
Temat kursu: 

WYBRANE ZAGADNIENIA DOTYCZĄCE SUBSTANCJI 

LECZNICZYCH 

Cel kursu: Pogłębienie wiedzy w zakresie szeroko rozumianej problematyki leku od ich 

syntezy poprzez modyfikacje do przeterminowania. 

Zakres wiedzy będącej przedmiotem kursu: 

1. Internet jako źródło informacji o lekach; Podział źródeł informacji o lekach. Terminologia 

używana w Internecie. Wyszukiwanie proste i zaawansowane. Przegląd przeglądarek 

Internetowych - Google. Polskie źródła informacji o lekach. Zagraniczne źródła 

informacji o lekach; Rxlist, Drugs, Medlineplus itp. Wyszukiwanie informacji naukowej - 

Medline. Bazy patentowe. 

2. Niezastrzeżone Nazwy Międzynarodowe (INN); Omówienie zasad tworzenia nazw INN. 

Procedury związane z nadaniem nazw INN. Organizacje krajowe i światowe zajmujące 

się weryfikacją i nadawaniem nazw INN. Zalety i wady wprowadzania INN. 

3. Proleki; Podział proleków. Proleki jako sposób rozwiązania problemów niekorzystnych 

właściwości fizykochemicznych leków, farmakologicznych bądź formulacyjnych. 

Sposoby projektowania proleków. Proleki, jako sposób pokonywania barier 

biologicznych - przykłady. Obniżanie toksyczności i działań niepożądanych. 

Wykorzystanie technologii genowej - ADEPT, GDEPT. 

4. Leki chiralne; Pojęcie chiralności i podstawowe pojęcia stereochemii. Przykłady 

związków chiralnych występujących w przyrodzie. Farmakologiczne aspekty chiralności - 

przykłady. Różnorodność działania enancjomerów. Przykłady leków czystych 

enancjomerów. Perspektywy. 

5. Nutraceutyki; Nutraceutyki a żywność funkcjonalna - podobieństwa i różnice. Podział 

nutraceutyków. Rodowód nutraceutyków. Przykłady nutraceutyków. Prawdy i mity o 

niektórych nutraceutykach. Bezpieczeństwo stosowania nutraceutyków. 

6. Leki sieroce; Przybliżenie pojęcia chorób sierocych i ich oficjalna definicja. Omówienie 

skali zjawiska na świecie i w Polsce. Prawne aspekty rozwoju i rejestracji leków 

sierocych na świecie. Regulacje dotyczące refundacji leków sierocych w Polsce. 

Przykłady wybranych chorób sierocych i stosowanych w nich produktów leczniczych. 

7. Problem leków przeterminowanych; Omówienie istniejących programów 

zagospodarowania lekami przeterminowanymi na świecie - program recyklingu leków. 

Problem leków przeterminowanych w Polsce, obowiązujące wymogi dotyczące utylizacji 

leków i wyrobów medycznych, propozycje rozwiązań. 

 

Kierownik kursu: dr hab. Bożena Karolewicz 

 

Czas trwania kursu: 7 godzin 

Termin szkolenia: do uzgodnienia, w zależności od liczby zgłoszeń 

Koszt szkolenia: 24 zł/godz. 

Forma zaliczenia kursu: sprawdzian testowy 

Liczba pkt. edukacyjnych: 7 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

