
R A M O W Y   P R O G R A M 

seminariów i ćwiczeń z farmakologii dla studentów III roku Wydziału Lekarskiego 

 w semestrze letnim w roku akad. 2021/2022 

 

       Celem nauczania farmakologii jest nabycie wiedzy o działaniu  leków na  komórki, narządy 

i układy  organizmu człowieka.  Studenci powinni poznać losy leków w ustroju, błonowe, 

enzymatyczne i  wewnątrzkomórkowe mechanizmy ich działania, działania pożądane, 

niepożądane i toksyczne leków, interakcje między lekami, przeciwwskazania do ich 

stosowania. 

      W oparciu o mechanizmy działania leków studenci powinni  umieć uzasadnić zastosowanie 

wszystkich grup leków w określonych jednostkach chorobowych. Powinni poznać zasady  

leczenia stanów zagrażających życiu, podstawowe zasady racjonalnej antybiotykoterapii i 

chemioterapii zakażeń bakteryjnych, grzybiczych i wirusowych, a także zasady leczenia chorób 

nowotworowych i zatruć  środkami leczniczymi. 

       Studenci powinni nabyć umiejętność wykorzystania nabytej wiedzy  w profilaktyce i 

leczeniu chorób oraz nabyć umiejętność zapisywania wszystkich form leków magistralnych 

i gotowych  ze szczególnym uwzględnieniem leków narkotycznych, ludzi starszych, kobiet w 

ciąży i dzieci.  

 

 

Obowiązujący materiał : wiadomości z wykładów i ćwiczeń poszerzone  

                                       o wiadomości z podręczników 
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Seminaria: 

1. 28.02.2022-04.03.2022 /pn-pt/ 

Leki okulistyczne. Leki dermatologiczne. Substancje fotodynamiczne 

 

2. 07.03.2022-11.03.2022 

Leki wpływające na hemostazę stosowane miejscowo i ogólnie. Leki modyfikujące 

krzepnięcie krwi ze szczególnym uwzględnieniem wskazań, dawkowania, działań 

niepożądanych, przeciwskazań, interakcji 

 

3. 14.03.2022-18.03.2022 

Leki stosowane w hiperlipidemiach. Leki hipolipemiczne. 

 

4. 21.03.2022-25.03.2022 

Leki immunomodulujące. Leki przeciwnowotworowe w leczeniu chłoniaków, 

białaczek, zespołów mieloproliferacyjnych (czerwienica, nadpłytkowość, przewlekła 

białaczka szpikowa) i guzów litych – mechanizm działania, ogólne zasady doboru 

leków, działania niepożądane, zapobieganie i przeciwdziałanie działaniom 

niepożądanym 

 

5. 28.03.2022-01.04.2022 

Leki „biologiczne” – mechanizm działania, wskazania, dawkowanie, działania 

niepożądane, przeciwskazania. Znaczenie pojęcia: leki modyfikujące przebieg choroby. 

  

6. 04.04.2022-08.04.2022 

Leki przeciwhistaminowe I i II generacji - wskazania, dawkowanie, działania 

niepożądane, przeciwskazania, interakcje 

 

7.  11.04.2022-22.04.2022 

Witaminy i pierwiastki śladowe, suplementy diety - wskazania, dawkowanie, działania 

niepożądane, przeciwskazania, interakcje  

 

8. 25.04.2022-29.04.2022  

Środki kontrastowe. Izotopy radioaktywne. Leki immunizujące – szczepionki. 

 

     Ćwiczenia: 

1. 05.05.2022-10.05.2022 /czw-wt/ 

Leki stosowane w anemiach – niedoborowych, aplastycznych; preparaty żelaza, wit. 

B12, kwas foliowy, czynniki stymulujące; erytropoetyna - wskazania do stosowania, 

dawkowanie, działania niepożądane, przeciwwskazania, najczęstsze interakcje 

Kolokwium I – test obejmujący materiał seminaryjny. 

 

 

 

2. 12.05.2022-17.05.2022 

Leki stosowane w nadciśnieniu tętniczym i w chorobie wieńcowej. Leki moczopędne. 

Wskazania, dawkowanie, działania niepożądane, przeciwskazania, interakcje 

 

 



3. 19.05.2022-24.05.2022 

Leki stosowane w niewydolności krążenia. Leczenie obrzęku płuc. Leki 

antyarytmiczne. Wskazania, dawkowanie, działania niepożądane, przeciwskazania, 

interakcje. 

Sprawdzian z receptury. 

 

4. 26.05.2022-31.05.2022 

Leki stosowane w chorobach układu krążenia. Leki stosowane w przełomie 

nadciśnieniowym. Leczenie STEMI i NSTEMI. 

 

5. 02.06.2022-07.06.2022 

Leki stosowane w chorobach układu  oddechowego. Leki przeciwkaszlowe, 

mukolityczne. Wskazania, dawkowanie, działania niepożądane, przeciwskazania, 

interakcje 

 

6.  09.06.2022-14.06.2022 

Leki stosowane w chorobach przewodu pokarmowego. Leki wpływające na wątrobę. 

Leki stosowane w niedoborach enzymów trawiennych. Wskazania, dawkowanie, 

działania niepożądane, przeciwskazania, interakcje. 

Kolokwium II – test obejmujący materiał ćwiczeniowy. 

 

7. 17.06.2022 /pt/ - 21.06.2022 /wt/ 

Egzamin praktyczny z receptury. Zaliczenie ćwiczeń. 

 

Grupy ćwiczące we czwartek odrabiają zajęcia we środę 22.06.2022 

GS 37-39 -  godz. 15.30-17.00  s. 3.02 

GS 40-42  - godz. 15.30-17.00  s. 3.03 

GS 43-45 – godz. 17.15-18.45 

GS 46-48 – godz. 17.15-18.45 

GS 49-51 – godz. 19.00-20.30 

GS 52-54 – godz. 19.00-20.30 

GS 61-63 – godz. 15.30-17.00 


