Studium Kształcenia Podyplomowego
Wydziału Farmaceutycznego UJ CM
oraz
Okręgowa Izba Aptekarska w Krakowie

Szanowni Państwo
mamy przyjemność zaprosić do udziału w KURSIE:

ZAFAŁSZOWANE LEKI I WYROBY MEDYCZNE
18 czerwiec 2015 r. /czwartek/
Miejsce kursu: Wydział Farmaceutyczny UJ CM, ul. Medyczna 9, 30-688 Kraków

6 punktów edukacyjnych twardych dla farmaceutów
w ramach doskonalenia zawodowego farmaceutów. Forma kursu: wykłady.
PROGRAM KURSU
1400 – 1445
Zafałszowane leki – poważne zagrożenie dla bezpieczeństwa pacjenta i zdrowia publicznego.
a) Sfałszowane produkty lecznicze w XXI wieku b) Rodzaje fałszerstw c) Skala zjawiska na świecie
i w państwach UE.
(Nowe substancje psychoaktywne (tzw. dopalacze) - wykrywanie, działanie i zagrożenia dla zdrowia publicznego:
narkotyki, substancje psychoaktywne i nowe substancje psychoaktywne w państwach UE i w Polsce, zadania i rola
EMCDDA, ustawa o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii oraz niektórych innych ustaw (Sejm RP, Druk
nr 3343, 22.04.2015 r.), obrót detaliczny produktami leczniczymi zawierającymi w składzie substancje o działaniu
psychoaktywnym

1445 – 1530
Definicje i przykłady zafałszowanego leku i wyrobu medycznego, leku nielegalnego, imitacji leku,
produktu leczniczego substandardowego.
(Produkty nielegalne, podrobione, sfałszowane i substandardowe).

1530 – 1615
Bezpieczeństwo produkcji i dystrybucji produktów leczniczych oraz wyrobów medycznych w Polsce i na
świecie.
(Metody wykrywania sfałszowanych produktów leczniczych i innych produktów zawierających niedeklarowane aktywne
substancje farmaceutyczne API (suplementy diety i kosmetyki).

PRZERWA 1615 – 1630
1630 – 1715
Import równoległy produktów leczniczych a ryzyko występowania zafałszowanych leków w legalnej sieci
dystrybucji.
(Import równoległy/odwrócony produktów leczniczych a ryzyko występowania sfałszowanych produktów
w legalnej sieci dystrybucji – Herceptin case 2014/2015).
Zwalczanie w skali UE i narodowej oraz zapobieganie wprowadzaniu sfałszowanych produktów leczniczych do
legalnego łańcucha dystrybucji:
a). Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/62/UE zmieniająca dyrektywę 2001/83/WE w sprawie
wspólnotowego kodeksu odnoszącego się do produktów leczniczych stosowanych u ludzi.
b). Konwencja “Medicrime” - Council of Europe Convention on the counterfeiting of medical
products and similar crimes involving threats to public health.
c). Ustawa z dnia 19 grudnia 2014 r. o zmianie ustawy – Prawo farmaceutyczne oraz niektórych innych ustaw
(Dziennik Ustaw RP, 8 stycznia 2015 r. Poz. 28).

1715 – 1800
Nazewnictwo i ochrona leków przed ich zafałszowaniem. Kontrola seryjna wstępna aktywnych
substancji farmaceutycznych przeznaczonych do wykonywania leków recepturowych w aptekach.
(Monitorowanie bezpieczeństwa stosowania produktów leczniczych i wyrobów medycznych w Polsce
i na świecie).

1800– 1845
Monitorowanie bezpieczeństwa stosowania produktów leczniczych i wyrobów medycznych w Polsce
i na świecie.
(Sposoby zabezpieczania legalnej sieci dystrybucji produktów leczniczych: Track and Trace oraz e-Pedigree - koszty a
faktyczna skuteczność zabezpieczeń. Rola EDQM (Counterfeit/Illegal Medicines Working Group; API Working Group) i
projekt e-TACT).

1845 – 1915
Sprawdzian testowy
Wykładowca:
prof. dr hab. Zbigniew Fijałek, Narodowy Instytut Leków w Warszawie

Koszt uczestnictwa w kursie wynosi 120 zł od osoby. Wpłat należy dokonywać na numer konta:
PEKAO S.A. 24 1240 4722 1111 0000 4856 1132.

Zgłoszenia przyjmujemy do 15. 06. 2015 r.
Studium Kształcenia Podyplomowego Wydziału Farmaceutycznego
Uniwersytet Jagielloński
Collegium Medicum
ul. Medyczna 9
30-688 Kraków
tel. (12) 62-05-420
E-mail: katarzyna.stanowska@uj.edu.pl

Certyfikaty dla farmaceutów wystawia Studium Kształcenia Podyplomowego Wydziału Farmaceutycznego UJ CM.

