Kierunek: Pielęgniarstwo – stacjonarne, II stopnia, I rok, Wydział Nauki o Zdrowiu
Przedmiot: Epidemiologia
Wymiar godzin:
 Wykłady – 10 godzin
 Zajęcia praktyczne – 10 godzin
Imiona i nazwiska wykładowców:
 dr hab. n. o zdr. Gabriela Olędzka
Przygotowanie do zajęć:
 nie dotyczy
Ogólne warunki zaliczenia:
 Obowiązkowa obecność na wszystkich zajęciach. Nieobecność może zostać usprawiedliwiona
zwolnieniem lekarskim.
Egzamin końcowy:
Egzamin końcowy pisemny w formie testu jednokrotnego wyboru, w sesji zimowej, obejmujący wiedzę zdobytą
na zajęciach. Test zalicza co najmniej 60% prawidłowych odpowiedzi.
Termin egzaminu:
01.02.2019 (piątek) godz. 13.00-14.45 (CD WUM ul. Księcia Trojdena 2a aula B)
Literatura podstawowa:
1. „Epidemiologia w zdrowiu publicznym.” Bzdęga Jerzy, Gębska-Kuczerowska Anita. Wydawca: PZWL, 2010,
wydanie I
2. „Choroby zakaźne i pasożytnicze.” J. Cianciara, J.Juszczyk: Czelej. 2012.
„Ciężkie Zakażenia Szpitalne. Problem interdyscyplinarny.” Danuta Dzierżanowska, 2013, wydanie I
Literatura uzupełniająca:
4. Ustawa z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi
(Dz.U.2008 nr 234 poz. 1570.)
5. Załącznik nr 1 do Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 23 grudnia 2011 r. w sprawie listy czynników
alarmowych, rejestrów zakażeń szpitalnych i czynników alarmowych oraz raportów o bieżącej sytuacji
epidemiologicznej szpitala. (Dz. U. 2011 nr 294 poz. 1741)
6. “Podstawy biologii i parazytologii medycznej oraz wybrane zagadnienia z diagnostyki i profilaktyki zakażeń
pasożytniczych człowieka”. Lidia Chomicz. Wydawca: Warszawski Uniwersytet Medyczny. 2009
7. Regulacje dotyczące prewencji i zgłaszania zakażeń:
— rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 11 marca 2005 r. w sprawie rejestrów zakażeń zakładowych oraz
raportów o występowaniu tych zakażeń (Dz. U. 2005 Nr 54 poz. 484);
— rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 27 maja 2010 r. w sprawie zakresu, sposobu i częstotliwości
prowadzenia kontroli wewnętrznej w obszarze realizacji działań zapobiegających szerzeniu się zakażeń i chorób
zakaźnych (Dz. U. 2010 Nr 100 poz. 646);
— rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 27 maja 2010 r. w sprawie sposobu dokumentowania realizacji
działań zapobiegających szerzeniu się zakażeń i chorób zakaźnych oraz warunków i okresu przechowywania tej
dokumentacji (Dz. U. 2010 Nr 100 poz. 645);
— rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 30 lipca 2010 r. w sprawie szczegółowego sposobu postępowania z
odpadami medycznymi (Dz. U. 2010 Nr 139 poz. 940);
— ustawa z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. 2010 Nr 107 poz. 679).
8. Ustawa z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położne (Dz.U.2011.174.1039)
Osoba wyznaczona do kontaktu: dr hab. n. o zdr.Gabriela Olędzka, gabriela.oledzka@wum.edu.pl,
tel. 22 625 32 23
ul. Nowogrodzka 73, 02 - 018 Warszawa
tel.: (22) 625 32 23, faks: (22) 625 32 23
e-mail: nzi@wum.edu.pl
www.biologiamedyczna.wum.edu.pl
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