
Harmonogram kursów specjalizacyjnych w roku 2022  

       NABÓR XIV i XV 

 

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 bólu w 

przebiegu chorób reumatycznych, 

nowotworowych oraz bólu 

neuropatycznego. Indywidualizacja, 

bezpieczeństwo i racjonalność 

ekonomiczna farmakoterapii. 

Prof. dr hab. n. farm. 

Joanna Folwarczna 

4 

02.04.2022 r. 

09.04.2022 r. 

11.05.2022 r. 

21.05.2022 r. 

28.05.2022 r. 

11.06.2022 r. 

24.09.2022 r. 

08-09.10.2022 r. 

22.10.2022 r. 

19.11.2022 r. 

test: 28-29.12.2022 r. 

2. 

Postępy w farmakoterapii chorób 

przewodu pokarmowego. 

Indywidualizacja, bezpieczeństwo i 

racjonalność ekonomiczna 

farmakoterapii. 

Dr  hab. n. med. Anna 

Kasicka -Jonderko 

4 

3. 

Postępy w farmakoterapii chorób 

układu oddechowego ze 

szczególnym uwzględnieniem 

kontroli astmy (prawidłowe 

wykorzystanie leków 

przeciwastmatycznych)  i chorób 

alergicznych.  

Prof. dr  hab. n. farm. 

Ilona Kaczmarczyk-

Sedlak  

 

  

 

 

6 

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. 

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

Prof. dr hab. n. med. 

Przemysław  Kotyla 

3 

6. 

Postępy w farmakoterapii chorób 

nowotworowych. Indywidualizacja, 

bezpieczeństwo i racjonalność 

ekonomiczna farmakoterapii. 

Dr hab. n. farm. Urszula 
Cegieła  

 

4 

 

 

 

 

7. 

  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. 

 
 
Prof. dr hab. n. farm. 
Joanna Folwarczna 
 
 
 
 
 
 

 

4 

 

 

 



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 

 

4 

 

 

 

 

8. 

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

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

Indywidualizacja, bezpieczeństwo i 
racjonalność ekonomiczna 
farmakoterapii. 
 

Lek. Małgorzata Dosiak 

 

 

 

 

 

 

 

7 

 

 

9. 

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

Prof. dr  hab. n. farm. 

Ilona Kaczmarczyk-

Sedlak 

 

6 

 

10. 

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

Prof. dr hab. n. farm. 

Joanna Folwarczna  

 

 

4 

 

 

 

11. 

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 

 

 

12. 

1. Postępy Nauk Farmaceutycznych 
Postępy w farmakoterapii chorób 
oczu. Indywidualizacja, 
bezpieczeństwo racjonalność 
ekonomiczna w farmakoterapii. 
2. Działania Biotechnologii 
farmaceutycznej- biofarmaceutyki. 

Dr hab. n. farm.  Alicja 

Zajdel 

Dr n. med. Anna Kaps 

Dr n. med. Piotr 

Paduszyński 

 

 

 

12 

 

 

 

13. 

Nowoczesne rozwiązania 
technologiczne w zakresie postaci 
leku.  

Koordynator 

Prof. dr hab. n. farm. 

Renata Jachowicz  

 

 

 

6 



Katedra i Zakład 

Technologii Postaci Leku 

i Biofarmacji  

Wydział Farmaceutyczny 

Collegium Medicum 

Uniwersytet Jagielloński 

 

 

14. 

Postępy Nauk Farmaceutycznych 
Postępy w farmakoterapii chorób 
wywoływanych przez bakterie, 
wirusy i grzyby, ze szczególnym 
uwzględnieniem antybiotykoterapii. 
Indywidualizacja, bezpieczeństwo i 
racjonalność ekonomiczna 
farmakoterapii. 

Prof. dr hab. Ewa 

Obuchowicz 

Dr Anna Pudełko 

 

8 

15. Zaliczenie kursu w formie testu 

(sprawdzian pisemny) 

Prof. dr hab. n. farm. 

Joanna Folwarczna 

 1 

godzina  

Razem: godziny kursu oraz godziny przeznaczone na zaliczenie 81  

 

 

 

 

2. Opieka farmaceutyczna – moduł V 

 

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

Liczba  

godzin  

Daty kursów 

specjalizacyjnych  

1. Rola farmaceuty w zakresie 

promocji zdrowia i profilaktyki 

zdrowotnej. 

Dr. n. farm. Anna Kurek-

Górecka 

8 02.07.2022r. 

03.07.2022r. 

03.09.2022r. 

26.11.2022r. 

03.12.2022r. 

2. Opieka farmaceutyczna w cukrzycy. 
Prof. dr hab. n. farm. 

Paweł Olczyk  
8 

 

3. 

Rola komunikacji interpersonalnej 

w budowaniu relacji, teorie 

komunikowania się, wpływ 

czynników zewnętrznych i 

osobistych na proces komunikacji.  

Prof. dr hab. n. farm. 

Paweł Olczyk  

 

 

8 

 

 

4. 

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.   

Dr. n. farm. Roman 

Adamczyk  

 

 

 

8 



5. Opieka farmaceutyczna w 

nadciśnieniu. 

Dr. n. farm. Ewa Waluga-

Kozłowska  

8 

Razem 40  

 

Uprzejmie informujemy, że Studium Kształcenia Podyplomowego Wydziału Nauk 

Farmaceutycznych w Sosnowcu Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach zastrzega 

sobie możliwość modyfikacji terminów kursów. 

 


