
Temat kursu: 

POSTĘPY W FARMAKOTERAPII CHORÓB METABOLICZNYCH 

Cel kursu: Uaktualnienie i pogłębienie wiedzy w zakresie farmakoterapii chorób 

metabolicznych. 

Zakres wiedzy będącej przedmiotem kursu: 

1. Cukrzyca: 

• epidemiologia, etiopatogeneza choroby, objawy choroby, zasady diagnostyki, czynniki 

ryzyka, ryzyko rozwoju wczesnych i późnych powikłań, metody ich zapobiegania i 

leczenia, 

• współczesne strategie profilaktyki i leczenia farmakologicznego cukrzycy typu I i typu 

II, 

• postępowanie niefarmakologiczne w cukrzycy tj. modyfikacja stylu życia, właściwa 

dieta, aktywność fizyczna, higiena i inne, 

• problemy kardiologiczne u chorych na cukrzycę (nadciśnienie, choroba wieńcowa), 

• zapobieganie i leczenie zaburzeń lipidowych w cukrzycy. 

2. Rola farmaceuty w profilaktyce i w leczeniu cukrzycy: 

• udzielanie wyczerpujących informacji na temat dyspensowanych leków, znaczenia 

systematycznej samokontroli chorych i kontroli poziomu glukozy, acetonu, 

cholesterolu, lipidów, pomiaru ciśnienia krwi, masy ciała, pielęgnacji stóp, znaczenia 

okresowej kontroli lekarskiej, 

• edukacja chorych na cukrzycę, 

• edukacja chorych i ich rodzin na temat prawidłowego używania urządzeń 

pomiarowych i dozujących leki, 

• opracowanie planu monitorowania leczenia cukrzycy, 

• monitorowanie wyników leczenia - stosowanie się pacjenta do zaleceń dotyczących 

ograniczenia czynników ryzyka, przyjmowania leków, monitorowanie efektów 

terapeutycznych, odnotowywanie problemów związanych z chorobą i jej leczeniem, 

pomaganie chorym w ich rozwiązywaniu, ocena bezpieczeństwa i skuteczności 

farmakoterapii, ocena jakości życia chorego, kosztów leczenia, 

• prowadzenie rejestru wydawanych pacjentowi leków oraz zbierania, zapisywania, 

monitorowania i przechowywania dodatkowych informacji dotyczących choroby 

pacjenta, współistniejących chorób, uczuleń na leki, ciąży, okresu karmienia, 

• ogólne zasady prawidłowej diety, 

• współpraca z innymi członkami zespołu terapeutycznego, 

• udział w programach prewencyjnych w zakresie cukrzycy, 

• organizowanie i kierowanie samokształceniem farmaceutów w zakresie opieki 

farmaceutycznej dla chorego na cukrzycę. 

3. Otyłość: 

• definicja nadwagi i otyłości, 

• otyłość jako problem zdrowotny, 

• patofizjologia otyłości, 

• współczesne metody leczenia nadwagi i otyłości. 

4. Miażdżyca: 

• niefarmakologiczne i farmakologiczne sposoby leczenia zaburzeń lipidowych. 

Kierownik kursu: dr n. farm. Dorota Haznar-Garbacz 



Czas trwania kursu: 8 godzin 

Termin szkolenia: do uzgodnienia, w zależności od liczby zgłoszeń 

Koszt szkolenia: 24 zł/godz. 

Forma zaliczenia kursu: sprawdzian testowy 

Liczba pkt. edukacyjnych: 8 pkt 

Zgłoszenia na kursy przyjmowane są w: 
Studium Szkolenia Podyplomowego Wydziału Farmaceutycznego 

tel. 71 78 40 352, tel./ fax. 71 78 40 353 

farmstud@umed.wroc.pl 

 

mailto:farmstud@umed.wroc.pl

