
 

Biuro Oddziału Kształcenia Podyplomowego Wydziału Farmaceutycznego informuje, iż  kurs 

„Epidemiologia zakażeo szpitalnych, rola laboratorium mikrobiologicznego w  wykrywaniu i monitorowaniu zakażeo szpitalnych” 

(24h) 

Moduł IV – Zakażenia szpitalne 

o symbolu   

MP-13/IV/1/2017 – tryb podstawowy 
MU-13/IV/1/2017 – tryb uzupełniający 

 
z  Mikrobiologii Medycznej 

                                                                                                                         odbędzie się w terminie: 

                                                                                                   16-18.10.2017 

Osoby zapisane na listę chętnych prosimy najpierw o potwierdzenie zakwalifikowania się na kurs. Po uzyskaniu informacji o zakwalifikowaniu się, należy przesład 

(faxem, mailem: aneta.snycerska@umed.lodz.pl,  pocztą).: 

- formularz zgłoszenia udziału http://a.umed.pl/pl/doc/far/okp/2015/Formularz%20zgloszenia.pdf  

-ksero dowodu wpłaty 

 najpóźniej  do dnia  4 padziernika 2017 r.  

 

Przypominamy że, osoby specjalizujące się w innych jednostkach szkolących a zakwalifikowane na ww. kurs  zobowiązane są  dostarczyd przed kursem  zgodę od 

Pełnomocnika zawierającą datę rozpoczęcia i zakooczenia specjalizacji (faxem, mailem, pocztą) 

(wzór tutaj: http://a.umed.pl/pl/doc/far/okp/2015/wzor%20delegowania%20NOWE.pdf ) 

W razie rezygnacji prosimy o kontakt z Biurem OKP  
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Miejsce kursu: 

Instytut Centrum Zdrowia Matki Polki 
Centrum Medycznej Diagnostyki Laboratoryjnej 
Pracownia Mikrobiologii z Parazytologią 
Łódź, ul. Rzgowska 281/289 
 
*wg programu zajęd przedstawionego poniżej 

UWAGA SPECJALIZUJĄCY!  

Koszt kursu:    290,00 zł 

Całkowity koszt kursu 1043 zł/os 
Dofinansowanie w wysokości 753 zł/os 

 
Opłaty winny byd wpłacane wyłącznie na konto: 

 

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

ING BANK ŚLĄSKI ŁÓDŹ 

30 1050 0099 6364 1111 1111 1111  
 

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

 
 Prosimy o dokładne i czytelne wypełnienie formularza, włącznie z aktualnym numerem telefonu, datą i podpisem – umożliwi to szybkie przekazanie informacji w 

przypadku wszelkich zmian. 
 
  

Informacje dla osób zainteresowanych otrzymaniem FAKTURY 
 

Podstawą do wystawienia faktury jest dowód wpłaty. Prawidłowo wypełniony dowód wpłaty powinien zawierad: 

 

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 
 

 

 



 
 
 
 

PROGRAM KURSU 
 

Miejsce kursu:  
Instytut Centrum Zdrowia Matki Polki 
Centrum Medycznej Diagnostyki Laboratoryjnej 
Pracownia Mikrobiologii z Parazytologią 
Łódź, ul. Rzgowska 281/289 
 
Dzieo Wykłady Wykładowca Ćwiczenia (w grupach 5-osobowych) 

08:00-09:30 
 
 
09:30-11:00 
 
 
11:00-11:45 
 
11:45-12:30 
 

1.Od Ignacego Semmelweisa do „czystych rąk” – zakażenia 
szpitalne w ujęciu historycznym 
 
2. Definicja zakażenia szpitalnego, rozpoznawanie, częstośd 
występowania , czynniki ryzyka, postacie 
 
3. Patogeny odpowiedzialne za zakażenia szpitalne 
 
4. Rodzaje próbek pochodzących z oddziałów, sposoby badao 

dr Ewa Śpiewak  2x45min 
 
 
dr Anna Ciebiada Adamiec 2x45min 
 
 
mgr Małgorzata Szczypkowska 1x45min 
 
dr Marzena Grab 1x45min 

12:30-14:00 
Pobieranie próbek odciskowych, wymazów 
środowiskowych badanie powietrza, ocena 
czystości rąk, posiewy w kierunku 
nosicielstwa 
 
Marzena Grab 2X45min 
Małgorzata Szczypkowska 2x45 min 
Agnieszka Seraficka 2x45 min 
Anna Ciebiada Adamiec 2x45 min 

08:00-08:45 
 
08:45-09:30 
 
09:30-10:15 
 
10:15-11:00 
 
11:00-11:45 
 
11:45-12:30 

1.Zakażenia szpitalne w oddziałach intensywnej terapii, 
 
2.Zakazenia w oddziałach chirurgii 
 
3.Zakażenia szpitalne w oddziałach   hematologii, transplantologii 
 
4. Zakażenia w oddziałach neonatologicznych  
 
5. Zasady oceny posiewów, wykonywania testów dodatkowych  
 
6. Mechanizmy oporności 

mgr Agnieszka Seraficka 1x45min 
 
mgr Małgorzata Szczypkowska 1x45min 
 
mgr Agnieszka Seraficka 1x45min 
 
mgr Małgorzata Szczypkowska 1x45min 
 
dr Marzena Grab 1x45min 
 
mgr Agnieszka Seraficka 1x45min 
 

12:30-14:00 
Ocena posiewów , izolacje 
drobnoustrojów, testy dodatkowe, 
nastawianie testów wykrywających 
mechanizmy oporności 
 
Marzena Grab 2X45min 
Małgorzata Szczypkowska 2x45 min 
Agnieszka Seraficka 2x45 min 
Anna Ciebiada Adamiec 2x45 min 

08:00-08:45 
 
 
08:45-10:15 
 
10:15-11:00 
 

1. Organizacja systemu kontroli zakażeo szpitalnych , metody 
rejestracji, przetwarzania i analizay danych 
 
2.Dochodzenie epidemiologiczne 
 
3.Zapobiegania zakażeniom szpitalnym 
 

dr Marzena Grab 1x45min 
 
 
lek Anetta Bartczak  2x45min 
 
dr Marzena Grab 1x45min  
 

12:30-14:00 
Interpreatcja wyników,  wykonanie 
raportów  
 
Marzena Grab 2X45min 
Małgorzata Szczypkowska 2x45 min 
Agnieszka Seraficka 2x45 min 



11:00-12:30 
 
14:00-15:30 
 

4. Zakażenia szpitalne w Polsce i na  świecie  
 
5.Zaliczenie kursu 

dr Anna Ciebiada Adamiec 2x45min 
 
dr Anna Ciebiada Adamiec 2x45min 

Anna Ciebiada Adamiec 2x45 min 

 
* BKPWF zastrzega iż program może ulec zmianie 
 
 


