
HARMONOGRAM KURSU: 

Data 

Czas trwania  

Godziny TEMAT Prowadzący 

 

 

 

 

Poniedziałek 

28.05.2018 

11 godz. 

 

 

 

 

 

10:00-12:15 

(3 godz.) 

Wykład I 

Aktualne akty prawne w ochronie zdrowia związane 

z  laboratorium 

Dr hab. n. 

med. 

Marzenna 

Bartoszewicz 

12:15-12:30 

(15 min.) 

przerwa  

12:30-14:00 

(2 godz.) 

Wykład II 

Zasady organizacji i pracy laboratoriów 

mikrobiologicznych 

Dr hab. n. 

med. 

Marzenna 

Bartoszewicz 

14:00-14:15 

(10 min.) 

przerwa  

14:15-15:00 

(2 godz.) 

Wykład III 

Specyfika pracy w medycznym laboratorium 

mikrobiologicznym – rola w systemie kontroli 

zakażeń w szpitalu 

Dr Beata 

Mączyńska 

15:00-15:05 

(5 min.) 

przerwa  

15:05-16:35 

(2 godz.) 

Wykład IV 

Budowanie i wprowadzanie systemów jakości pracy 

w laboratorium mikrobiologicznym – normy PN-EN 

Dr Beata 

Mączyńska 

16:35-16:40 

(5 min.) 

przerwa  

16:40-18:10 

(2 godz.) 

Wykład V 

Zasady akredytacji procedur w medycznym 

laboratorium mikrobiologicznym 

Dr Beata 

Mączyńska 

 

 

 

Wtorek 

29.05.2018 

9:00-11:15   

(3 godz.) 

Wykład I 

Dokumentacja w systemie jakości, walidacja i 

kontrola wewnętrzna w laboratorium 

mikrobiologicznym w świetle aktualnych przepisów 

prawnych 

Dr n. med. 

Beata 

Mączyńska 

11:15-11:30 

(15 min.) 

przerwa  



8 godz. 

 

11:30-13:45 

(3 godz.) 

Ćwiczenia I 

Tworzenie procedur walidacji i kontroli wewnętrznej 

w systemie jakości laboratorium 

 

Dr n. med. 

Beata 

Mączyńska 

13:45-14:00 

(15 min.) 

przerwa  

14:00-15:30 

(2 godz.) 

Wykład III 

Projektowanie organizacji laboratorium 

mikrobiologicznego z uwzględnieniem, trybu 

zamawiania i zakupu aparatury, sprzętu i 

odczynników i odczynników potrzebnych do pracy w 

laboratorium. 

Dr n. med. 

Elżbieta 

Piątkowska 

 

 

 

Środa 

30.05.2018 

5 godz. 

9:00-9:45    

(1 godz.) 

Wykład I 

Dyrektywy dotyczące podziału i zasad pracy z materi

ałem zakaźnym 

Dr n. med. 

Adam Junka 

9:45-10:30  

(1 godz.) 

Wykład II 

Rodzaje zakażeń w laboratoriach -

 przyczyny, profilaktyka 

Dr n. med. 

Adam Junka 

10:30-10:45 

(15 min.) 

przerwa  

10:45-11:30 

(1 godz) 

Wykład III 

Sposoby ochrony osobistej przed 

kontaminacją   materiałem zakaźnym 

Dr n. med. 

Adam Junka 

11:30-12:15 

(1 godz.) 

Wykład IV 

Ogólne zasady postępowania po ekspozycji 

pracowników na HBV, HCV, HIV 

Dr n. med. 

Adam Junka 

12:15-12:25 

(10 min) 

przerwa  

12:25-13:10 ZALICZENIE KURSU I TEST Dr hab. n. 

med. 

Marzenna 

Bartoszewicz 

 

 

 


