
 

Biuro Oddziału Kształcenia Podyplomowego Wydziału Farmaceutycznego informuje, iż  kurs 

„Sterylizacja, dezynfekcja i dezynsekcja oraz metody kontroli tych procesów” (16h) 

Moduł II – Mikrobiologia ogólna 

o symbolu   

MP-14/II/2/2017 – tryb podstawowy 
 

z  Mikrobiologii Medycznej 

                                                                                                                         odbędzie się w terminie: 

                                                                                                   07-08.10.2017 

Osoby zapisane na listę chętnych prosimy najpierw o potwierdzenie zakwalifikowania się na kurs. Po uzyskaniu informacji o zakwalifikowaniu 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  25 września 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  

 

Miejsce kursu: 

- Wydział Farmaceutyczny UM w Łodzi, ul. Muszyoskiego 1, sala nr 213 piętro II 
- Zakład Mikrobiologii Farmaceutycznej i Diagnostyki Mikrobiologicznej UM w Łodzi, ul. Pomorska 137 
*wg programu zajęd przedstawionego poniżej 
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UWAGA SPECJALIZUJĄCY!  

Koszt kursu:    340,00 zł 

Kurs dofinansowany w kwocie ok  250 zł/osobę.  

Dofinansowanie wliczone w całkowity koszt kursu podany powyżej  

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:  
- Wydział Farmaceutyczny UM w Łodzi, ul. Muszyoskiego 1, sala nr 213 II piętro 
- Zakład Mikrobiologii Farmaceutycznej i Diagnostyki Mikrobiologicznej UM w Łodzi, ul. Pomorska 137 
 
7 października 2017 r. (sobota) 
 
WYKŁADY 
Gmach Farmacji, ul. Muszyoskiego 1 sala nr 213 II piętro 
 
Dezynfekcja, antyseptyka i sanityzacja w codziennej pracy laboratorium mikrobiologicznego 
8:30-10:00 
Dezynsekcja. Choroby przenoszone przez insekty. – 2 godz. 
Mgr Wioletta Kmieciak 
 
10:15-12:30 
Fizyczne i chemiczne metody dezynfekcji. Przyczyny niepowodzeo. Chemiczne środki antyseptyczne i dezynfekcyjne. – 3 godz. 
Dr n. farm. Paweł Lisiecki 
 
12:45-13:30 
Mikrobiom skóry i higiena rąk w praktyce szpitalnej. – 1 godz.  
Dr n. farm. Paweł Lisiecki 
 
Przerwa 
 
WYKŁAD, SEMINARIA Z DEMONSTRACJAMI 
Budynek Zakładu Mikrobiologii Farmaceutycznej i Diagnostyki Mikrobiologicznej,  
ul. Pomorska 137 
 
14:15-15:00 
Metody badania środków dezynfekcyjnych. – 1 godz. 
Dr n farm. Maria Sobiś-Glinkowska 
 
 
 



 
15:15-16:45 
Wrażliwośd różnych form drobnoustrojów na środki dezynfekcyjne. Wpływ materii organicznej (ropa, krew, kał) na aktywnośd przeciwbakteryjną środków 
dezynfekcyjnych. Badanie aktywności środków antyseptycznych i dezynfekcyjnych metodą MIC i MBC. Kontrola bakteryjnego zanieczyszczenia powierzchni i 
powietrza. – 2 godz. 
Dr n. farm. Maria Sobiś-Glinkowska, dr n. farm. Paweł Lisiecki 
 
 
8 października 2017 r. (niedziela) 
 
WYKŁAD 
Budynek Zakładu Mikrobiologii Farmaceutycznej i Diagnostyki Mikrobiologicznej,  
ul. Pomorska 137 
 
8:30-11:45 
Sterylizacja w praktyce medycznej i biotechnologii (metody sterylizacji i ich dobór, czynniki wpływające na skutecznośd sterylizacji, przygotowanie 
materiałów do sterylizacji, opakowania; procesy sterylizacji w biotechnologii). – 4 godz. + 15 min. przerwy 
Dr hab. inż. Alina Kunicka-Styczyoska 
 
Przerwa 
 
SEMINARIA Z DEMONSTRACJAMI 
Budynek Zakładu Mikrobiologii Farmaceutycznej i Diagnostyki Mikrobiologicznej,  
ul. Pomorska 137 
 
12:30-14:45 
Metody kontroli urządzeo sterylizujących. Wskaźniki biologiczne – Sporal S, A, DuoSporale, testy chemiczne – Alias C1/C2, Alias A1/B1, testy emulacyjne 
Brown TST Control, taśmy  
do kontroli sterylizacji TGP i TAS. – 3 godz. 
Dr n. farm. Maria Sobiś-Glinkowska, dr n. farm. Paweł Lisiecki 
 
14:45-15:30 
Test zaliczający kurs 
 
 
* BKPWF zastrzega iż program może ulec zmianie 
 
 


