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Projekt „Doszkalamy się – Lekarze” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej 

w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 

 

 

KURS MEDYCZNY 

CHOROBY UKŁADU ODDECHOWEGO - ANTYBIOTYKOTERAPIA 

 

Termin szkolenia:      29 – 30 września 2018r. 

 

Szkolenie organizowane jest w ramach projektu „Doszkalamy się – Lekarze” dofinansowanego 

z Funduszy Europejskich, realizowanego przez Porozumienie Łódzkie Łódzki Związek Pracodawców 

Ochrony Zdrowia. 

 

Szkolenie kierowane jest do lekarzy zatrudnionych w podmiotach leczniczych lub wykonujących 

zawód w ramach działalności leczniczej jako praktyki zawodowej ze szczególnym uwzględnieniem 

lekarzy POZ. 

 

Celem szkolenia jest poszerzenie i usystematyzowanie wiedzy uczestników na temat zasad 

racjonalnej antybiotykoterapii zgodnie z najnowszymi rekomendacjami. W ramach szkolenia 

uczestnicy zostaną również zapoznani z zasadami zastosowania testów diagnostycznych w leczeniu 

ostrych zakażeń układu oddechowego. Przeprowadzone zostaną także warsztaty obejmujące 

komunikację lekarza z pacjentem i edukację zdrowotną. 

 

Kierownik naukowy: dr n. med. Magdalena Muras - Skudlarska 

 

Szkolenie zostanie przeprowadzone w formie wykładów i warsztatów. 

 

Szkolenie zakończy się egzaminem pisemnym. Pozytywny wynik egzaminu będzie podstawą do 

uzyskania certyfikatu. 
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PROGRAM KURSU Z ZAKRESU ANTYBIOTYKOTERAPII 

 

DZIEŃ GODZINA TEMAT 

Dzień 1 

8:45 – 10:45 

Racjonalna antybiotykoterapia zgodnie z „Rekomendacjami 
postępowania w pozaszpitalnych zakażeniach układu oddechowego” 

pod redakcją prof. dr hab. n. med. Walerii Hryniewicz, dr hab. n. med. 
Piotra Albrechta, prof. Dr hab. n. med. Andrzeja Radzikowskiego. 2016 – 

cz. 1 

10:45 – 11:00 Przerwa 

11:00 – 13:00 

Racjonalna antybiotykoterapia zgodnie z „Rekomendacjami 
postępowania w pozaszpitalnych zakażeniach układu oddechowego” 

pod redakcją prof. dr hab. n. med. Walerii Hryniewicz, dr hab. n. med. 
Piotra Albrechta, prof. Dr hab. n. med. Andrzeja Radzikowskiego. 2016 – 

cz. 2 

13:00 – 13:45 Obiad 

13:45 – 15:45 
Przedstawienie wyniku badań naukowych dotyczących 

antybiotykoterapii zakażeń układu oddechowego 

15:45 – 16:00 Przerwa 

16:00 – 18:00 
Zastosowanie testów diagnostycznych w leczeniu ostrych zakażeń 

układu oddechowego 

Dzień 2 

8:45 – 10:45 
Warsztaty psychologiczne – komunikacja lekarza z pacjentem w 

kontekście racjonalnej antybiotykoterapii 

10:45 – 11:00 Przerwa 

11:00 – 13:00 
Warsztaty psychologiczne – edukacja zdrowotna dotycząca leczenia 

infekcji, nawiązywanie współpracy z pacjentem – cz.1 

13:00 – 13:45 Obiad 

13:45 – 15:45 
Warsztaty psychologiczne – edukacja zdrowotna dotycząca leczenia 

infekcji, nawiązywanie współpracy z pacjentem – cz.2 

15:45 – 16:00 Przerwa 

16:00 – 18:00 

Warsztaty psychologiczne – przedstawienie metody „uzyskania 
udzielania i ponownego uzyskania” informacji w celu wspomagania 

lekarzy w radzeniu sobie z trudnymi konsultacjami dotyczącymi 
przepisywania antybiotyków w ostrych zakażeniach dróg oddechowych 

18: 00 – 19:00 Egzamin 

 


