
 

 

 

 
Biuro Oddziału Kształcenia Podyplomowego Wydziału Farmaceutycznego informuje, iż kurs: 

 

„Metody izolowania analitu z matrycy i oznaczenia substancji 
toksycznych oraz ich metabolitów z zastosowaniem metod analizy 
instrumentalnej : GC, GC- MS, HPLC, HPLC- MS, HPLC- MS- MS, ASA 

(płomieniowa-bezpłomieniowa), spektrofotometria w zakresie UV- VIS” 

 
o symbolu  ToP -15/II/2017 

odbędzie się 
w dniach 16-24.10.2017 r. 

 
Dokumenty: formularz zgłoszenia udziału oraz dowód wpłaty należy dostarczyć                   

najpóźniej do dnia 
30 września 2017 r. (faxem, mailem, pocztą). 

 
Miejsce kursu: 

 

Instytut Ekspertyz Sądowych im. Prof. dra Jana Sehna 

 ul. Westerplatte 9 

31-033 Kraków 

 

UWAGA SPECJALIZUJĄCY ! 

Koszt kursu: 2 700 zł (do zapłaty przez kursanta) 

Całkowity koszt kursu 5440 zł/os 
Dofinansowanie w wysokości 2740zł/os 

 
Opłaty winny być wpłacane wyłącznie na konto: 

Uniwersytet Medyczny, Al. Kościuszki 4, 90-419 Łódź, 
ING BANK ŚLĄSKI ŁÓDŹ 

NA NUMER KONTA : 
30 1050 0099 6364 1111 1111 1111 

 
KONIECZNIE : w rubryce tytułem należy podać symbol kursu oraz dopisek 708-04-078 

 
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 wraz z symbolem kursu 

 

Plan kursu*  

 

PONIEDZIAŁEK  16 października 2017r. 

 

11.00 – 11.15 
 

ROZPOCZĘCIE 

 

11.15 – 12.00 WYKŁAD 

„Instruktaż ogólny z zakresu BHP dla osób uczestniczących w szkoleniach 

prowadzonych przez IES” 

inż. Janusz Kurleto 

12.00 – 12.45 WYKŁAD  

„Ogólne zagadnienia analizy toksykologicznej (rodzaje materiału i jego 

zabezpieczanie; trucizny, leki, zasoby rynku narkotykowego, suplementy diety, 

toksyny, jady, środki dopingowe; rodzaje metod – przesiewowe, potwierdzające, 

ukierunkowane, walidacja, testy kompetencji)” 

dr hab. Maria Kała 

12.45 – 13.30 WYKŁAD  

„Regulacje prawne w toksykologii klinicznej i sądowej (trucizny, leki, alkohol 

etylowy, środki odurzające, substancje psychotropowe, środki podobnie działające 

do alkoholu, pestycydy)”.  

dr hab. Maria Kała 

13.30 – 14.00 PRZERWA 

 

14.00 – 14.45 WYKŁAD  

„Izolacja trucizn nieorganicznych (mineralizacja – na sucho i mokro, wspomagana 

mikrofalami, dializa, ekstrakcja, mikrodyfuzja)” 

dr hab. Teresa Lech 

14.45 – 17.00 WYKŁAD  

„Techniki chromatografii cieczowej (LC) z różnymi rodzajami detekcji  (DAD, 

FL, MS, MS-MS) i elektroforezy kapilarnej (EC) w analizie materiału 

biologicznego” 

dr Wojciech Lechowicz 

17.00 – 18.30 WYKŁAD 

„Izolacja trucizn organicznych (LLE, SPE, SPME, roztwarzanie matrycy (włosy), 

hydroliza, derywatyzacja, mikrodyfuzja)”  

dr hab. Maria Kała 



WTOREK  17 października 2017r.  

 

8.00 – 9.30 
 

ĆWICZENIA – grupa I 

„Izolacja trucizn organicznych – ekstrakcja ciecz/ciecz zależna od pH, 

derywatyzacja” 

dr hab. Piotr Adamowicz 

9.30 – 12.30 ĆWICZENIA – grupa I 

„Przesiewowe metody wykrywania i oznaczania narkotyków, leków i nowych 

środków psychoaktywnych (syntetyczne kannabinole, katynony) w materiale 

biologicznym” 
dr hab. Piotr Adamowicz 

8.00 – 9.30 ĆWICZENIA – grupa II 

„Oznaczanie zanieczyszczeń alkoholu” 

mgr Dominika Jama 

9.30 – 12.30 ĆWICZENIA – grupa II 

„System identyfikacji leków we krwi metodą HPLC DAD wspomagany własną 

bazą danych” 
dr Joanna Gieroń 

12.30 – 13.00 PRZERWA 

 

13.00 – 16.00 ĆWICZENIA – grupa I 

„System identyfikacji leków we krwi metodą HPLC DAD wspomagany własną 

bazą danych” 
dr Joanna Gieroń 

16.00 – 17.30 ĆWICZENIA – grupa I 

„Oznaczanie zanieczyszczeń alkoholu” 

mgr Dominika Jama 

13.00 – 14.30 ĆWICZENIA – grupa II 

„Izolacja trucizn organicznych – ekstrakcja ciecz/ciecz zależna od pH, 

derywatyzacja” 

dr hab. Piotr Adamowicz 

14.30 – 17.30 ĆWICZENIA – grupa II 

„Przesiewowe metody wykrywania i oznaczania narkotyków, leków i nowych 

środków psychoaktywnych (syntetyczne kannabinole, katynony) w materiale 

biologicznym” 
dr hab. Piotr Adamowicz 



ŚRODA  18 października 2017r. 

 

8.00 – 9.30 
 

WYKŁAD  

„Metody przesiewowe (ICP OES i ICP-MS) w analizie materiału biologicznego na 

obecność trucizn nieorganicznych”  
dr hab. Teresa Lech 

9.30 – 11.00 ĆWICZENIA – grupa I 

„Zastosowanie metody ICP OES do analizy przesiewowej materiału biologicznego 

na obecność metali” 
dr hab. Teresa Lech 

9.30 – 11.00 ĆWICZENIA – grupa II 

„Izolacja trucizn organicznych z krwi metodą SPE” 
dr Wojciech Lechowicz 

11.00 – 11.30 PRZERWA 

 

11.30 – 14.30 ĆWICZENIA – grupa I 

„Analiza środków odurzających i substancji psychotropowych we krwi metodą 

LC  MS MS z liniową pułapką jonową”  
dr Bogdan Tokarczyk 

14.30 – 16.00 ĆWICZENIA – grupa I 

„Izolacja trucizn organicznych z krwi metodą SPE” 
dr Wojciech Lechowicz 

16.00 – 17.30 ĆWICZENIA – grupa I 

„Zastosowanie mikrodyfuzji i metod spektrofotometrycznych do oznaczania 

lotnych związków – na przykładzie cyjanków” 
dr Józefa Sadlik 

11.30 – 13.00 ĆWICZENIA – grupa II 

„Zastosowanie metody ICP OES do analizy przesiewowej materiału biologicznego 

na obecność metali” 
dr hab. Teresa Lech 

13.00 – 14.30 ĆWICZENIA – grupa II 

„Zastosowanie mikrodyfuzji i metod spektrofotometrycznych do oznaczania 

lotnych związków – na przykładzie cyjanków” 
dr Józefa Sadlik 

14.30 – 17.30 ĆWICZENIA – grupa II 

„Analiza środków odurzających i substancji psychotropowych we krwi metodą 

LC  MS MS z liniową pułapką jonową” 

dr Bogdan Tokarczyk 



CZWARTEK  19 października 2017r. 

 

8.00 – 8.45 
 

WYKŁAD  

„Charakterystyka substancji toksycznych występujących w preparatach na 

odchudzanie” 

dr Roman Stanaszek 

8.45 – 10.15 WYKŁAD 

„Techniki AAS (F AAS, ET AAS, CV AAS, HG AAS) w analizie trucizn 

nieorganicznych” 

dr Józefa Sadlik 

10.15 – 11.00 WYKŁAD  

„Charakterystyczne odczyny chemiczne i metody spektrofotometryczne w analizie 

trucizn nieorganicznych” 

dr Józefa Sadlik 

11.00 – 11.30 PRZERWA 

 

11.30 – 13.45 ĆWICZENIA – grupa I 

„Analiza farmaceutyków będących w nielegalnym obrocie” 
mgr Bogumiła Byrska 

13.45 – 16.45 ĆWICZENIA – grupa I 

„Przesiewowa metoda wykrywania i oznaczania trucizn organicznych we krwi 

techniką HPLC MS ESI” 

dr Wojciech Lechowicz 

16.45 – 18.15 ĆWICZENIA – grupa I 

„Identyfikacja lotnych związków organicznych (metanol, glikol etylenowy, 

rozpuszczalniki) metodami GC FID i HS GC MS” 

dr Bogdan Tokarczyk 

11.30 – 13.45 ĆWICZENIA – grupa II 

„Oznaczanie metali metodą atomowej spektrometrii absorpcyjnej (CV AAS i ET-

AAS)” 
dr Józefa Sadlik 

13.45 – 16.00 ĆWICZENIA – grupa II 

„Analiza farmaceutyków będących w nielegalnym obrocie” 
mgr Bogumiła Byrska 

16.00 – 17.30 ĆWICZENIA – grupa II 

„Analiza surowców roślinnych na przykładzie identyfikacji morfiny i innych 

alkaloidów opium w słomie makowej oraz produktów jej przetwarzania” 

dr Roman Stanaszek 



PIĄTEK  20 października 2017r. 

 

8.00 – 10.15 
 

ĆWICZENIA – grupa I 

„Oznaczanie metali metodą atomowej spektrometrii absorpcyjnej (CV AAS i ET-

AAS)” 
dr Józefa Sadlik 

8.00 – 10.15 ĆWICZENIA – grupa II 

„Oznaczanie HbCO metodą GC FID z użyciem metanizera” 
mgr Dominika Jama 

10.15 – 10.45 PRZERWA 

 

10.45 – 13.45 WYKŁAD 

„Dioksyny i im podobne zanieczyszczenia. Szkodliwe działanie, analityka i 

regulacje prawne” 
prof. dr hab. Adam Grochowalski 

13.45 – 16.00 ĆWICZENIA – grupa I 

„Oznaczanie HbCO metodą GC FID z użyciem metanizera” 
mgr Dominika Jama 

16.00 – 17.30 ĆWICZENIA – grupa I 

„Analiza surowców roślinnych na przykładzie identyfikacji morfiny i innych 

alkaloidów opium w słomie makowej oraz produktów jej przetwarzania” 

dr Roman Stanaszek 

13.45 – 16.00 ĆWICZENIA – grupa II 

„Identyfikacja syntetycznych kannabinoidów z użyciem metod GC MS i LC 

QTOF MS” 

dr Roman Stanaszek 

16.00 – 17.30 ĆWICZENIA – grupa II 

„Oznaczanie niemetali (fluorków i jodków) metodami spektrofotometrycznymi po 

mikrodyfuzji i spopielaniu” 
dr hab. Teresa Lech 



SOBOTA  21 października 2017r. 

 

8.30 – 10.00 
 

WYKŁAD  

„Strategia analityczna badania produktów pochodzących z rynku narkotykowego 

(klasyczne narkotyki, nowe substancje psychoaktywne, środki zastępcze)” 

dr hab. Dariusz Zuba 

10.00 – 10.45 WYKŁAD  

„Metody oznaczania etanolu w materiale biologicznym” 

dr hab. Dariusz Zuba 

10.45 – 11.15 PRZERWA 

 

11.15 – 12.00 WYKŁAD 

„Techniki spektrofotometryczne, immunochemiczne oraz szybkie testy w analizie 

trucizn organicznych” 
dr hab. Maria Kała 

12.00 – 12.45 WYKŁAD 

„Analiza wody z różnych zbiorników (ujęcia wody pitnej, studnie, jeziora, rzeki)” 

dr hab. Maria Kała 

12.45 – 14.15 WYKŁAD 

„Interpretacja wyników analizy chemiczno-toksykologicznej. Analiza 

przypadków” 

dr hab. Maria Kała 



PONIEDZIAŁEK  23 października 2017r. 

 

8.00 – 10.15 
 

WYKŁAD 

„Technika chromatografii gazowej (GC) z różnymi rodzajami detekcji (FID, 

NPD,  ECD, MS), jonizacji (EI, CI), fragmentacji (pojedyncza, wielokrotna) 

jonów (+) i (–) oraz różnymi analizatorami mas (Q, ITrap, TOF,QTOF)” 
dr hab. Piotr Adamowicz 

10.15 – 10.45 PRZERWA 

 

10.45 – 12.15 ĆWICZENIA – grupa I 

 „Izolacja substancji psychoaktywnych z materiałów alternatywnych (ślina, 

włosy)” 

dr Joanna Gieroń 

12.15 – 13.45 ĆWICZENIA – grupa I 

„Oznaczanie niemetali (fluorków i jodków) metodami spektrofotometrycznymi po 

mikrodyfuzji i spopielaniu” 
dr hab. Teresa Lech 

13.45 – 16.00 ĆWICZENIA – grupa I 

„Identyfikacja syntetycznych kannabinoidów z użyciem metod GC MS i LC 

QTOF MS” 

dr Roman Stanaszek  

10.45 – 13.45 ĆWICZENIA – grupa II 

„Przesiewowa metoda wykrywania i oznaczania trucizn organicznych we krwi 

techniką HPLC MS ESI” 

dr Wojciech Lechowicz 

13.45 – 15.15 ĆWICZENIA – grupa II 

„Efekty matrycowe w LC MS” 

dr Wojciech Lechowicz 

15.15 – 16.45 ĆWICZENIA – grupa II 

„Zastosowanie chromatografii cieczowej oddziaływań hydrofilowych z detekcją 

światła rozproszonego (HILIC-ELSD) w równoczesnej analizie kationów i 

anionów” 

dr Wojciech Lechowicz 



WTOREK  24 października 2017r. 

 

8.00 – 8.45 
 

WYKŁAD – sala konferencyjna  

„Analiza związków chemicznych występujących w preparatach stosowanych w 

gospodarstwie domowym” 
dr hab. Teresa Lech 

8.45 – 9.30 WYKŁAD 

„Katastrofy ekologiczne” 
dr Józefa Sadlik 

9.30 – 11.00 ĆWICZENIA – grupa I 

„Zastosowanie chromatografii cieczowej oddziaływań hydrofilowych z detekcją 

światła rozproszonego (HILIC-ELSD) w równoczesnej analizie kationów i 

anionów” 

dr Wojciech Lechowicz 

11.00 – 12.30 ĆWICZENIA – grupa I 

„Efekty matrycowe w LC MS” 

dr Wojciech Lechowicz 

9.30 – 11.00 ĆWICZENIA – grupa II 

„Identyfikacja lotnych związków organicznych (rozpuszczalniki, metanol, glikol 

etylenowy) metodami GC FID i HS GC MS” 

dr Bogdan Tokarczyk 

11.00 – 12.30 ĆWICZENIA – grupa II 

 „Izolacja substancji psychoaktywnych z materiałów alternatywnych (ślina, 

włosy)” 

dr Joanna Gieroń 

12.30 – 13.00 PRZERWA  

 

 

13.00 – 14.00 KOLOKWIUM 

dr hab. Maria Kała 
 

*BOKPWF zastrzega, że plan może ulec zmianie. 


