
 

Biuro Oddziału Kształcenia Podyplomowego Wydziału Farmaceutycznego informuje, iż  kurs 

„Etiologia, obraz kliniczny i diagnostyka zakażeo grzybiczych” (24h) 

Moduł III – Mikrobiologia kliniczna 

o symbolu   

MP-13/III/8/2017 – tryb podstawowy 
MU-13/III/8/2017 – tryb uzupełniający 

 
z  Mikrobiologii Medycznej 

                                                                                                                         odbędzie się w terminie: 

                                                                                                   17-19.11.2017 

Osoby zapisane na listę chętnych prosimy najpierw o potwierdzenie zakwalifikowania się na kurs od dnia 17.10.2017. 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  3 listopada 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: 

Zakład Mikrobiologii Farmaceutycznej i Diagnostyki Mikrobiologicznej 
ul . Pomorska 137 
*wg programu zajęd przedstawionego poniżej 

 

UWAGA SPECJALIZUJĄCY!  

Koszt kursu:    300,00 zł 

Całkowity koszt kursu 789 zł/os 
Dofinansowanie w wysokości 489 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 wraz z imieniem i 

nazwiskiem uczestnika kursu 
 

 
 



 
Program kursu 

 
Kurs zarówno w części wykładowej jak i dwiczeniowej odbędzie się na ul . Pomorskiej 137 w Zakładzie Mikrobiologii Farmaceutycznej i Diagnostyki 
Mikrobiologicznej 
 
Piątek  15.30-20.40 (6 godzin lekcyjnych + przerwy) 
Wykłady: 

 Podstawy mikologii: klasyfikacja, zarys patogenezy, epidemiologii (dr Maria Sobiś –Glinkowska) 1 h 

 Charakterystyka grzybów drożdżopodobnych. Właściwości biologiczne, patomechanizm zakażeo, izolacja i identyfikacja drożdżaków (dr Grażyna Lipowczan) 
1 h  

 Zasady pobierania materiału do badao mikologicznych. Klasyczne metody diagnostyki mikologicznej (dr Grażyna Lipowczan) 1 h. 
Ćwiczenia: 

 Diagnostyka grzybów drożdżopodobnych (dr Grażyna Lipowczan, dr Bożena Dudkiewicz) 3h 
 
Sobota  9.00-18.45 (10 godzin lekcyjnych + przerwy) 
Wykłady 

 Mikotoksyny i ich wykrywanie  (dr Magdalena Szemraj) 1 h. 

 Diagnostyka molekularna zakażeo grzybiczych (dr Magdalena Szemraj) 1h. 

 Charakterystyka grzybic – czynniki etiologiczne, obraz kliniczny  (dr Grażyna Lipowczan) 1 h 

 Grzybice powierzchniowe, czynniki etiologiczne, obraz kliniczny i diagnostyka (dr Grażyna Lipowczan) 1 h  

 Identyfikacja grzybów pleśniowych (dr Grażyna Lipowczan) 1 h  

 Identyfikacja grzybów dermatofitowych (dr Grażyna Lipowczan) 1h 

 Testy serologiczne – metody niehodowlane w rozpoznawaniu inwazyjnych zakażeo grzybiczych (dr Grażyna Lipowczan) 1 h 
Ćwiczenia: 

 Diagnostyka laboratoryjna grzybów pleśniowych i dermatofitowych (dr Grażyna Lipowczan, dr Bożena Dudkiewicz) 3 h 
 
Niedziela 8.30-17.30 (8 godzin lekcyjnych + przerwy) 

 Szpitalne zakażenia grzybicze. Leki p/grzybicze  (dr Paweł Lisiecki)  3 godz. 

 Grzybice układowe, patogeneza inwazyjnych grzybic układowych (dr Grażyna Lipowczan) 2 h 

 Klasyczna diagnostyka inwazyjnych zakażeo grzybiczych (dr Grażyna Lipowczan) 1 h 
Ćwiczenia: 

 Problemy w diagnostyce grzybic, ocena lekowrażliwości grzybów (dr Grażyna Lipowczan, dr Bożena Dudkiewicz) 2h 
Zaliczenie (test) 
 


