
 

 

Tytuł kursu: Etiologia, obraz kliniczny i diagnostyka zakażeń wywoływanych bakteriami 

beztlenowymi.     

Dziedzina: Mikrobiologia Medyczna 

Nazwa modułu: Mikrobiologia kliniczna 

Termin kursu: 20.09.2021-23.09.2021 

Kierownik naukowy kursu: dr n. med. Beata Mączyńska 

Miejsce realizacji kursu: Katedra i Zakład Mikrobiologii Farmaceutycznej i Parazytologii 

                                             ul. Borowska 211 a, 50-556 Wrocław 

Ilość godzin: 32 godz., 4 dni 

Koszt: 480 zł 

HARMONOGRAM KURSU: 

Data 

Czas trwania  

Godziny TEMAT Prowadzący 

20.09.2021 

Poniedziałek 

(10 godz.) 

9:00-12:00  

(4 godz.) 

Wykład I 

Mikrobiom jelitowy - choroby przewodu 

pokarmowego wywołane przez bakterie 

beztlenowe 

Dr n. med. Beata 

Mączyńska 

12:00-14:15  

(3 godz.) 

Wykład II 

Mikrobiom jamy ustnej – zakażenia 

wywołane przez bakterie beztlenowe w 

stomatologii 

prof. dr hab. n. 

med. Marzenna 

Bartoszewicz 

14:15-16:30 

(3 godz.) 

 

Wykład III 

Powikłania w operacjach w obrębie jamy 

brzusznej - sepsa o etiologii 

beztlenowcowej - diagnostyka, 

zapobieganie 

prof. dr hab. n. 

med. Marzenna 

Bartoszewicz 

21.09.2021 

Wtorek 

(9 godz.) 

9:00-11:15 

(3 godz.) 

Wykład IV 

Podstawy chorobotwórczości i diagnostyki 

zakażeń wywołanych przez bakterie 

beztlenowe – pobieranie materiału, metody 

hodowli, identyfikacja 

Dr n. med. Elżbieta 

Piątkowska 

11:15-13:30 

(3 godz.) 

Wykład V Dr n. med. Beata 

Kowalska-Krochmal 



 

 

Metody oznaczania oporności  w 

diagnostyce bakterii beztlenowych 

13:30-15:45 

(3 godz.) 

Wykład VI 

Przegląd antybiotyków aktywnych w 

stosunku do bakterii beztlenowych - opcje 

terapeutyczne w zakażeniach 

Dr n. med. Beata 

Kowalska-Krochmal 

22.09.2021 

Środa 

(9 godz.) 

 

9:00-11:15 

(3 godz.) 

Wykład VII 

Toksyny wytwarzane przez bakterie 

beztlenowe i metody ich wykrywania  

Dr n. med. Adam 

Junka, prof. UMW 

11:15-13:30 

(3 godz.) 

Wykład VIII 

Zakażenia wywołane przez Clostridium 

difficile – diagnostyka, leczenie, prewencja 

zakażeń w szpitalu 

Dr n. med. Beata 

Mączyńska 

13:30-15:45 

 (3 godz.) 

Wykład IX 

Ćwiczenia - morfologia i diagnostyka 

zakażeń bakteriami beztlenowymi 

Dr n. med. Beata 

Mączyńska 

23.09.2021 

czwartek 

(4 godz.) 

09:00-12:00 

(4 godz.) 

 

Wykład X 

Zgorzel gazowa – epidemiologia, 

diagnostyka, leczenia, postępowanie w 

oddziale 

Dr n. med. Beata 

Mączyńska 

Test i zaliczenie kursu 

 

 

Dr n. med. Beata Mączyńska 

………………………………………………                                   …………………………………………………………….                       ………………….…………………………….... 

         przygotował                                         sprawdził                                          zatwierdził 


