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Warsztaty zorganizowane ze środków finansowych będących  
 w dyspozycji Ministra Zdrowia w ramach programu polityki zdrowotnej   

pn. „Narodowy Program Ochrony Antybiotyków na lata 2016-2020” 

 
Narodowy Instytut Leków 

tel. 22 851 52 22, fax 22 841-29-49 
e-mail: j.bysiek@nil.gov.pl 

 

 

 

Warsztaty dla lekarzy oddziałów anestezjologii i intensywnej terapii 

przygotowujące lokalnych koordynatorów działań związanych  

z profilaktyką, diagnostyką oraz leczeniem zakażeń  
 

 

Termin: 29-30 listopada 2017 r. (warsztaty dwudniowe) 

Miejsce:  Centrum Partnerstwa Społecznego „Dialog”, ul. Limanowskiego 23, Warszawa 

 

Nocleg:  Uczestnicy warsztatów rezerwują i opłacają we własnym zakresie  

Udział w warsztatach jest bezpłatny 

 

Program warsztatów 

Środa  29.11.2017 

10:15 – 11:00  Rejestracja uczestników 

11:00 – 11:15  Powitanie uczestników warsztatów - prof. dr hab. med. Waleria Hryniewicz 

11:15 – 12:00  Wykład inauguracyjny: Racjonalna antybiotykoterapia – co ona oznacza? 

- prof. dr hab. med. Waleria Hryniewicz 

12:00 – 12:30  „O co w tym wszystkim chodzi” –  organizacja Zespołu ds. Zakażeń w OAiIT 

- dr med. Agnieszka Misiewska-Kaczur 

Przerwa kawowa 

13:00 – 14:00  Program monitorowania zakażeń w OAiIT - protokół ECDC 

- dr med. Aleksander Deptuła 

14:00 – 15:00  Zasady rozpoznawania zakażenia u chorych w OAiIT 

- dr med. Agnieszka Misiewska-Kaczur 

15:15 – 16:00  Lunch 

16:15 – 17:00  Definicje zakażeń zgodnie z protokołem ECDC, proces zbierania danych 

- dr med. Aleksander Deptuła 

17:00 – 17:45  Wyniki badania pilotażowego: trudności i korzyści – czy warto? 

- dr med. Agnieszka Misiewska-Kaczur 
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Czwartek  30.11.2017 

9:00 – 11:30  Rekomendacje antybiotykoterapii w OAiIT 

- dr med. Agnieszka Żukowska 

 Zastosowanie antybiotyków w zależności od czynnika etiologicznego 

 Zakażenia 

 Wskazania do stosowania określonych grup antybiotyków, dawkowanie, czas leczenia 

 Leczenie biegunki poantybiotykowej 

Przerwa kawowa 

12:00 – 13:30  Leczenie  zakażeń wewnątrzoddziałowych 

- dr med. Tomasz Ozorowski 

 Zapalenie płuc 

 Zakażenie odcewnikowe 

 Zakażenie układu moczowego 

 Zakażenie miejsca operowanego 

 

13:30 – 14:15  Antybiotykowe kuracje ratunkowe 

- prof. dr hab. med. Waleria Hryniewicz 

14:30   Zakończenie warsztatów  

 

 

Rejestracja:  formularz zgłoszeniowy 

https://goo.gl/forms/LNg5ZqJT7MvxgEvv1

