
Farmakologia FARM011 
 
 
 
Szczegóły kursu: 
 
Kod przedmiotu: FARM011  
Rok/Semestr: 2017/2018 letni 
Nazwa: Farmakologia 
Kierunek: Pielęgniarstwo 
Typ studiów: I st. – stacjonarne 
Profil studiów - praktyczny  
Rodzaj kursu: obligatoryjny 
Semestr studiów: II 
Punkty ECTS: 3  
Całkowita liczba godzin: 73 godz. 
Formy kształcenia (wykłady/ ćwiczenia/ zajęcia bez udziału nauczyciela): 48/15/10 
Prowadzący: mgr Waldemar Przepiórka  
Język: polski 
 
Efekty kształcenia: 
 
W zakresie wiedzy student: charakteryzuje poszczególne grupy środków leczniczych, główne 
mechanizmy działania, przemiany w ustroju i działania uboczne; omawia podstawowe zasady 
farmakoterapii; charakteryzuje poszczególne grupy leków i ich zastosowanie lecznicze, zna wpływ 
procesów chorobowych na metabolizm i eliminacje leków, zna ważniejsze działania niepożądane 
leków, w tym wynikające z ich interakcji, oraz zna procedurę zgłaszania działań niepożądanych 
leków, zna zasady wystawiania recept w ramach realizacji zleceń lekarskich, zna grupy leków, 
substancje czynne zawarte w lekach oraz postacie i drogi podania leków. 
 

 
W zakresie umiejętności student: ocenia wpływ leczenia farmakologicznego na fizjologiczne i 
biochemiczne procesy zachodzące w poszczególnych narządach;różnicuje poszczególne grupy 
leków i ich zastosowanie lecznicze; zna problematykę leczenia krwią i środkami krwiozastępczymi; 
szacuje niebezpieczeństwo toksykologiczne w określonych grupach wiekowych oraz w różnych 
stanach klinicznych, posługuje się informatorami farmaceutycznymi i bazami danych o produktach 
leczniczych, posiada umiejętności umożliwiające wystawianie recept na leki niezbędne do 
kontynuacji leczenia, w ramach realizacji zleceń lekarskich, posiada umiejętność przygotowania 
zapisu form recepturowych substancji leczniczych i środków spożywczych specjalnego 
przeznaczenia żywieniowego zleconych przez lekarza. 
 
Cel: 
 
Przygotowanie studenta do udziału w procesie leczenia ze szczególnym uwzględnieniem 
farmakoterapii. 
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Metody oceny: ćwiczenia: zaliczenie z oceną; wykład: egzamin pisemny;zajęcia bez udziału 
nauczyciela: referat z oceną; minimalny zasób wiedzy do zaliczenia: 50%. 


