
 
 

 

 

Biuro Oddziału Kształcenia Podyplomowego Wydziału Farmaceutycznego informuje, iż kurs: 

„Farmakokinetyka stosowana” 

o symbolu  FA-9/III/2018 

odbędzie się w dniach: 

UWAGA – ZMIANA TERMINU!!! 

06-07.04.2019 r. 

Osoby zapisane na kurs proszone są o potwierdzenie swojego zakwalifikowania a następie przesłanie 

dokumentów: 

 NOWY formularz zgłoszenia udziału (dostępny na stronie okp.umed.pl w zakładce 

„ADRESY/DO POBRANIA” 

dowód wpłaty 

najpóźniej do dnia 22 marca 2019 r. 

(faxem, mailem, pocztą)oraz potwierdzić ich dotarcie do biura. 

 

Miejsce kursu: 

Wydział Farmaceutyczny w Łodzi, ul. Muszyńskiego 1; 

Sala  213. 

UWAGA SPECJALIZUJĄCY ! 

Koszt kursu płatny przez kursanta: 200 zł 

Całkowity koszt kursu ok.  460 zł/os. 

Dofinasowanie w wysokości ok. 260 zł/os. 

 

Opłaty winny być wpłacane wyłącznie na konto: 

Uniwersytet Medyczny, Al. Kościuszki 4, 90-419 Łódź, 

 

ING BANK ŚLĄSKI ŁÓDŹ 

NA NUMER KONTA : 

22 1050 0099 6363 1111 1111 1111 

KONIECZNIE : w rubryce tytułem należy podać symbol kursu oraz dopisek 708-04- 027 



 
 

 

Prosimy o dokładne i czytelne wypełnienie formularza, włącznie z aktualnym numerem telefonu, datą i podpisem – 

umożliwi to szybkie przekazanie informacji w przypadku wszelkich zmian. 

 

W przypadku rezygnacji z udziału w szkoleniu prosimy o niezwłoczne zawiadomienie 

o tym pracowników Biuro Oddziału Kształcenia Podyplomowego. 

 

Informacje dla osób zainteresowanych otrzymaniem FAKTURY 

Podstawą do wystawienia faktury jest dowód wpłaty. 

Prawidłowo wypełniony dowód wpłaty powinien zawierać:  

 w przypadku podmiotu gospodarczego – w tytule przelewu nr NIP, symbol kursu oraz nazwisko 

uczestnika,  

 w przypadku osób fizycznych: w tytule przelewu symbol kursu oraz dopisek FAKTURA,  

 w przypadku kiedy osoba fizyczna chce fakturę na podmiot gospodarczy – w tytule przelewu pełne 

dane firmy z nr NIP 

 

Plan kursu* 

06.04.2019 r. (sobota) sala 213 

9:00-10:30 dr n. farm. Piotr Szcześniak (Zakład i Katedra Biofarmacji UM w Łodzi) Losy leku w ustroju (LADME) (2h) 

10:30-12:45 dr n. farm Piotr Szcześniak (Zakład i Katedra Biofarmacji UM w Łodzi) Metody wyznaczania parametrów 

farmakokinetycznych. Parametry farmakokinetyczne po jednorazowym i wielokrotnym podaniu leku (3h) 

13:00-15:15 dr hab. n. farm. Magdalena Jasińska Stroschein (Zakład i Katedra Biofarmacji UM w Łodzi) Wpływ czynników 

fizjologicznych i środowiskowych na farmakokinetykę leków (3h) 

 

07.04.2019 (niedziela) sala 213 

9:00-11.15 dr hab. n. farm. Magdalena Jasińska Stroschein (Zakład i Katedra Biofarmacji UM w Łodzi) Wpływ czynników 

patofizjologicznych na farmakokinetykę leków (3h) 

11:30-13:00 dr n. farm. Beata Welk (Zakład Farmacji Szpitalnej UM w Łodzi) Zasady indywidualizacji dawkowania leku w 

oparciu o kryteria farmakokinetyczne (2h) 

13:00-14.30 dr n. farm. Beata Welk (Zakład Farmacji Szpitalnej UM w Łodzi) Farmakokinetyka kliniczna wybranych leków 

(2h) 

14:45-15.30 dr n. farm. Piotr Szcześniak (Zakład i Katedra Biofarmacji UM w Łodzi) Podsumowanie i zaliczenia (1h). 

*BOKPWF zastrzega, że plan może ulec zmianie. 


