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• Co to jest alergia? Typy nadwrażliwości; rodzaj alergenu wywołującego reakcję 
nadwrażliwości; czynniki rozwoju alergii typu I; alergie krzyżowe.

• Omówienie leków p/ alergicznych (schemat): leki p/histaminowe, kromony, leki obkurczające 
naczynia krwionośne, leki przeciwleukotrienowe, inhibitory kalcyneuryny, beta-
adrenomimetyki wziewne, metyloksantyny, bromek ipratropium (omówienie dwóch 
pierwszych grup: leki p/histaminowe i kromony).

• GKS – glikokortykosteroidy: mechanizm działania, omówienie wybranych leków, działania 
niepożądane, interakcje pod kątem rozmowy z pacjentem.

• Inne preparaty na alergie.

• Alergiczny nieżyt nosa. Alergiczne zapalenie spojówek.

• Alergia na leki: jak rozpoznać alergię na leki; przykłady leków, które mogą spowodować 
alergię.

• Testy na alergię.

• Case study.

LECZENIE ALERGII
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• Wyjaśnienie pojęcia polipragmazji.

• Mechanizm działania IPP (inhibitorów pompy protonowej).

• Wskazania do stosowania IPP.

• Redefinicja pojęcia lek osłonowy.

• Kiedy zaproponować preparat IPP bez recepty?

• Działania niepożądane i konsekwencje nadużywania IPP.

• Błędne stosowanie i ordynowanie IPP, podstawy zasad depreskrypcji.

• Problemy wynikające z przyjmowania leku i sposoby ich rozwiązania - case
study.

IPP
Analiza przypadków. Postępowanie z pacjentami z wielolekowością w praktyce aptecznej na 

przykładzie leczenia inhibitorami pompy protonowej. Preskrypcja i depreskrypcja leków OTC.
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• GORĄCZKA: definicja, pomiar temperatury, rodzaje termometrów, leki 
p/gorączkowe.

• KATAR: rodzaje, preparaty i wyroby medyczne pomocne w leczeniu kataru, rodzaje 
aspiratorów, inhalacje i inhalatory.

• KASZEL: rodzaje kaszlu, omówienie leków, suplementów i wyrobów medycznych 
dostępnych w aptece leczących kaszel.

• ODPORNOŚĆ: czym jest i jak działa odporność, preparaty dostępne w aptece, rola 
witaminy D w budowaniu odporności.

PACJENT PEDIATRYCZNY

kilka najczęstszych problemów, które można rozwiązać w aptece
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• Czym jest cukrzyca? Krótkie przypomnienie. 

• Porównanie I i II typu cukrzycy.

• Algorytm leczenia lekami przeciwcukrzycowymi cukrzycy typu I i II.

• Omówienie mechanizmu leków.

• Schemat dawkowania.

• Interakcje z lekami, żywnością, używkami.

• Działania niepożądane. Doradztwo z zakresu OF.

• Nowoczesne preparaty handlowe, dostępne na rynku polskim.

NOWOCZESNE LEKI PRZECIWCUKRZYCOWE. DORADZTWO Z ZAKRESU 

OPIEKI FARMACEUTYCZNEJ.
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