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Sylabus modułu zajęć na studiach wyższych 

 
Nazwa Wydziału Wydział Lekarski  UJ CM  

Nazwa jednostki prowadzącej 
moduł 

Katedra Mikrobiologii UJ CM  

Nazwa modułu  Mikrobiologia kliniczna - zajęcia zintegrowane (anestezjologia 
i intensywna terapia, chirurgia ogólna, choroby wewnętrzne – 
hematologia, choroby zakaźne, ginekologia i położnictwo, 
pediatria) 

Klasyfikacja ISCED 0912  

Język kształcenia polski  

Cele kształcenia Nauczenie studentów  właściwego doboru materiału 
klinicznego i metod badań z zakresu diagnostyki 
mikrobiologicznej, prawidłowego pobierania i przesyłania 
materiałów do tego typu badań, interpretacji wyników oraz 
trafnego różnicowania w zakresie zakażeń z uwzględnieniem 
czynnika etiologicznego, drogi przenoszenia, mechanizmów 
zjadliwości oraz obrazu klinicznego.  

Uzyskanie przez studentów praktycznej wiedzy z zakresu 
prowadzenia prawidłowej antybiotykoterapii oraz 
mechanizmów oporności drobnoustrojów na leki 
przeciwdrobnoustrojowe.  

Efekty kształcenia dla modułu  Po zakończeniu zajęć, w zakresie wiedzy, student:  

 zna uwarunkowania środowiskowe i epidemiologiczne 
chorób wywoływanych przez bakterie, wirusy, grzyby i 
pasożyty 

 zna podstawy teoretyczne i praktyczne diagnostyki 
mikrobiologicznej, potrafi wymienić rodzaje materiałów 
biologicznych wykorzystywanych w diagnostyce 
laboratoryjnej oraz zasady pobierania materiału do badań, 
potrafi uzasadnić wybór materiału i metody w 
diagnozowaniu chorób infekcyjnych 

 umie wymienić i rozumie podstawowe mechanizmy 
oporności drobnoustrojów na chemioterapeutyki, potrafi 
omówić zasady racjonalnej antybiotykoterapii 

 zna metody diagnostyczne chorób bakteryjnych, 
wirusowych, grzybiczych oraz  parazytoz przywlekanych z 
krajów o odmiennym klimacie 

 zna pojęcie „nowe i powracające czynniki zakaźne” oraz 
przyczyny ich występowania  

 zna zasady diagnozowania mikrobiologicznego (w tym 
metody serologiczne i molekularne) i postępowania 



terapeutycznego najczęstszych chorób o podłożu 
infekcyjnym u dzieci jak: zapalenie mięśnia sercowego, 
wsierdzia i osierdzia, gorączka reumatyczna, choroby 
skóry, choroby układu oddechowego, choroby układu 
pokarmowego w tym biegunki infekcyjne, choroby układu 
moczowo-płciowego, neuroinfekcje,  

 zna proces kształtowania się flory fizjologicznej u 
noworodka ze szczególnym uwzględnieniem flory 
przewodu pokarmowego  

 zna sposoby diagnostyki mikrobiologicznej ( w tym metody 
serologiczne i molekularne) i zasady doboru leczenia w 
zakażeniach perinatalnych 

 zna i rozumie zasady diagnozowania mikrobiologicznego    
( w tym metody serologiczne i molekularne) i doboru 
farmakoterapii a także metod profilaktyki w najczęstszych 
chorobach infekcyjnych przenoszonych drogą płciową  

 zna i rozumie znaczenie prawidłowej mikroflory dróg 
rodnych i przewodu pokarmowego szczególnie w 
odniesieniu do roli probiotyków nowej generacji jako 
istotnych elementów mikrobiomu zdrowego człowieka 

 zna i rozumie podstawowe zasady diagnostyki 
mikrobiologicznej ( w tym metody serologiczne i 
molekularne) i farmakoterapii chorób wywołanych przez 
bakterie, wirusy, grzyby i pasożyty u osób z obniżoną 
odpornością  oraz chorobami krwi ( w tym z chorobą 
nowotworową i po przeszczepieniu komórek 
krwiotwórczych)  

 zna i rozumie zagrożenie czynnikami infekcyjnymi związane 
z hospitalizacją osób z obniżoną odpornością oraz 
chorobami krwi (w tym z chorobą nowotworową i po 
przeszczepieniu komórek krwiotwórczych) oraz umie 
wskazać różnice w diagnostyce, leczeniu i profilaktyce 
zakażeń tej grupy chorych 

 zna definicje i metody diagnostyki mikrobiologicznej (w 
tym serologiczne i molekularne) zakażeń szpitalnych na 
oddziałach zabiegowych i dziecięcych 

 zna definicje, czynniki etiologiczne, zasady diagnostyki 
mikrobiologicznej (w tym metody serologiczne i 
molekularne) oraz sposoby farmakoterapii sepsy. 

 zna i rozumie podstawowe zasady diagnostyki 
mikrobiologicznej (w tym metody serologiczne i 
molekularne) i farmakoterapii w odniesieniu do 
najczęstszych  chorób wymagających interwencji 
chirurgicznej (w tym rany przewlekłe) 

 zna zasady okołooperacyjnego nadzoru 
mikrobiologicznego i umie uzasadnić wybór metod 
diagnostycznych i terapeutycznych zakażeń związanych z 
zabiegami chirurgicznymi, zna i rozumie zasady profilaktyki 
antybiotykowej okołooperacyjnej 

 zna zasady nadzoru mikrobiologicznego i umie uzasadnić 



wybór metod diagnostycznych, terapeutycznych oraz 
profilaktycznych zakażeń związanych z hospitalizacją w 
oddziale intensywnej terapii 

 zna i rozumie podstawowe zasady diagnostyki 
mikrobiologicznej (w tym metody serologiczne i 
molekularne) i farmakoterapii oraz profilaktyki w 
odniesieniu do chorób infekcyjnych dróg rodnych oraz 
zakażeń związanych z  zabiegami ginekologicznymi 

 
 
Po zakończeniu zajęć, w zakresie umiejętności, student 
potrafi:  

 prowadzić dokumentację medyczną ze szczególnym 
uwzględnieniem zleceń i wyników badań 
mikrobiologicznych 

 przeprowadzić diagnostykę różnicową chorób 
wywoływanych przez bakterie, wirusy, grzyby i pasożyty (z 
uwzględnieniem  „nowych” czynników infekcyjnych oraz 
pochodzących z krajów o ciepłym klimacie) zarówno u 
osób dorosłych (w tym z obniżoną odpornością), jak i dzieci 
( w tym noworodków),  

 planować diagnostykę mikrobiologiczną chorób 
infekcyjnych ze wskazaniem właściwych metod 
diagnostycznych (w tym serologicznych i molekularnych) 

 dobrać i zastosować odpowiednią metodę pobrania 
materiału biologicznego do badań laboratoryjnych (w tym 
pobieranie krwi do posiewów krwi, pobieranie wymazów z 
nosa, gardła, skóry i ran) 

 prawidłowo zinterpretować wyniki badań 
mikrobiologicznych i wykorzystać tę wiedzę do dalszego 
postępowania z chorym 

 dobrać chemioterapeutyki stosownie do wieku pacjenta 
oraz  do rozpoznanego czynnika etiologicznego choroby 
infekcyjnej z uwzględnieniem ewentualnych mechanizmów 
oporności oraz przeprowadzić analizę ewentualnych 
działań niepożądanych i interakcji między tymi lekami  

 prawidłowo zinterpretować charakterystyki 
farmaceutyczne produktów leczniczych takich jak: 
antybiotyki, leki przeciwwirusowe, leki przeciwgrzybiczne, 
leki przeciwpasożytnicze, środki dezynfekcyjne 

 ocenić stan rany ( w tym pooperacyjnej i odleżyn) oraz 
odpowiednio ją zaopatrzyć, uwzględniając ewentualne 
powikłanie infekcyjne 

 posługiwać się procedurami służącymi do szybkiej 
diagnostyki różnicującej stany zapalne dróg rodnych  w 
gabinecie ginekologicznym w oparciu o analizę preparatu 
bezpośredniego i/lub wybarwionego metodą Grama, 
pomiar pH pochwy oraz charakterystyczne objawy 
kliniczne 

 posługiwać się 10-stopniową skalą Nugenta służącą do 



oceny biocenozy pochwy 

 zinterpretować wyniki badań mikrobiologicznych ciężarnej, 
kobiety po porodzie oraz noworodka i wdrożyć 
odpowiednie postępowanie w chwili podejrzenia choroby 
infekcyjnej  

 
Po zakończeniu zajęć, w zakresie kompetencji społecznych 
(profesjonalizmu) student:  

 zna i stosuje zasady medycyny opartej na dowodach 

 zna i przestrzega w swoich działaniach zasad etycznych 

 posiada umiejętność rozwiązywania problemów 

 zna i potrafi stosować zasady odpowiedzialności klinicznej i 
funkcjonowania współpracy lekarza klinicysty z pracownią 
mikrobiologiczną 

 zna i przestrzega prawa pacjenta w tym: prawa do ochrony 
danych osobowych, intymności, prawa do informacji o 
wynikach badań mikrobiologicznych, prawa do świadomej 
zgody na wykonanie badań 

 ma świadomość i potrafi wykazać odpowiedzialność za 
swój rozwój zawodowy 

 potrafi wyszukiwać i krytycznie analizować dane z 
piśmiennictwa ( w tym anglojęzycznego) 

 potrafi pracować w grupie 

 posiada umiejętność przekazywania swojej wiedzy innym 

 potrafi dokonać samooceny i rozpoznać granice własnych 
umiejętności 

 potrafi uczyć innych 
 

Metody sprawdzania i kryteria 
oceny efektów kształcenia 
uzyskanych przez studentów 

Sprawdziany kształtujące: 

W zakresie wiedzy oraz umiejętności:  

Sprawdzian  w formie krótkich strukturyzowanych odpowiedzi 
zintegrowany czasowo i w treści ze sprawdzianem 
praktycznym (stanowiska mikroskopowe z określonym 
zadaniem do wykonania) – za każde zadanie student 
otrzymuje 1 pkt 

 

Sprawdzian końcowy (podsumowujący)  

W zakresie wiedzy:  

Ocena nabytych wiadomości (w formie ustnej) 

W zakresie umiejętności: 

Ocena umiejętności wykonywania określonego zadania 
wskazanego przez prowadzącego przedmiot , dokonywana 
każdorazowo w trakcie i na zakończenie zajęć praktycznych  



(w formie ustnej) 

W zakresie kompetencji społecznych (profesjonalizmu): 

Obserwacja: zachowania się studenta podczas ćwiczeń oraz 
seminariów, umiejętności współpracy w grupie i krytycznej 
oceny uzyskanych przez siebie wyników.   

Typ modułu obowiązkowy  

Rok studiów V. WL 

Semestr Zimowy i letni (9. i 10.) 

Forma studiów Studia stacjonarne / Studia niestacjonarne  

Imię i nazwisko koordynatora 
modułu i/lub osoby/osób 
prowadzących moduł 

Prof. dr hab. med. Małgorzata Bulanda 
 

Imię i nazwisko osoby/osób 
egzaminującej/egzaminujących 
bądź udzielającej zaliczenia, 
w przypadku gdy nie jest to osoba 
prowadząca dany moduł 

Prof. dr hab. med. Małgorzata Bulanda 
Prof. dr hab. Magdalena Kosz- Vnenchak  
Prof. dr hab. Magdalena Strus 
Dr hab. Monika Brzychczy-Włoch 
Dr hab. Agnieszka Chmielarczyk 
Dr hab. Tomasz Gosiewski 
Dr hab. Sława Szostek 
Dr hab. Jadwiga Wójkowska-Mach 
Dr hab. Barbara Zawilińska 
Dr Małgorzata Biernat-Sudolska 
Dr Artur Drzewiecki 
Dr Piotr Kochan 
Dr Paweł Krzyściak  
Dr Agata Pietrzyk 
Dr Anna Różańska 
Dr  Dominika Salamon 
Dr Magdalena Skóra 
Dr Anna Tomusiak-Plebanek 
Mgr Agnieszka Sroka-Oleksiak 
Mgr Katarzyna Talaga-Ćwiertnia 

Sposób realizacji Zajęcia z udziałem nauczyciela wymagające jego obecności  i 
obecności studentów (ćwiczenia laboratoryjne, seminaria-
zajęcia w małych grupach)  

Wymagania wstępne i dodatkowe Wiedza z zakresu Mikrobiologii z Parazytologią i Immunologii 
(II.WL) oraz udokumentowane zaliczenie tego modułu. 
 

Rodzaj i liczba godzin zajęć 
dydaktycznych wymagających 
bezpośredniego udziału 
nauczyciela akademickiego 
i studentów, gdy w danym 
module przewidziane są takie 
zajęcia 

Ćwiczenia laboratoryjne:  24 h - 100% udziału nauczyciela 
akademickiego 

Seminaria (zajęcia w małych grupach): 6 h - 100% udziału 
nauczyciela akademickiego 

W ramach zajęć zintegrowanych z anestezjologią i intensywną 
terapią: 1 h seminarium i 4 h  
 



W ramach zajęć zintegrowanych z chirurgią ogólną: 1 h 
seminarium i 4 h ćwiczeń 

W ramach zajęć zintegrowanych z chorobami wewnętrznymi 
(hematologia): 1 h seminarium  i 4 h ćwiczeń 

W ramach zajęć zintegrowanych z chorobami zakaźnymi: 1 h 
seminarium  i 4 h ćwiczeń 

W ramach zajęć zintegrowanych z ginekologią i 
położnictwem: 1 h seminarium i 4 h ćwiczeń 

W ramach zajęć zintegrowanych z pediatrią: 1 h seminarium i 
4 h ćwiczeń 

Liczba punktów ECTS przypisana 
modułowi 

2 pkt 
 

Bilans punktów ECTS Udział w zajęciach: 

 ćwiczenia –  24 godzin;  0,8 pkt. ECTS 

 seminaria – 6 godzin; 0,1 pkt. ECTS 

Praca własna studenta:  

 przygotowanie do seminariów – 5 godzin; 0,1 pkt. 
ECTS 

 przygotowanie do ćwiczeń  –15 godzin: 0,5 pkt. ECTS 

 przygotowanie do sprawdzianów kształtujących  – 15 
godzin; 0,5 pkt. ECTS 

W sumie:  65 godzin = 2 pkt ECTS 
 

Stosowane metody dydaktyczne Praca z małą grupą  

 Metody problemowe (wykład konwersatoryjny) 

 Metody aktywizujące (metoda przypadków, dyskusja 
dydaktyczna) 

 Metody praktyczne (pokaz, ćwiczenia laboratoryjne) 

Forma i warunki zaliczenia 
modułu, w tym zasady 
dopuszczenia do egzaminu, 
zaliczenia, a także forma 
i warunki zaliczenia 
poszczególnych zajęć 
wchodzących w zakres danego 
modułu 

Zaliczenie modułu wymaga spełnienia następujących 
warunków: 

- obecność na wszystkich zajęciach (100% obecności) 

- zaliczenie sprawdzianów kształtujących oraz 
podsumowującego (uzyskanie co najmniej 60% prawidłowych 
odpowiedzi z każdego z nich) 

Treści modułu (z podziałem na 
formy realizacji zajęć) 

Zajęcia zintegrowane z anestezjologią i intensywną terapią 
1. Sepsa, definicje, podział, zasady postępowania 

mikrobiologicznego.  
2. Zasady diagnostyki mikrobiologicznej, farmakoterapii 



i profilaktyki zapalenia płuc związanego z 
wytworzeniem sztucznej drogi oddechowej i 
wentylacją mechaniczną.  

3. Zasady diagnostyki mikrobiologicznej, farmakoterapii 
i profilaktyki zakażeń u pacjenta z centralną linią 
naczyniową, a także u pacjenta z cewnikiem w 
pęcherzu moczowym. 

 
Zajęcia zintegrowane z chirurgią ogólną 

1. Postacie zakażeń szpitalnych w chirurgii: zakażenie 
miejsca operowanego i inne definicje, metody 
diagnostyki mikrobiologicznej i sposoby leczenia, 
metody nadzoru. 

2. Zasady diagnostyki mikrobiologicznej, farmakoterapii  
i profilaktyki zakażeń ran oraz przewlekłych (w tym 
odleżyn). 

3. Profilaktyka zakażeń u pacjentów operowanych.  
4. Zasady pobierania materiału do badań 

mikrobiologicznych w chirurgii, interpretacja wyników 
badań mikrobiologicznych, zasady prawidłowej 
antybiotykoterapii. 

 
Zajęcia zintegrowane z chorobami wewnętrznymi 
(hematologia): 

1. Specyfika zakażeń u chorych onkohematologicznych i 
biorców komórek krwiotwórczych. 

2. Odrębności w diagnostyce, leczeniu i zapobieganiu 
zakażeniom związanym z hospitalizacją ludzi z 
chorobami krwi i obniżoną odpornością  (w tym po 
przeszczepieniu komórek krwiotwórczych).  

3. Zasady diagnostyki mikrobiologicznej, farmakoterapii  
i profilaktyki zakażeń u osób po przeszczepieniu 
komórek krwiotwórczych i chorych onkologicznych w 
trakcie chemioterapii.  
 

Zajęcia zintegrowane z chorobami zakaźnymi: 
1. Definicja i metody diagnostyczne „nowych i 

powracających czynników zakaźnych” oraz przyczyny 
ich występowania.  

2. Diagnostyka mikrobiologiczna bakteryjnych zakażeń 
ośrodkowego układu nerwowego u dorosłych. 

3. Zasady diagnostyki mikrobiologicznej, farmakoterapii  
i profilaktyki wybranych parazytoz, a także chorób 
przywlekanych z krajów strefy tropikalnej, ze 
szczególnym uwzględnieniem malarii. 

 
Zajęcia zintegrowane z ginekologią i położnictwem 

1. Flora fizjologiczna dróg rodnych, diagnostyka stanów 
zapalnych dróg rodnych. 

2. Ocena bicenozy pochwy wg. skali Nugenta.    
3. Współczesne metody diagnostyki, farmakoterapii i 

profilaktyki zakażeń i zarażeń perinatologicznych.  
4. Zasady pobierania materiału do badań 

mikrobiologicznych w ginekologii i położnictwie, 
interpretacja wyników badań mikrobiologicznych, 
zasady prawidłowej antybiotykoterapii.  



 
Zajęcia zintegrowane z pediatrią  

1. Zagadnienia dotyczące kształtowania się flory 
fizjologicznej noworodka.  

2. Zakażenia okresu noworodkowego, czynniki 
etiologiczne, w tym nowe czynniki infekcyjne, 
sposoby zapobiegania , metody diagnostyczne.  

3. Wybrane zagadnienia dotyczące czynników 
etiologicznych (w tym pochodzących ze strefy 
tropikalnej oraz nowych czynników infekcyjnych)  
powodujących zakażenia: skóry, układu moczowego, 
układu pokarmowego, układu oddechowego oraz 
układu nerwowego u dzieci. 

4. Zasady pobierania materiału do badań 
mikrobiologicznych w pediatrii, interpretacja 
wyników badań mikrobiologicznych, zasady 
prawidłowej antybiotykoterapii.  

5. Kontrola zakażeń szpitalnych na oddziale 
pediatrycznym i neonatologicznym; definicje, metody 
nadzoru, zagadnienia prawne. 

6.  Zasady higieny (dezynfekcja, sterylizacja) na oddziale 
pediatrycznym.   

Zawarte powyżej treści merytoryczne realizowane są na 
seminariach oraz  na ćwiczeniach. 

Wykaz literatury podstawowej 
i uzupełniającej obowiązującej do 
zaliczenia danego modułu 
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