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RÓŻNE GODZINY i DNI: Wykłady: (5 x 2 godz.) 

 

RÓŻNE DNI: Seminarium: (18 godz. x 5 grup)  
 

 

 

Data Temat 

8.10.2019; 7.50-9.20 
s.21 

Higiena rąk i powierzchni szpitalnych, izolacja pacjentów 

16.10.2019; 8.00-

9.30 s.21 
Pobieranie i transportowanie materiałów do badań mikrobiologicznych i 

nowoczesne metody diagnostyki mikrobiologicznej  

30.10.2019; 8.00-

9.30 s.21 
Epidemiologia i profilaktyka zakażeń szpitalnych 

27.11.2019; 13.30-

14.30 s.21 
Ochrona zdrowia personelu, a profilaktyka ekspozycji zawodowej w 

zakładach opieki zdrowotnej 

4.12.2019; 13.30-

14.30 s.21 Organizacja i metody kontroli zakażeń 

 

 



Seminarium Grupa I, 8.00-9.30, Kopernika 25, s. 21 albo s. 5 

Data Temat 

6.11.2019, s.21 Izolacja pacjentów 

13.11.2019, s.21 Zakażenia krwi pierwotne i wtórne: oddział intensywnej terapii oraz inne 

20.11.2019, s.5 Zakażenia u położnic 

27.11.2019, s.5 Zakażenia krwiopochodne 

4.12.2019, s.21 Ochrona personelu przed zakażeniami 

11.12.2019, s.21 Opieka nad noworodkiem, zakażenia w oddziałach pediatrycznych i neonatologicznych 

18.12.2019, s.21 Zapalenie płuc oraz zapalenie płuc u pacjentów wentylowanych  

8.01.2020, s.5 Zakażenia miejsca operowanego 

15.01.2020, s.5 Zakażenia układu moczowego w różnych grupach pacjentów oraz opieka długoterminowa 

 

 

 

 

Seminarium Grupa II, 9.45-11.15, Kopernika 25, s. 21 albo s. 5 

Data Temat 

6.11.2019, s.21 Izolacja pacjentów 

13.11.2019, s.21 Zakażenia krwi pierwotne i wtórne: oddział intensywnej terapii oraz inne 

20.11.2019, s.5 Zakażenia u położnic 

27.11.2019, s.5 Zakażenia krwiopochodne 

4.12.2019, s.21 Ochrona personelu przed zakażeniami 

11.12.2019, s.21 Opieka nad noworodkiem, zakażenia w oddziałach pediatrycznych i neonatologicznych 

18.12.2019, s.21 Zapalenie płuc oraz zapalenie płuc u pacjentów wentylowanych  

8.01.2020, s.5 Zakażenia miejsca operowanego 

15.01.2020, s.5 Zakażenia układu moczowego w różnych grupach pacjentów oraz opieka długoterminowa 

 

 

 



Seminarium Grupa III, 8.00-9.30, ul. Kopernika 25, s. 26 

Data Temat 

6.11.2019  Zakażenia u położnic 

13.11.2019 Zakażenia krwi pierwotne i wtórne: oddział intensywnej terapii oraz inne 

20.11.2019 Zakażenia miejsca operowanego 

27.11.2019 Ochrona personelu przed zakażeniami 

4.12.2019 Opieka nad noworodkiem, zakażenia w oddziałach pediatrycznych i neonatologicznych 

11.12.2019 Zakażenia układu moczowego w różnych grupach pacjentów oraz opieka długoterminowa. 

18.12.2019 Zakażenia krwiopochodne 

8.01.2020 Izolacja pacjentów 

15.01.2020 Zapalenie płuc oraz zapalenie płuc u pacjentów wentylowanych 

 

 

 

 

Seminarium Grupa IV, 9.45-11.15, Kopernika 25, s. 5 albo s. 9 

Data Temat 

6.11.2019, s. 9  Zakażenia u położnic 

13.11.2019, s. 9 Zakażenia układu moczowego w różnych grupach pacjentów oraz opieka długoterminowa  

20.11.2019, s. 9 Zakażenia miejsca operowanego 

27.11.2019, s. 9 Ochrona personelu przed zakażeniami 

4.12.2019, s. 5 Zakażenia krwi pierwotne i wtórne: oddział intensywnej terapii oraz inne 

11.12.2019, s. 5 Izolacja pacjentów 

18.12.2019, s. 5 Zakażenia krwiopochodne 

8.01.2020, s. 9 Zapalenie płuc oraz zapalenie płuc u pacjentów wentylowanych 

15.01.2020, s. 21 Opieka nad noworodkiem, zakażenia w oddziałach pediatrycznych i neonatologicznych 

 



Seminarium Grupa V, 9.45-11.15, Kopernika 25, s. 8 albo s. 21 albo s. 29 
 

Data Temat 

9.10.2019, s. 8 
Zakażenia układu moczowego w różnych grupach pacjentów 

oraz opieka długoterminowa  

16.10.2019, s. 8 Zakażenia miejsca operowanego 

23.10.2019, s. 8 
Opieka nad noworodkiem, zakażenia w oddziałach 

pediatrycznych i neonatologicznych 

30.10.2019, s. 8 
Zakażenia krwi pierwotne i wtórne: oddział intensywnej 

terapii oraz inne 

13.11.2019, s.29 Ochrona personelu przed zakażeniami 

19.11.2019 (wtorek!) Zakażenia u położnic 

20.11.2019, s.29 Zakażenia krwiopochodne 

27.11.2019, s.29 
Zapalenie płuc oraz zapalenie płuc u pacjentów 

wentylowanych 

4.12.2020, s.21 

15.15-16.45 

Izolacja pacjentów 

 

 


