceutyczna w 

nadciśnieniu. 

8 

8. Opieka farmaceutyczna w 

gastroenterologii.  

9. Opieka farmaceutyczna w geriatrii, 

onkologii oraz pediatrii.  

8 

10. Psychologiczne uwarunkowania 

farmakoterapii. Rola i znaczenie 

postawy pacjenta dla skuteczności 

farmakoterapii. 

Razem 40  



Lp. 
Zajęcia praktyczne / Ćwiczenia 

 

Tytuł, imię i nazwisko 

prowadzącego 

Liczba  

godzin  

Daty kursów 

specjalizacyjnych  

1. 
Rozpoznawanie, klasyfikowanie             
i rozwiązywanie problemów 
związanych ze stosowaniem leków, 
w tym zaplanowanie i wykonanie 
przeglądu lekowego. Dobór leku dla 
pacjenta uwzględniając jego 
preferencje, potrzeby lekowe                     
i zdrowotne oraz możliwości 
finansowe. Współpraca z lekarzem, 
diagnostą i innymi członkami 
zespołu opieki medycznej,                         
w szczególności w celu rozwiązania 
problemu lekowego. Tworzenie i 
zarządzanie bazami danych pacjent 
uczestniczących w programie opieki 
farmaceutycznej w świetle 
rozporządzenia                             o 
ochronie danych (RODO)                          z 
uwzględnieniem obowiązków aptek 
ogólnodostępnych w zakresie 
przetwarzania danych osobowych. 

 Prof. dr hab. n. farm. 

Paweł Olczyk  

 

8 

 

 

27.02.2021 r. 

27.03.2021 r. 

12.06.2021 r. 

26.06.2021 r. 

17.07.2021 r. 

21.08.2021 r. 

11.09.2021 r. 

06.11.2021 r. 

20.11.2021 r. 

04.12.2021 r. 

2. 
Dobór i dostosowanie narzędzi 
komunikowania interpersonalnego 
do fazy procesu terapeutycznego                  
i jego uczestników. 
Określenie zasad efektywnej 
komunikacji oraz przeciwdziałanie 
tzw. zniekształceniom. Określenie 
komunikacji werbalnej                                      
i niewerbalnej w procesie 
porozumiewania. 
Kreowanie relacji z pacjentami                      
w oparciu o prawidłową informację 
zwrotną. Konstruktywna odmowa                
i odpowiedź na komunikowane 
reklamacje oraz uwagi. 
Charakterystyka pacjenta                          
z uwzględnieniem wybranych 
postaw czy wzorców zachowań. 

3. 
Pozyskiwanie z różnych źródeł, 
informacji o farmakoterapii oraz 
dokumentowanie działań 
prowadzonych w ramach usług                 
z zakresu opieki farmaceutycznej. 
Profesjonalne doradztwo 
farmaceutyczne, związane                             
z samodzielnym stosowaniem przez 
pacjentów leków z grupy OTC. 

8 

 

4. 
Planowanie i prowadzenie działań z 
zakresu promocji zdrowia                              
i profilaktyki zdrowotnej. 
Planowanie i prowadzenie edukacji 
zdrowotnej dla osób stosujących 
leki w sposób przewlekły i doraźny. 
Współpraca i włączanie się                          
w działania instytucji publicznych 



zajmujących się kształtowaniem, 
monitorowaniem, nadzorowaniem 
rynku farmaceutycznego i polityki 
lekowej. 

5. 
Planowanie  i prowadzenie 
indywidualnej pracy z pacjentem 
przewlekle chorym – cukrzyca. 
Problemy lekowe w obrębie 
jednostki chorobowej. Praktyczne 
doradztwo w zakresie stosowania i 
wstrzykiwania insulin                                   
(w zależności od przyjętego 
schematu insulinoterapii) oraz 
obsługi glukometrów. 

8 

 

6. 
Planowanie  i prowadzenie 
indywidualnej pracy z pacjentem 
przewlekle chorym – astma. 
Problemy lekowe w obrębie 
jednostki chorobowej. Praktyczne 
doradztwo w zakresie stosowania 
inhalatorów oraz nebulizatorów. 
Praktyczne doradztwo w zakresie 
stosowania pikflometrów 
mechanicznych oraz pikflometrów 
automatycznych. 

7. 
Planowanie  i prowadzenie 
indywidualnej pracy z pacjentem 
przewlekle chorym – nadciśnienie. 
Problemy lekowe w obrębie 
jednostki chorobowej. Praktyczne 
doradztwo w zakresie 
prawidłowego pomiaru ciśnienia 
krwi. 

8 

 

8. 
Planowanie  i prowadzenie 
indywidualnej pracy z pacjentem 
przewlekle chorym – 
gastroenterologia. Problemy 
lekowe w obrębie 
gastroenterologicznych jednostek 
chorobowych. Praktyczne 
doradztwo w zakresie stosowania 
testów na H.pylori, celiaklie, FOB 
(krew utajoną w kale). 

9. 
Dobór interwencji związanej                           
z opieką farmaceutyczną dla 
pacjentów z tzw. populacji 
szczególnych, m.in. geriatrycznej, 
onkologicznej, pediatrycznej. 
Problemy lekowe w obrębie 
określonych grup pacjentów. 
Praktyczne doradztwo w zakresie 
odleżyn, prawidłowego 
wykonywania testów ciążowych 
oraz żywienia onkologicznego. 

8 

 

10. 
Dobór i dostosowanie narzędzi 
komunikowania interpersonalnego 
do fazy procesu terapeutycznego              
i jego uczestników w oparciu                        
o typologię osób chorych w oparciu 



o precyzyjne określenie stylu 
komunikacji. 
Kształtowani optymalnych postaw 
personelu fachowego                                       
w odpowiedzi na poszczególny „typ 
psychologicznym” pacjenta. 
Rozwiązywanie problemów 
komunikacji fachowej                                     
z uwzględnieniem poszczególnych 
wzorców psychologicznych 
pacjenta. 
Efektywne przeciwdziałanie 
najczęstszym błędy w procesie 
przekazywania komunikatów 
zwrotnych. 

11. 
Sprawdzian polegający na 
rozwiązaniu problemu w formie 
pisemnej lub ustnej. 

 
1 

 

 

Razem 41  

Razem: godziny kursu oraz godziny przeznaczone na zaliczenie 81  

Uprzejmie informujemy, że Studium Kształcenia Podyplomowego Wydziału Nauk Farmaceutycznych  

w Sosnowcu Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach zastrzega sobie możliwość modyfikacji 

terminów kursów. 

 


