
Kolegium Kształcenia Podyplomowego Wydziału Farmaceutycznego w Sosnowcu, 
Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach zaprasza na    kursy  farmaceutów, 
w ramach szkoleń ciągłych.
 

    MARZEC, KWIECIEŃ 2014

Zapisy:
Renata Duda    tel.  32 364 11 40  
e-mail: rduda@sum.edu.pl     

KURS NR  SC-3/2014

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:     22 marzec   2014r. /sobota/                  Rozpoczęcie kursu: godz. 8,30  

Koszt kursu: 162,00 złotych/ osobę   - płatne na konto Wydziału Farmaceutycznego
Ilość miejsc: 40-50

mailto:rduda@sum.edu.pl


KURS NR  SC-4/2014  /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 specjalista anestezjolog
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  :   05 kwiecień 2014  r. /sobota/            Rozpoczęcie kursu: godz. 8.30  

Koszt kursu: 180,00 złotych/ osobę   - płatne na konto Wydziału Farmaceutycznego
Ilość miejsc: 40-50


