
 

 

 

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 
ul. Chełmska 30/34, 00-725 Warszawa 

tel. 22 851-52-22, fax 022 841-29-49 
e-mail: npoa.szpitale@cls.edu.pl 

 

 

Narodowy Program Ochrony Antybiotyków 

pod Patronatem Honorowym Wojewody Mazowieckiego,  

pod Patronatem Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Warszawie 

we współpracy z Konsultantem wojewódzkim w dziedzinie pielęgniarstwa 

epidemiologicznego dla województwa mazowieckiego, przy współpracy z Konsultantem 

krajowym w dz. mikrobiologii lekarskiej, zapraszają na warsztaty  

 "Jak zorganizować efektywny program kontroli zakażeń szpitalnych" 

 

Warsztaty adresowane są dla członków zespołów kontroli zakażeń szpitalnych:  

pielęgniarek epidemiologicznych, lekarzy przewodniczących zespołów, mikrobiologów              

oraz pracowników stacji sanitarno–epidemiologicznych 

 

Miejsce:  Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego - Państwowy Zakład Higieny,                   

ul. Chocimska 24 w Warszawie 

Termin:   20 listopada 2017, godz. 10:00 – 15:00   

 

I część 10.00 – 12. 00 

1. Oficjalne otwarcie – Prof. dr hab. med. Waleria Hryniewicz, koordynator Narodowego 

Programu Ochrony Antybiotyków 

2. Najczęstsze czynniki etiologiczne zakażeń diagnozowanych w szpitalach województwa 

mazowieckiego – mgr Anna Tymoczko – Kierownik Oddziału Nadzoru Epidemiologii 

Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Warszawie (20 min.)  

3. Rola mikrobiologa w kontroli zakażeń  - prof. dr hab. med. Waleria Hryniewicz, 

Konsultant krajowy w dz. mikrobiologii lekarskiej (15 min.) 

4. Zagrożenie epidemiologiczne ze strony drobnoustrojów wieloopornych – doświadczenia 

własne zespołu kontroli zakażeń – mgr Małgorzata Giemza - Konsultant wojewódzki w 

dziedzinie pielęgniarstwa epidemiologicznego dla województwa mazowieckiego (20 

min.) 

5. Doświadczenia szpitala uniwersyteckiego z pałeczkami Klebsiella pneumoniae 

wytwarzającymi karbapenemazę „New Delhi” – dr n. med. Grażyna Dulny, lekarz 

epidemiolog, Centralny Szpital Kliniczny, Warszawski Uniwersytet Medyczny (20 min.) 

6. Postępowanie w sytuacji zagrożenia epidemiologicznego ze strony wieloopornych 

drobnoustrojów – doświadczenia własne – mgr Katarzyna Pawlik, członek Zespołu ds. 

kontroli zakażeń szpitalnych w Szpitalu Bielańskim w Warszawie (20 min.) 

7. Podsumowanie i dyskusja (prof. dr hab. Waleria Hryniewicz, dr n.med. Tomasz 

Ozorowski)  



 

 

 

12.00 – 12.30 przerwa kawowa 

 

II część  12.30 – 15.00  

Prowadzona przez przedstawiciela Narodowego Programu Ochrony Antybiotyków     

prelegenci: prof. dr hab. med. Waleria Hryniewicz, dr n. med. Tomasz Ozorowski 

 

1. Znaczenie regionalnej współpracy w kontroli zakażeń szpitalnych i zapobieganiu        

rozprzestrzenianiu lekooporności 

2. Ocena aktualnej sytuacji w zakresie zakażeń związanych z opieką zdrowotną  

3. Praca zespołu kontroli zakażeń szpitalnych:  

 zakres zagadnień: sposób pracy zespołu a jego efektowności, opracowywanie 

projektów, planowanie pracy zespołu, ocena efektów pracy zespołu, rola komitetu 

kontroli zakażeń szpitalnych 

4. Ocena ryzyka  

 ocena  ryzyka wystąpienia zakażeń szpitalnych i sposoby ich minimalizacji 

 analiza głównych kategorii ryzyka: 1) wynikające z możliwości przyjęcia pacjenta, 

u którego może być obecny epidemiologiczne niebezpieczny drobnoustrój,                   

2) wynikające z wykonywanych procedur w szpitalu, 3) wynikające z analizy 

wyników monitorowania, 4) wynikające z niewłaściwej infrastruktury. 

5. Monitorowanie  

 cele monitorowania zakażeń 

 sposoby monitowania  

 dostosowanie monitorowania do specyfiki procedur wykonywanych w  szpitalu 

6. Procedury profilaktyki zakażeń szpitalnych i sposoby ich wdrażania 

 kluczowe procedury profilaktyki zakażeń szpitalnych 

 sposoby wdrażania procedur 

7. Pakiety działań i działania wielomodułowe 

 sposoby opracowywania działań wielomodułowych 

 najważniejsze pakiety działań 

8. Wpływ na zachowanie personelu 

 Działania zmierzające do zmiany zachowania personelu w oparciu o edukację, 

motywację i zmianę sposobu organizacji pracy w szpitalu 

9. Zapobieganie rozprzestrzenianiu MDR  w  szpitalu 

 Zasady prowadzenia badań przesiewowych 

 Priorytety izolacji chorych w szpitalu 

 

 


