
 
 

SESJA II:  
14-15 listopada 2020  

ZAJĘCIA ZDALNE PROWADZONE W APLIKACJI MS TEMS 
       

Sobota 14 listopada 2020 
 
Moduł 1  KONTROLA ZAKAŻEŃ A ZASTOSOWANIE ANTYBIOTYKÓW 
godz. 9.00 – 12.15 (4 godz., Seminarium, przerwa 15 min.)   
dr Beata Mączyńska, Diagnostyka mikrobiologiczna: metody hodowlane, fenotypowe, preparatyka 
 

12.15 – 13.00  przerwa obiadowa 
 
Moduł 3 LECZENIE PRZECIWDROBNOUSTROJOWE 
godz. 13.00 – 15.15  (3 godz., Wykład)   
dr Beata Mączyńska, Bakterie Gram-ujemne. a. Epidemiologia b. Chorobotwórczość c. Lekoterapia: leczenie 
ambulatoryjne i leczenie szpitalne 
 
godz. 15.30 – 17.45 (3 godz., Wykład)   
dr Beata Mączyńska, Bakterie Gram-ujemne, lekooporność 

 
 

Niedziela 15 listopada 2020 
 

Moduł 3 LECZENIE PRZECIWDROBNOUSTROJOWE 
 
godz. 9.00 – 11.15 (3 godz., Wykład)  
prof. dr hab. Małgorzata Bulanda, Bakterie Gram-dodatnie.a. Epidemiologia b. Chorobotwórczość c. 
Lekoterapia: leczenie ambulatoryjne i leczenie szpitalne 
 
godz. 11.30 – 13.45 (3 godz., Wykład)   
prof. dr hab. Małgorzata Bulanda, Bakterie Gram-dodatnie, lekooporność 
 

 
moduł 2 FARMAKOLOGIA W ANTYBIOTYKOTERAPII 
godz. 14.00 – 17.15 (4 godz., Wykład, przerwa 15 min.) 
dr hab. Jarosław Woroń, Farmakologia: grupy antybiotyków, zdarzenia niepożądane   
  
Uprzejmie informujemy, iż podane godziny przerw są orientacyjne i decyzja o tym, kiedy nastąpi przerwa w trakcie wykładu, 
należy ostatecznie do prowadzącego. 
Zgodnie z przepisami ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, udostępnione przez Autorów materiały podczas wykładów 
prowadzonych zdalnie (e-wykłady) służą wyłącznie celom dydaktycznym uczestnikom tych wykładów studiów podyplomowych, prowadzonych 
przez MCKP CM. Wszelkie materiały Autorów, o których mowa wyżej, są chronione prawem autorskim, a tym samym rozpowszechnianie, 
powielanie i udostępnianie ich bez zgody Autorów jest zabronione. Wszelkie prawa autorskie przysługują autorowi i MCKP CM, jeżeli nie 
wskazano inaczej. Nagrywanie i kopiowanie jakichkolwiek prezentowanych materiałów bez zgody Autora i MCKP CM jest zabronione. 
Użytkownik może pobierać lub drukować materiały Autorów (teksty, grafiki, zdjęcia, filmy oraz układ prezentowanych treści) pod warunkiem, 
że informacje takie wykorzystuje wyłącznie na własny użytek do celów dydaktycznych i ich nie rozpowszechnia. Opracowanie materiałów 
Autorów, powinno odbywać się z wykorzystaniem legalnego oprogramowania. 

 


