
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Projekt Zdrowie jest priorytetem. Partnerstwo uniwersytetów medycznych Polski i Ukrainy na rzecz polepszenia jakości opieki medycznej pogranicza polsko-ukraińskiego 

HARMONOGRAM ZAJĘĆ W RAMACH SEMINARIUM SZKOLENIOWEGO Z „FARMACJI KLINICZNEJ” 
Zajęcia w dniach 8 – 11 maja 2014 r. 

Lublin, Uniwersytet Medyczny w Lublinie, ul. Chodźki 1, sala 211 
 

zajęcia w dniu 08.05.2014 r. (czwartek)  

godzina nazwa przedmiotu prowadzący 

9.00 – 9.45 Wykład wstępny – „Kluczowe aspekty nauczania farmacji 
klinicznej”  

Prof. Andriy Zimenkovsky, 
Asystent Koordynatora ze 
strony ukraińskiej 

9.45 – 10.30 Wykład wstępny – „Podnoszenie bezpieczeństwa 
farmakoterapii pacjentów w warunkach leczenia 
stacjonarnego dzięki działalności profesjonalisty z farmacji 
klinicznej” 

Dr Yuliya Nastiukha 
(Nastiucha), Konsultant ds. 
opieki farmaceutycznej  
w projekcie 

10.30 – 10.45 Przerwa kawowa 

10.45 – 13.00 „Stacjonarna opieka farmaceutyczna i farmacja kliniczna na 
przykładzie syndromu metabolicznego” (3 godz.) 

Dr Marta Zayats 

13.00 – 13.45 Obiad 

13.45 – 16.45 „Ocena farmakoterapii pacjentów z chorobą wrzodową”  
(4 godz.) 

Dr Olga Boretska 

16.45 – 17.00 Przerwa kawowa 

zajęcia w dniu 09.05.2014 r. (piątek) 

9.00 – 11.15 Stacjonarna opieka farmaceutyczna i farmacja kliniczna na 
przykładzie syndromu metabolicznego” (3 godz.) 

Dr Marta Zayats 

11.15 – 11.30 Przerwa kawowa 

11.30 – 13.00 „Diagnostyka laboratoryjna z punktu widzenia farmaceuty 
klinicznego. Wpływ leków na wskaźniki analiz laboratoryjnych” 
(2 godz.) 

Asyst. Kateryna Kostiana 

13.00 – 13.45 Obiad  

13.45 – 16.45 „Ocena farmakoterapii pacjentów z chorobą wrzodową”  
(4 godz.) 

Dr Olga Boretska 

16.45 – 17.00 Przerwa kawowa 

zajęcia w dniu 10.05.2014 r. (sobota) 

9.00 – 11.15 „Stacjonarna opieka farmaceutyczna i farmacja kliniczna na 
przykładzie syndromu metabolicznego” (3 godz.) 

Dr Marta Zayats 

11.15 – 11.30 Przerwa kawowa 

11.30 – 13.00 „Diagnostyka laboratoryjna z punktu widzenia farmaceuty 
klinicznego. Wpływ leków na wskaźniki analiz laboratoryjnych” 
(2 godz.) 

Asyst. Kateryna Kostiana 

13.00 – 13.45 Obiad  

13.45 – 16.45 „Ocena farmakoterapii pacjentów z chorobą wrzodową”  
(4 godz.)  

Dr Olga Boretska 

16.45 – 17.00 Przerwa kawowa 

zajęcia w dniu 11.05.2014 r. (niedziela) 

8.30 – 8.45 Przerwa kawowa  

8.45 – 11.00 „Stacjonarna opieka farmaceutyczna i farmacja kliniczna na 
przykładzie syndromu metabolicznego” (3 godz.) 

Dr Marta Zayats 

11.00 – 11.15 Przerwa kawowa 

11.15 – 12.45 „Diagnostyka laboratoryjna z punktu widzenia farmaceuty 
klinicznego. Wpływ leków na wskaźniki analiz laboratoryjnych” 
(2 godz.) 

Asyst. Kateryna Kostiana 

12.45 – 13.30 Obiad  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Projekt Zdrowie jest priorytetem. Partnerstwo uniwersytetów medycznych Polski i Ukrainy na rzecz polepszenia jakości opieki medycznej pogranicza polsko-ukraińskiego 

HARMONOGRAM ZAJĘĆ W RAMACH SEMINARIUM SZKOLENIOWEGO Z „FARMACJI KLINICZNEJ” 
Zajęcia w dniach 15 – 18 maja 2014 r.  

Lublin, Uniwersytet Medyczny w Lublinie, ul. Chodźki 1, sala 211 
 

zajęcia w dniu 15.05.2014 r. (czwartek)  

godzina nazwa przedmiotu prowadzący 

9.00 – 11.15 „Rola czynnika odżywiania w poprawie skuteczności i bezpieczeństwa 
farmakoterapii (na przykładzie pacjentów z chorobami kardiologicznymi)”  
(3 godz.) 

Dr Oksana 
Lopatynska 

11.15 – 11.30 Przerwa kawowa 

11.30 – 13.00 „Diagnostyka laboratoryjna z punktu widzenia farmaceuty klinicznego. Wpływ 
leków na wskaźniki analiz laboratoryjnych” (2 godz.) 

Asyst. Kateryna 
Kostiana 

13.00 – 13.45 Obiad  

13.45 – 16.00 „Medycyna oparta na dowodzeniu jako jedno z głównych narzędzi zapewnienia 
racjonalności farmakoterapii. Podstawy opieki farmaceutycznej opartej na 
dowodach” (3 godz.) 

Dr Tetyana 
Ryvak 

16.00 – 16.15 Przerwa kawowa 

zajęcia w dniu 16.05.2014 r. (piątek) 

9.00 – 11.15 „Rola czynnika odżywiania w poprawie skuteczności i bezpieczeństwa 
farmakoterapii (na przykładzie pacjentów z chorobami kardiologicznymi)”  
(3 godz.) 

Dr Oksana 
Lopatynska 

11.15 – 11.30 Przerwa kawowa 

11.30 – 13.00 „Diagnostyka laboratoryjna z punktu widzenia farmaceuty klinicznego. Wpływ 
leków na wskaźniki analiz laboratoryjnych” (2 godz.) 

Asyst. Kateryna 
Kostiana 

13.00 – 13.45 Obiad  

13.45 – 16.00 „Medycyna oparta na dowodzeniu jako jedno z głównych narzędzi zapewnienia 
racjonalności farmakoterapii. Podstawy opieki farmaceutycznej opartej na 
dowodach” (3 godz.) 

Dr Tetyana 
Ryvak 

16.00 – 16.15 Przerwa kawowa 

zajęcia w dniu 17.05.2014 r. (sobota) 

9.00 – 11.15 „Rola czynnika odżywiania w poprawie skuteczności i bezpieczeństwa 
farmakoterapii (na przykładzie pacjentów z chorobami kardiologicznymi)”  
(3 godz.) 

Dr Oksana 
Lopatynska 

11.15 – 11.30 Przerwa kawowa 

11.30 – 13.00 „Diagnostyka laboratoryjna z punktu widzenia farmaceuty klinicznego. Wpływ 
leków na wskaźniki analiz laboratoryjnych” (2 godz.) 

Asyst. Kateryna 
Kostiana 

13.00 – 13.45 Obiad  

13.45 – 16.00 „Medycyna oparta na dowodzeniu jako jedno z głównych narzędzi zapewnienia 
racjonalności farmakoterapii. Podstawy opieki farmaceutycznej opartej na 
dowodach” (3 godz.) 

Dr Tetyana 
Ryvak 

16.00 – 16.15 Przerwa kawowa 

zajęcia w dniu 18.05.2014 r. (niedziela) 

8.15 – 8.30 Przerwa kawowa 

8.30 – 10.45 „Rola czynnika odżywiania w poprawie skuteczności i bezpieczeństwa 
farmakoterapii (na przykładzie pacjentów z chorobami kardiologicznymi)”  
(3 godz.) 

Dr Oksana 
Lopatynska 

10.45 – 11.00 Przerwa kawowa 

11.00 – 13.15 „Medycyna oparta na dowodzeniu jako jedno z głównych narzędzi 
zapewnienia racjonalności farmakoterapii. Podstawy opieki farmaceutycznej 
opartej na dowodach” (3 godz.)  

Dr Tetyana 
Ryvak 

13.15 – 14.00 Obiad  

 


