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SYLABUS

rok akademicki 2020/2021 - cykl kształcenia 2019-2022
Nazwa
modułu/przedmiotu: Farmakologia i interakcje leków z żywnością Kod modułu DT.1.046

Wydział: WYDZIAŁ NAUK O ZDROWIU

Kierunek studiów: DIETETYKA

Specjalności: -

Poziom studiów: I (licencjackie) ■ II (magisterskie) □ III (jednolite magisterskie) □ (doktoranckie) □

Forma studiów: stacjonarne ■ niestacjonarne □

Rok studiów: r_ Semestr 1 □ 2D 3D 4* 5D 6 □ 7 □ 8 □ 9 □
id 11 m  m in  v  □ v  □ vi □ , ,., . A ,.studiów: 10 □ 11 □ 12D

Typ modułu/przedmiotu: obowiązkowy* fakultatywny

Język wykładowy: polski ■ obcy

Forma kształcenia Godziny

Wykład (W) 10

Seminarium (S) 15

Ćwiczenia (Ć) 15

E-wykłady (eW) -

Zajęcia praktyczne (ZP) -

Praktyki zawodowe (PZ) -

Inne: samokształcenie 20

Forma nakładu pracy studenta
(udzia ł w  zajęciach, aktyw ność, p rzygo tow an ie , spraw dzenie , itp.)

Obciążenie studenta (h)

1. Godziny kontaktowe 40

2. Czas pracy własnej studenta
• Samokształcenie
• Przygotowanie do zajęć i sprawdzianów

20
20

Sumaryczne obciążenie pracy studenta 80

Punkty ECTS za moduł/przedmiot 4

Cele kształcenia:
Celem nauczania jest odpowiedź na pytanie dlaczego i jak leki działają na organizm człowieka, jak związki 
dostarczane z pokarmem mogą wpływać na ich działanie.
W wyniku procesu kształcenia student powinien zdobyć wiedzę:

■ o postaciach leków, sposobach wprowadzania do organizmu, podstawowe zagadnienia 
farmakokinetyki i farmakodynamiki leków,

■ o grupach leków stosowanych w schorzeniach różnych układów, szczególnie układu pokarmowego
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oraz o lekach wpływających na procesy regulacyjne organizmu gospodarkę hormonalną, elektrolitową, 
witamin, mikroskładników,

■ poznać działanie używek i środków odurzających.

Macierz efektów kształcenia dla modułu/przedmiotu w odniesieniu do metod weryfikacji zamierzonych efektów 
kształcenia oraz formy realizacji zajęć:______________________________________________________________

Numer
efektu

kształcenia
Student, który zaliczy moduł (przedmiot) wie/umie/potrafi:

Metody weryfikacji 
osiągnięcia 

zamierzonych 
efektów 

kształcenia:

Forma zajęć 
dydaktycznych

*  w p is z  s y m b o l

WIEDZA

K_W 16

Opisuje podstawowe zagadnienia z zakresu farmakokinetyki i 
farmakodynamiki leków,
Opisuje grupy leków stosowanych w farmakoterapii różnych 
układów
Potrafi opisać i wyjaśnić wpływ składników pokarmu na 
działanie leków
Potrafi opisać i wyjaśnić wpływ leków stosowanych w 
różnych schorzeniach na przyswajanie składników 
odżywczych
Zna działanie używek i leków o działaniu odurzającym

■ gotowość 
odpowiedzi na 
zadany temat, 
aktywność w 
dyskusji

■ przygotowanie 
prezentacji, 
referatu

■ sprawdziany 
pisemne, testy 
■ egzamin

testowy

W, ć,  s

UMIEJĘTNOŚCI

KOMPETENCJE SPOŁECZNE/POSTAWA

PRZYKŁADOWE METODY WERYFIKACJI EFEKTÓW KSZTAŁCENIA
w zakresie wiedzy:
Egzamin ustny (niestandaryzowany, standaryzowany, tradycyjny, problemowy)',
Egzamin pisemny -  student generuje/rozpoznaje odpowiedź {esej, raport; krótkie strukturyzowane pytania /SSQ/; test 
wielokrotnego wyboru /MCQ/; test wielokrotnej odpowiedzi /MRQ/; test dopasowania; test T/N; test uzupełniania odpowiedzi); 
w zakresie umiejętności:
Egzamin praktyczny; Obiektywny Strukturyzowany Egzamin Kliniczny /OSCE/; Mini-CEX (mini -  clinical examination); 
Realizacja zleconego zadania; Projekt; Prezentacja; 
w zakresie kompetencji społecznych:
Esej refleksyjny; Przedłużona obserwacja przez opiekuna/nauczyciela prowadzącego; Ocena 360° (opinie nauczycieli, 
kolegów/koleżanek, pacjentów, innych współpracowników); Samoocena (w tym portfolio);

TREŚĆ ZAJĘĆ:

Wykłady:
1. Postacie leków, rodzaje dawek. Drogi podawania i wydalania leków. Podstawy farmakokinetyki i 
farmakodynamiki. Mechanizmy działania leków.
2. Leki a suplementy diety.
3. Narkotyczne i nienarkotyczne leki przeciwbólowe.
4. Zależności lekowe i narkomanie. Leki wywołujące uzależnienia. Inne substancje o działaniu 
uzależniającym.
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5. Podstawy chemioterapii zakażeń drobnoustrojami. Probiotyki, prebiotyki. Interakcje antybiotyków z 
żywnością i alkoholem.

Ćwiczenia:
1. Interakcje leków z pożywieniem.
2. Leki wpływające na czynność wydzielniczą przewodu pokarmowego, leki stosowane w leczeniu choroby 
wrzodowej żołądka i dwunastnicy. Leki stosowane w zaparciach i biegunkach. Leki żółciopędne i 
żółciotwórcze.
3. Hormony przysadki mózgowej i kory nadnerczy, leki anaboliczne.
4. Hormony i inne czynniki wpływające na gospodarkę wapniowo-fosforanową (parathormon, kalcytonina, 
witamina D).
5. Hormony płciowe, leki antykoncepcyjne. Rola diety w doustnej antykoncepcji hormonalnej.
6. Hormony wpływające na gospodarkę węglowodanową. Glukagon, insulina i leki przeciwcukrzycowe, leki 
stosowane w śpiączce hipo- i hiperglikemicznej.
7. Hormony tarczycy, leki przeciwtarczycowe.

Seminarium:
1. Leki stosowane w zaburzeniach odżywiania.
2. Wpływ leków na przyswajanie i metabolizm składników odżywczych: gospodarkę węglowodanową, 
białkową, lipidową, elektrolitową.
3. Wpływ leków na przyswajanie mikroelementów i witamin.
4. Wpływ pożywienia na działanie różnych grup leków.
5. Wpływ stanu odżywienia na działanie leków.
6. Witaminy rozpuszczalne w tłuszczach, hipowitaminozy i hiperwitaminozy.
7. Niedokrwistości, niedobarwliwa i makrocytarna. Pierwiastki śladowe.
Samokształcenie:

1. Wpływ diety na skuteczność leków przeciwzakrzepowych.
2. Leki wpływające na układ współczulny i przywspółczulny -  interakcje.
3. Leki przeciwbólowe -  interakcje z żywnością.

Literatura podstawowa, uzupełniająca, inne pomoce dydaktyczne:

1. Farmakologia - red. Grażyna Rajtar-Cynke, wyd. PZWL, Warszawa 2015r, wydanie III

2. Mikroskładniki odżywcze. Uwe Grober, wyd. MedPharm, Wrocław 2010

3. Interakcje leków z pożywieniem. Zofia Zachwieja, wyd. MedPharm, Wrocław 2016

4. Kompendium Farmakologii i Farmakoterapii. W. Buczko, A. Danysz, wyd. Edra, wydanie 6.

Wymagania dotyczące pomocy dydaktycznych:
Rzutnik multimedialny, komputer przenośny.

Warunki uzyskania zaliczenia przedmiotu:

W trakcie ćwiczeń, każdy student będzie oceniany 2 razy z tematów omawianych na ćwiczeniach (2 oceny 
pisemne) wg skali:

0; 2; 3; 3.5; 4.0; 4.5; 5.0 punktów.

Maksymalna liczba punktów możliwa do uzyskania w trakcie ćwiczeń -  10. Student ma obowiązek być
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przygotowanym z materiału omawianego na bieżącym ćwiczeniu.

Studenci, którzy nie opuścili żadnego ćwiczenia i uzyskali co najmniej 6 punktów otrzymują zaliczenie 
ćwiczeń i zostają dopuszczeni do egzaminu, ci którzy nie uzyskali wymaganych 6 punktów na

ćwiczeń student nie ma możliwości przystąpienia do egzaminu.

Warunkiem zaliczenia seminariów jest przygotowanie przez studenta prezentacji lub referatu na zadany 
przez prowadzącego temat oraz przyswojenie treści omawianych na wyżej wymienionych zajęciach.

Obecność na ćwiczeniach, seminariach i wykładach jest obowiązkowa.

Przedmiot kończy się egzaminem obejmującym zakres materiału omawianego na ćwiczeniach, seminariach i 
wykładach. Egzamin -  test 100 pytań jednokrotnego wyboru. Czas trwania egzaminu 100 minut.

Nazwa i adres jednostki prowadzącej moduł/przedmiot, kontakt (tel./email):
Nazwa jednostki: Zakład Farmakologii, Wydział Nauk o Zdrowiu 
Adres Collegium Pharmaceuticum, ul. W. Chodźki 4a, 20-093 Lublin 
Kontakt (tek, e-mail) tomasz.plechńćumlub.pl, tel. 81 448-67-70; (-72; -73)

Imię i nazwisko osoby przygotowującej/osób przygotowujących sylabus:
Dr hab. n. farm. Tomasz Piech, dr n. med. Katarzyna Walczak, dr. n. farm. Anna Makuch-Kocka 
dr. n. med. Sebastian Marciniak,

Imię i nazwisko osoby prowadzącej/osób prowadzących zajęcia:
Dr hab. n. farm. Tomasz Piech, dr n. med. Katarzyna Walczak, dr. n. farm. Anna Makuch-Kocka 
dr. n. med. Sebastian Marciniak, lek.med. Monika Turska

Podpis Kierownika jednostki prowadzącej zajęcia Podpis Dziekana

ćwiczeniach, muszą zaliczyć całość materiału u asystenta prowadzącego. W przypadku braku zaliczenia

Kierownik
Zakładu Farmakologii PRODZIEKAN

dr hab. n. farm. Tomasz Piech

Data sporządzenia sylabusa: 17.06.2019


