Uniwersytet Medyczny
im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
DZIAŁ KSZTAŁCENIA
WYDZIAŁ FARMACEUTYCZNY

INFORMATOR
o szkoleniu ciągłym
w 2018 roku

Poznań – 2018
Uprzejmie informujemy, że zgodnie z Ustawą „Prawo farmaceutyczne” Dz. U. z dnia
06 września 2001 r. z późniejszymi zmianami, oraz rozporządzeniami Ministra Zdrowia z
dnia 25 czerwca 2003 r. i z dnia 22 marca 2007 r. w sprawie ciągłych szkoleń farmaceutów
zatrudnionych w aptekach i hurtowniach farmaceutycznych, Dział Kształcenia Uniwersytetu
Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu prowadzi działalność zgodną z
wyżej wymienionymi standardami.

Szkolenie ciągłe

Dla farmaceutów zatrudnionych w aptekach i hurtowniach farmaceutycznych w
ramach ciągłych szkoleń proponujemy kursy zalecane przez CMKP.
Szczegółowe informacje dostępne są również na stronie internetowej CMKP
www.cmkp.edu.pl/farmacja/ustawiczne

oraz

na

stronach

Wydziału

Farmaceutycznego www.ump.edu.pl ,- Wydział Farmaceutyczny, szkolenie podyplomowe.
Zgłoszenia proszę kierować najmniej na 30 dni przed kursem.
(-) prof. dr hab. Lucjusz Zaprutko
Dziekan Wydziału Farmaceutycznego

Poznań, grudzień 2017 r.

Spis treści:

1. Kursy kształcenia ciągłego
2. Karta zgłoszenia udziału w kursie

Uwaga:

Zgodnie z § 9 ust. 2 rozporządzenia MZ z dnia 25.06.2003 r. w sprawie
specjalizacji oraz uzyskania tytułu specjalisty przez farmaceutów, opłata za 1
godz. kursu nie może przekroczyć 1% przeciętnego wynagrodzenia w sektorze
przedsiębiorstw. W 2018 roku – 22 zł/godz.

1. Kursy kształcenia ciągłego

1. „Aktualne możliwości farmakoterapii niektórych chorób układu nerwowego”
Kierownik kursu: dr hab. Przemysław Ł. Mikołajczak prof. UM
Terminy kursu: 14.04. 2018 r.
FA 140418
13.10.2018 r.
FA 131018
Maksymalna liczba słuchaczy: 30
Opłata jednostkowa dla słuchacza: wg informacji na str.4
Forma zaliczenia kursu: sprawdzian pisemny, ustny lub testowy
Liczba pkt. edukacyjnych: 10 (1 pkt. za 1 godz. kursu).

SZCZEGÓŁOWY PROGRAM KURSU
Tytuł kursu: Aktualne

możliwości terapii niektórych chorób układu

nerwowego

Lp.

Temat wykładu lub innych zajęć

Tytuł, imię i nazwisko wykładowcy

Liczba
godzin

1.

Postępy w terapii chorób psychicznych - zaburzeń
lękowych

dr n. farm. Danuta Cenajek-Musiał

3

2.

Postępy w terapii chorób psychicznych – chorób
afektywnych

dr n. farm. Irena Okulicz-Kozaryn

3

3.

Postępy w farmakoterapii chorób
neurodegeneracyjnych

dr hab. n. farm. Przemysław Mikołajczak,
prof. UM

3

...

Zaliczenie kursu

dr hab. n. farm. Przemysław
Mikołajczak, prof. UM

1

Razem

10

2.„Farmakologia bólu”
Kierownik kursu: dr hab. Przemysław Mikołajczak prof.UM
Terminy kursu:
09.06. 2018 r.
17.11. 2018 r.
Maksymalna liczba słuchaczy: 30
Opłata jednostkowa dla słuchacza:
wg informacji na str.4
Forma zaliczenia kursu: sprawdzian pisemny, ustny lub testowy.
Liczba pkt. edukacyjnych: 9 (1 pkt. za 1 godz. kursu).

FF 090618
FF 171118

SZCZEGÓŁOWY PROGRAM KURSU
Tytuł kursu: Farmakoterapia

Lp.

bólu

Temat wykładu lub innych zajęć

Tytuł, imię i nazwisko wykładowcy

Liczba
godzin

1.

Ból – patomechanizm, rodzaje bólu, przegląd
współczesnych leków przeciwbólowych.

dr n. farm. Irena Okulicz-Kozaryn

2

2.

Zwalczanie bólu:

dr n. farm. Danuta Cenajek-Musiał

2

migrenowego, w chorobach reumatoidalnych.
3.

Zastosowanie leków przeciwbólowych w praktyce
klinicznej (innowacyjne podejście do farmakoterapii
bólu).

dr hab. n. med. Wojciech Leppert, prof.
UM

2

4.

Interakcje i działanie niepożądane leków
przeciwbólowych. .

dr hab. n. farm. Przemysław Mikołajczak,
prof. UM

2

...

Zaliczenie kursu

dr hab. n. farm. Przemysław
Mikołajczak, prof. UM

1

Razem

9

3.„Współczesna antybiotyko- i chemioterapia chorób infekcyjnych”
Kierownik kursu: dr hab. Przemysław Mikołajczak prof.UM
Terminy kursu: 12.05. 2018 r.
20.10.2018 r.
Maksymalna liczba słuchaczy: 30
Opłata jednostkowa dla słuchacza:
wg informacji na str.4
Forma zaliczenia kursu: sprawdzian pisemny, ustny lub testowy.
Liczba pkt. edukacyjnych: 9 (1 pkt. za 1 godz. kursu).

FW 120518
FW 201018

SZCZEGÓŁOWY PROGRAM KURSU
Tytuł kursu: Współczesna

antybiotyko- i chemioterapia chorób infekcyjnych

Tytuł, imię i nazwisko wykładowcy

Liczba
godzin

Lp.

Temat wykładu lub innych zajęć

1.

Klasyfikacja antybiotyków i oporność na antybiotyki

dr n. farm. Irena Okulicz-Kozaryn

2

2.

Zasady chemioterapii i antybiotykoterapii zakażeń.

dr n. farm. Magdalena Borowska

2

3.

Farmakoterapia zakażeń grzybiczych.

dr n. farm. Danuta Cenajek-Musiał

2

4.

Chemioterapia infekcji wirusowych.

dr hab. n. farm. Przemysław Mikołajczak,

2

prof. UM
...

Zaliczenie kursu

dr hab. n. farm. Przemysław
Mikołajczak, prof. UM

1

Razem

9

4.„Techniki informatyczne w praktyce farmaceutycznej”
Kierownik kursu: dr hab. Krzysztof Kus
Terminy kursu: 18.03. 2018 r
14.04.2018 r.
Maksymalna liczba słuchaczy: 16
Opłata jednostkowa dla słuchacza:
wg informacji na str.4
Forma zaliczenia kursu: sprawdzian pisemny, ustny lub testowy.
Liczba pkt. edukacyjnych: 7 (1 pkt. za 1 godz. kursu).
Wykłady i ćwiczenia odbywają się równolegle przez 7 godzin dydaktycznych.

FT 180318
FT 140418

SZCZEGÓŁOWY PROGRAM KURSU
Tytuł kursu: Techniki

Lp.

informatyczne w praktyce farmaceutycznej

Temat wykładu lub innych zajęć

Tytuł, imię i nazwisko wykładowcy
Dr n. farm. Piotr Ratajczak

Liczba
godzin

1.

Informatyzacja sektora zdrowotnego w Polsce i na
świecie

3

2.

Teoria systemów informatycznych oraz medycznych
i naukowych bez danych

Dr n. farm. Piotr Ratajczak

3

...

Zaliczenie kursu

Dr hab. Krzysztof Kus

1

Dr n. farm. Piotr Ratajczak
Razem

Lp.

7

Zajęcia praktyczne / Ćwiczenia

Tytuł, imię i nazwisko prowadzącego

Liczba
godzin

1.

Bazy danych wykorzystywane w farmacji i
medycynie

Dr hab. Krzysztof Kus

3

2.

Oprogramowanie komputerowe szpitali, przychodni
i gabinetów lekarskich

Dr hab. Krzysztof Kus

3

...
Razem

6

5.„Zafałszowane leki i wyroby medyczne”
Kierownik kursu: dr farm. Tomasz Zaprutko
Terminy kursu: 10.03. 2018 r
19.05.2018 r.
06.10.2018 r.
Maksymalna liczba słuchaczy: 20
Opłata jednostkowa dla słuchacza:
wg informacji na str.4
Forma zaliczenia kursu: sprawdzian pisemny, ustny lub testowy.
Liczba pkt. edukacyjnych: 5 (1 pkt. za 1 godz. kursu).

FZ 100318
FZ 190518
FZ 061018

SZCZEGÓŁOWY PROGRAM KURSU
Tytuł kursu: Zafałszowane

Lp.

leki i wyroby medyczne

Temat wykładu lub innych zajęć

Tytuł, imię i nazwisko wykładowcy

Liczba
godzin

1.

Fałszywe leki i wyroby medyczne w ujęciu
społecznym i ekonomicznym

dr Tomasz Zaprutko

1

2.

Determinanty wyboru produktów niewiadomego
pochodzenia

dr Tomasz Zaprutko

1

3.

Zakupy leków i wyrobów medycznych przez
Internet – przyszłość czy niebezpieczeństwo?

dr Tomasz Zaprutko

1

4.

Zaliczenie kursu

dr Tomasz Zaprutko

1

Razem

Lp.

1.

4

Zajęcia praktyczne / Ćwiczenia

Studium przypadków. Zadania i rola farmaceuty w
zapobieganiu rozwojowi rynku zafałszowanych
leków i wyrobów medycznych. Jak chronić pacjenta
przed takimi produktami?

Tytuł, imię i nazwisko prowadzącego

dr Tomasz Zaprutko

Liczba
godzin

1

...
Razem

1

Łącznie liczba godzin kursu

5

6.„Postępy w zakresie leku roślinnego”
Kierownik kursu: prof.dr hab. Gerard Nowak
Terminy kursu: 28.04. 2018 r

FP 280418

Maksymalna liczba słuchaczy: 24
Opłata jednostkowa dla słuchacza:
wg informacji na str.4
Forma zaliczenia kursu: sprawdzian pisemny, ustny lub testowy.
Liczba pkt. edukacyjnych: 10 (1 pkt. za 1 godz. kursu).

SZCZEGÓŁOWY PROGRAM KURSU
Tytuł kursu: Postępy

Lp.

w zakresie leku roślinnego

Temat wykładu lub innych zajęć

Tytuł, imię i nazwisko wykładowcy

Liczba
godzin

Ocena nowych surowców i preparatów roślinnych
na rynku farmaceutycznym –

prof. dr hab. Gerard Nowak

Fitoterapia OUN

prof. dr hab. Gerard Nowak

3.

„Fitohormony” - możliwości zastosowania w
lecznictwie

dr Joanna Nawrot

3

4.

Fitoterapia chorób układu oddechowego

Dr Joanna Nawrot

2

5.

Fitoterapia osteoartrozy

Prof. dr hab. Gerard Nowak

1

6.

Fitoterapia wyczerpania psychofizycznego

...

Zaliczenie kursu

1.
2.

1
2

1
Test zaliczeniowy

Razem

10

7.„Terapia homeopatyczna”
Kierownik kursu: dr farm. Arleta Matschay
Terminy kursu: 23.06. 2018 r.
Maksymalna liczba słuchaczy: 20
Opłata jednostkowa dla słuchacza:
wg informacji na str.4
Forma zaliczenia kursu: sprawdzian pisemny, ustny lub testowy.
Liczba pkt. edukacyjnych: 6 (1 pkt. za 1 godz. kursu).

FT 230618

SZCZEGÓŁOWY PROGRAM KURSU
Tytuł kursu: Terapia

homeopatyczna / temat 16

Tytuł, imię i nazwisko wykładowcy

Liczba
godzin

Lp.

Temat wykładu lub innych zajęć

1.

Terapia homeopatyczna, lek homeopatyczny, zasada
podobieństwa.

dr Arleta Matschay

1

2.

Ogólne zasady sporządzania leków
homeopatycznych – Farmakopea; kontrola jakości
produktów leczniczych homeopatycznych.

dr Arleta Matschay

1

3.

Klasyczne zasady sporządzania leków
homeopatycznych, potencjonowanie – dynamizacja.

dr Arleta Matschay

1

4.

Status prawny leków homeopatycznych w Polsce.

dr Arleta Matschay

1

5.

Porada farmaceutyczna w aptece z zastosowaniem
produktów homeopatycznych (analiza przypadku,
dawkowanie, sposób stosowania).

dr Arleta Matschay

1

6

Zaliczenie kursu

dr Arleta Matschay

1

Razem

6

8.„Podstawy farmakoekonomiki”
Kierownik kursu: prof.dr hab. Elżbieta Nowakowska
Terminy kursu: 17.03. 2018 r.
20.10.2018 r.
Maksymalna liczba słuchaczy: 25
Opłata jednostkowa dla słuchacza:
wg informacji na str.4
Forma zaliczenia kursu: sprawdzian pisemny, ustny lub testowy.
Liczba pkt. edukacyjnych: 7 (1 pkt. za 1 godz. kursu).

FP 170318
FP 201018

SZCZEGÓŁOWY PROGRAM KURSU
Tytuł kursu: Podstawy

farmakoekonomiki

Tytuł, imię i nazwisko wykładowcy

Liczba
godzin

Lp.

Temat wykładu lub innych zajęć

1.

Znajomość podstaw farmakoekonomiki metodą na
zbilansowanie środków przeznaczonych na zdrowie.
Rola analiz farmakoekonomicznych w gospodarce
lekiem

Prof. dr hab. Elżbieta Nowakowska

1

2.

Koszty bezpośrednie i pośrednie -kalkulacja

Prof. dr hab. Elżbieta Nowakowska

1

3.

Składowe

Prof. dr hab. Elżbieta Nowakowska

1

...

Zaliczenie kursu

Prof. dr hab. Elżbieta Nowakowska

1

Dr hab. Krzysztof Kus
Razem

Lp.

4

Zajęcia praktyczne / Ćwiczenia

Tytuł, imię i nazwisko prowadzącego

Liczba
godzin

1.

Jak ocenić jakość życia pacjenta leczonego
farmakologicznie

Dr hab. Krzysztof Kus

1

2.

Praktyczna rola medycznych baz danych w pracy
farmaceuty

Dr hab. Krzysztof Kus

2

...
Razem

3

Łącznie liczba godzin kursu

7

9. „Reumatologia-profilaktyka i leczenie chorób kości i stawów”
Kierownik kursu: dr farm. Arleta Matschay
Terminy kursu: 24.11.2018 r.

FR 241118

Minimalna liczba słuchaczy: 20
Opłata jednostkowa dla słuchacza:
wg informacji na str.4
Forma zaliczenia kursu: sprawdzian pisemny, ustny lub testowy.
Liczba pkt. edukacyjnych: 6 (1 pkt. za 1 godz. kursu).

SZCZEGÓŁOWY PROGRAM KURSU
Tytuł kursu: Reumatologia

Lp.

– profilaktyka i leczenie chorób kości i stawów /
temat 1.39 Opieka Farmaceutyczna

Temat wykładu lub innych zajęć

Tytuł, imię i nazwisko wykładowcy

Liczba
godzin

1.

Osteoporoza – profilaktyka i leczenie.

dr Arleta Matschay

1

2.

Choroba zwyrodnieniowa stawów.

dr Arleta Matschay

1

3.

Reumatoidalne zapalenie stawów.

dr Arleta Matschay

1

4.

Reumatyzm tkanek miękkich.

dr Arleta Matschay

1

5.

Układowe choroby tkanki łącznej.

dr Arleta Matschay

1

6

dr Arleta Matschay

Zaliczenie kursu

Razem

1
6

Po wybraniu z załączonego Informatora stosownego kursu (-ów), prosimy wypełnić
i wysłać formularz zgłoszeniowy ( umieszczony na końcu informatora) na adres e-mailowy.
Dwa tygodnie przed kursem prześlemy na adres e-mailowy szczegółowe informacje
dotyczące miejsca odbywania się wykładów wraz z ostatecznymi warunkami płatności.

Zgłoszenia proszę kierować na n/w adres jak najwcześniej, najmniej na 30
dni przed kursem.
O przyjęciu na kurs decyduje kolejność zgłoszeń.
Szczegółowych informacji udzieli:
Dział Kształcenia
Wydział Farmaceutyczny
Uniwersytetu Medycznego
im. Karola Marcinkowskiego
ul. Fredry 10 – II piętro, pokój nr 250
60-701 Poznań
Joanna Kościelniak
 (61) 854 62 83


Formularz zgłoszeniowy poniżej

E - mail: kursfarm@ump.edu.pl

Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego
Dział Kształcenia
Wydział Farmaceutyczny
60-701Poznań, ul. Fredry 10
tel. (61) 854-62-83
e-mail: kursfarm@ump.edu.pl

ZGŁOSZENIE UDZIAŁU W KURSIE PODYPLOMOWYM
Data i temat kursu:
..........................................................................................................................................................................
Data i temat kursu:
..........................................................................................................................................................................
Data i temat kursu:
.........................................................................................................................................................................
Data i temat kursu:
.........................................................................................................................................................................

Rozpoczęta specjalizacja : kształcenie ciągłe farmaceutów
Adres e-mail:..............................................................................................................................................

Mgr* / dr* Nazwisko .............................................................................. imię .........................................................
Data urodzenia : ......................................................................... miejsce ur. ...............................................................

Adres korespondencji : kod ................................

miasto ...........................................................................................

ulica ................................................................................................... nr ........................................
telefon nr ....................................................................
Miejsce pracy:
.............................................................................................................................................................................
kod .......................................

miasto .................................................................................................

ulica ............................................................................................................ nr .........................................
telefon nr ...................................................................

Proszę o wystawienie faktury za kurs na (dokładna

nazwa i adres apteki/firmy)

.........................................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................................

nr NIP: .................................................................................................

Uwaga: uprzejmie proszę o wypełnienie zgłoszenia drukowanymi literami!
Podpis:

................................................................

