Szanowni Uczniowie klas 7 - 8 szkół podstawowych z województwa pomorskiego,
Serdecznie zapraszam do udziału w kursie e-learnignowym pt.:
Opracować nowy lek – wyzwania współczesnej farmacji
W ciągu czterech miesięcy od 16 listopada 2020 roku do 26 lutego 2021 roku uczestnicy kursu
będą mieli możliwość zarówno samodzielnego zapoznania się, jak i przedyskutowania na forum lub podczas telekonferencji zagadnień dotyczących wyzwań związanych z pracami nad
wprowadzaniem nowych leków i szczepionek. Szczegółowa problematyka kursu obejmuje:
nr
1.
2.

4.

7 – 11 grudnia 2020

5.

14 – 18 grudnia 2020

Temat
Jak powstała i czym się zajmuje farmacja?
Jak kiedyś pracowano nad wynalezieniem leku lub szczepionki?
Jak współcześnie wyglądają procedury związane z opracowywaniem nowego leku?
Jakie są konsekwencje łamania procedur związanych z wprowadzaniem
nowych leków i szczepionek do powszechnego użycia?
Co to jest szczepionka i jak działa na nasz organizm?

6.

21 – 24 grudnia 2020

Dlaczego na niektóre choroby nie można opracować szczepionki?

7.
8.
9.
10.
11.

11 – 15 stycznia 2021
18-22 stycznia 2021
25 – 29 stycznia 2021
8 – 12 lutego 2021
15 – 19 lutego 2021

12.

22 – 26 lutego 2021

Jak działają antybiotyki?
Dlaczego niektóre bakterie stają się oporne na antybiotyki?
Co to są leki odtwórcze?
Jakie problemy wiążą się z przygotowaniem leków na choroby sieroce?
Dlaczego w przypadku leków ważna jest sprawiedliwość dystrybutywna?
Jakie dylematy moralne związane są opracowywaniem i wprowadzaniem
nowych leków i szczepionek?

3.

Termin
16 – 20 listopada 2020
23 – 27 listopada 2020
30 listopada – 4 grudnia
2020

Osoby chętne do udziału w kursie uprzejmie proszę o zgłoszenia mailowe do dnia 20 listopada
2020 roku na adres: ankoug@gmail.com. W mailu należy podać imię i nazwisko, adres e-mail
uczestnika kursu oraz tytuł kursu, w którym chce uczestniczyć.
Kurs ma formę e-learningową co oznacza, że wszystkie materiały umieszczone są na Platformie
Edukacyjnej Uniwersytetu Gdańskiego. Kontakt z wykładowcą oraz innymi uczestnikami
kursu możliwy jest za pośrednictwem: platformy edukacyjnej, forum, czatu, ZOOMa oraz emaila. Stwarza to możliwość poszerzenia swojej wiedzy w dowolnym dla siebie czasie, bez
konieczności przyjazdu na zajęcia. Ukończenie kursu dokumentowane jest certyfikatem. W razie jakichkolwiek pytań proszę o kontakt mailowy.
Serdecznie zapraszam do udziału w kursie,
Anna Kot
Zdolni z Pomorza – Uniwersytet Gdański
Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020

