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INFORMACJA OGÓLNA O KURSACH DOKSZTAŁCAJĄCYCH   

dla pielęgniarek, położnych łącznikowych „Podstawy pielęgniarstwa epidemiologicznego” 

Szanowni Państwo,  

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom środowiska medycznego, Narodowy Instytut Leków (na mocy art. 2 pkt 3 ust. 2 

Ustawy o instytutach badawczych (Dz.U.10.96.618)) we współpracy ze Stowarzyszeniem Higieny Lecznictwa, organizuje 

kurs dokształcający dla pielęgniarek, położnych łącznikowych.   

1. Organizator kształcenia:  Narodowy Instytut Leków, Samodzielna Pracownia Profilaktyki Zakażeń i Zakażeń  

Szpitalnych, 00-725 Warszawa, ul. Chełmska 30/34. 

2. Forma kształcenia:   kurs dokształcający. 

3. Cel kształcenia:   Uzyskanie przez pielęgniarkę/położną wiedzy i umiejętności do wykonywania 

czynności zawodowych związanych z zapobieganiem i rozpoznawaniem zakażeń 

szpitalnych – zgodnie art. 72 ust 1 Ustawy o zawodach pielęgniarki i położnej 

(Dz.U.11.174.1039 z późn.zm). 

4. Czas kształcenia:   ok. 40 godzin dydaktycznych. 

5. Tryb kształcenia:   dzienny, w godzinach 9.00-18.30. 

6. Termin kształcenia:   22-25 luty 2016 (termin nadsyłania zgłoszeń upływa 22 stycznia 2016 roku). 

7. Miejsce kształcenia:   siedziba organizatora. 

8. Środki dydaktyczne:   sala wykładowa, rzutnik multimedialny, materiały dydaktyczne. 

9. Koszt:   Opłata za uczestnictwo w kursie wynosi 1000 zł i obejmuje koszty uczestnictwa w 

zajęciach,  przerwy kawowe i obiadowe oraz materiały dydaktyczne. Nie obejmuje 

kosztów dojazdu i noclegów.  

10. Liczba uczestników:   28 osób (wskazane uczestnictwo kilku pielęgniarek/położnych łącznikowych z jednej 

placówki medycznej). 

11. Organizator opracowuje szczegółowy plan kształcenia oraz powołuje kadrę dydaktyczną, posiadającą kwalifikacje 

niezbędne do przeprowadzenia kształcenia.  

Szkolenia obejmują podstawowy zakres informacji związanych z kontrolą zakażeń szpitalnych, przewidzianych 

dla zespołów łącznikowych, w tym podstawy prawne profilaktyki zakażeń, definicje zakażeń szpitalnych, podstawy 

monitorowania zakażeń w wybranych oddziałach szpitalnych, podstawy mikrobiologii klinicznej oraz wybrane procedury 

profilaktyki zakażeń obejmujące m.in. pobieranie materiału do badań mikrobiologicznych, dekontaminację i higienę 

szpitalną, higienę rąk, izolację, środki ochrony indywidualnej, sterylizację wyrobów medycznych, postępowanie z 

odpadami medycznymi, oraz procedury profilaktyki ZUM (zakażeń układu moczowego), ZMO (zakażeń miejsca 

operowanego), zakażeń odcewnikowych oraz zakażeń w OIT. 

Rekrutacja uczestników na podstawie odesłanej mailem lub faksem: 

 karty zgłoszenia na kurs dokształcający (załącznik 1 i załącznik 2) 

 skanu prawa wykonywania zawodu 

 Dodatkowe informacje na temat kursu tel.: (22) 851-52-05 (03); fax: (22) 331-15-64; mail: epid@cls.edu.pl 

Koordynator szkolenia 
mgr Anna Ziółko    
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