Warsztaty zorganizowane ze środków finansowych będących
w dyspozycji Ministra Zdrowia w ramach programu polityki zdrowotnej
„Narodowy Program Ochrony Antybiotyków Moduł I: Monitorowanie
zakażeń szpitalnych oraz inwazyjnych zakażeń bakteryjnych dla celów
epidemiologicznych, terapeutycznych i profilaktycznych na rok 2015”

Narodowy Instytut Leków
ul. Chełmska 30/34, 00-725 Warszawa
tel. 22 851-52-22 fax. 22 841-29-49
e-mail:gosiak@cls.edu.pl

Strategia zapobiegania lekooporności w OIT
Profilaktyka, diagnostyka i terapia zakażeń w OIT
Warsztaty dla lekarzy Oddziałów Anestezjologii i Intensywnej Terapii szpitali
województwa zachodniopomorskiego pod patronatem:
Konsultanta krajowego ds. mikrobiologii lekarskiej, prof. dr hab. med. Walerii Hryniewicz
Konsultanta krajowego w dziedzinie anestezjologii i intensywnej terapii prof. dr hab. med. Krzysztofa Kuszy
Konsultanta wojewódzkiego w dziedzinie
anestezjologii i intensywnej terapii dla województwa
zachodniopomorskiego prof. dr hab. n. med. Romualda Bohatyrewicza
Prowadzenie warsztatów: dr n med. Agnieszka Misiewska-Kaczur oraz dr n med. Agnieszka Żukowska
Miejsce warsztatu: Radisson BLU Hotel, Szczecin, pl. Rodła 10, sala Copernicus II, XI piętro
Termin: 5.11.2015 (czwartek) w godz. 11.00 – 15.00
Zagadnienia
1. Wprowadzenie: aktualne problemy – profilaktyki, diagnostyki, terapii zakażeń w OIT : słowo wstępne
2. Epidemiologia zakażeń w OIT -15 min
3. Kluczowe drobnoustroje w OIT: Pseudomonas aerugionsa, Acinetobacter baumanii, pałeczki
Enterobacteriaceae wytwarzające karbapenemazy (np. KPC), MRSA, VRE, Clostridium difficile - 30 min
4. Analiza kluczowych antybiotyków w OIT -30 min
5. Współpraca laboratorium mikrobiologicznego z OIT -20 min
6. Przerwa
7. Profilaktyka zakażeń w oddziale intensywnej terapii – 45 min.
8. Pacjenci z ciężkimi zakażeniami pozaszpitalnym leczeni w OIT: przegląd aktualnych rekomendacji diagnostyki
i terapii zakażeń -30 min
9. Zakażenia łożyska krwi -20 min
10. Zakażenia odcewnikowe -20 min
11. Zakażenia układu oddechowego związane z leczeniem respiratorem -30 min
Przedmiotem warsztatów będą m.in. rekomendacje profilaktyki zakażeń szpitalnych w oddziałach intensywnej
terapii, które są umieszczone na stronie internetowej Ministerstwa Zdrowia oraz na stronie Narodowego
Programu Ochrony Antybiotyków (www.antybiotyki.edu.pl)

Zgłoszenia prosimy przysyłać do:
FORTIS Ośrodek Szkoleniowo-Seminaryjny
www.fortis.szczecin.pl; e-mail: szkolenia@fortis.szczecin.pl
tel. 91 433 53 99, 721-350-300 lub fax. 91 434 24 92

