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SYLABUS 

Nazwa 
modułu/przedmiotu : 

Antybiotykoterapia empiryczna i celowana w zakażeniach układu oddechowego 
oraz problemy diagnostyki i interpretacji wyników mikrobiologicznych 

Wydział: I WYDZIAŁ LEKARSKI Z ODDZIAŁEM ANGLOJĘZYCZNYM 

Język wykładowy: polski x      obcy  

Forma realizacji Godziny    

Wykład (W) 14   

Seminarium (S) 0   

Ćwiczenia (C) 6   

E-wykłady (eW)    

Zajęcia praktyczne (ZP)  

Praktyki zawodowe (PZ)  

 
Cele kształcenia: Uczestnik kursu powinien opanować zasady stosowania empirycznej i celowanej 
antybiotykoterapii w zakażeniach układu oddechowego w oparciu o obowiązujące rekomendacje dla danego 
rodzaju patogenu, właściwie interpretując badanie mikrobiologiczne i antybiogram, który wykorzystuje w wyborze 
antybiotyku uwzględniając wykrywane mechanizmy oporności na antybiotyki, zna rolę szczepień ochronnych 
w zapobieganiu zakażeniom. 

1. Znajomość czynników etiologicznych powodujących zakażenia układu oddechowego i roli stosowanych 
szczepień ochronnych 

2. Umiejętność zastosowania rekomendacji antybiotykoterapii wobec danego patogenu 
3. Prawidłowa interpretacja wyniku badania mikrobiologicznego materiału z dróg oddechowych 
4. Właściwy dobór antybiotyku do terapii na podstawie antybiogramu 

 
Macierz efektów kształcenia dla modułu /przedmiotu w odniesieniu do metod weryfikacji założonych efektów 
kształcenia oraz formy realizacji zajęć. 

Numer 
efektu 
kształcenia  

 

Uczestnik kursu, który zaliczy moduł  ( przedmiot) 
wie/umie/potrafi: 

Metody 
weryfikacji 
osiągnięcia 

zamierzonych 
efektów 

kształceni: 

Forma zajęć 
dydaktycznych 

* wpisz symbol 

W 01 
Umie omówić istotę antybiotykoterapii zakażeń dróg oddechowych 
(zna antybiotyki zalecane w rekomendacjach)  

Obserwacja 
aktywności 

W
, Ć
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W 02 
Umie omówić badania mikrobiologiczne  stosowane w diagnostyce 
zakażeń dróg oddechowych, zwracając uwagę na odrębności grup 
wiekowych 

Obserwacja 
aktywności 

   
 W

, Ć
 

W 03 
Charakteryzuje czynniki etiologiczne zakażeń w kontekście objawów 
zakażenia, różnicuje drobnoustroje chorobotwórcze od flory 
fizjologicznej 

Obserwacja 
aktywności 

  W
, Ć

 

W 04 
Zna zasady antybiotykoterapii empirycznej i celowanej 
z uwzględnieniem patogenu i różnych mechanizmów lekooporności 

Obserwacja 
aktywności 

W
, Ć

 

W 05 
Wyjaśnia znaczenie profilaktyki swoistej w zakażeniach dróg 
oddechowych w powiązaniu z epidemiologią zakażeń 

Obserwacja 
aktywności 

W
, Ć

 

W 06 
Posiada aktualną wiedzę na temat antybiotykoterapii empirycznej i 
celowanej stosowanej w zakażeniach dróg oddechowych 

Obserwacja 
aktywności 

W
, Ć

 

U 01 
Analizuje wyniki badań mikrobiologicznych i ze względu na rodzaj 
patogenu dokonuje wyboru antybiotyku do terapii empirycznej lub 
celowanej z uwzględnieniem  rekomendacji 

Obserwacja 
aktywności 

W
, Ć

 

U 02 
Interpretuje badania mikrobiologiczne, rozpoznaje czynnik 
etiologiczny zakażenia, odróżnia kolonizację dróg oddechowych od 
zakażenia   

Obserwacja 
aktywności 

W
, Ć

 
U 03 

Umie w związku z nabytą wiedzą ograniczyć nieuzasadnioną 
antybiotykoterapię i przez to obniżyć koszty leczenia, wynikiem 
czego jest poprawa skuteczności leczenia zakażeń dróg 
oddechowych 

Obserwacja 
aktywności 

W
, Ć

 

U 04 

Proponuje schematy racjonalnej  terapii empirycznej lub celowanej, 
zgodny z rekomendacjami leczenia zakażeń dróg oddechowych, 
lokalizacją zakażenia, wielolekoopornością  i uwzględnieniem 
różnych grup wiekowych 

Obserwacja 
aktywności 

W
, Ć

 

U 05 
Umie prowadzić szybką i efektywną diagnostykę i rozpoznawać 
zakażenia bakteryjne, wirusowe i grzybicze dróg oddechowych 

Obserwacja 
aktywności 

W
, Ć

 

K 01 Szanuje godność i autonomię osoby chorej 
Obserwacja 
aktywności 

W
, Ć

 

* W- wykład; S- seminarium; Ć- ćwiczenia; L- laboratorium; EL- e-learning; ZP- zajęcia praktyczne;  

   PZ- praktyka zawodowa;  

Proszę oznaczyć krzyżykami w skali 1-3 jak powyższe efekty lokują państwa zajęcia w działach: przekaz wiedzy, 
umiejętności czy kształtowanie postaw np.:  
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Wiedza  +  +   

Umiejętności + + + 

Postawy + 
 

Treść zajęć: (proszę wpisać hasłowo tematykę poszczególnych zajęć /zgodną z założonymi efektami kształcenia) 

Zakres: 
1. Zasady stosowania antybiotykoterapii empirycznej i celowanej w różnych postaciach zakażeń układu 

oddechowego wg najnowszych rekomendacji: 
a. Wybór antybiotyku, dawki, drogi podawania ze względu na rodzaj patogenu, lokalizację zakażenia i 

stan pacjenta – analiza przypadków 
b. Wpływ danych epidemiologicznych na stosowaną antybiotykoterapię 
c. Zakażenia przez szczepy wielooporne – rekomendacje, nowe opcje terapeutyczne 

2. Analiza problemów diagnostyki mikrobiologicznej zakażeń bakteryjnych, wirusowych i grzybiczych dróg 
oddechowych 

a. Zakażenie a nosicielstwo 
b. Szybkie testy w diagnostyce mikrobiologicznej zakażeń układu oddechowego 
c. Interpretacja wyników badań mikrobiologicznych 

 
Część I – Charakterystyka zakażeń układu oddechowego  
1. Problemy w stosowaniu skutecznej antybiotykoterapii w zakażeniach układu oddechowego 

(wielolekooporność, alert patogeny, mechanizmy oporności najważniejszych patogenów, znaczenie 
epidemiologiczne lekooporności) 

2. Zakażenia układu oddechowego u dorosłych i dzieci (bakteryjne, wirusowe i grzybicze)  
3. Diagnostyka mikrobiologiczna. Kolonizacja a zakażenie. Flora fizjologiczna dróg oddechowych  
4. Charakterystyka antybiotyków stosowanych w zakażeniach dróg oddechowych 

Część II – Czynniki etiologiczne zakażeń układu oddechowego (charakterystyka, lekooporność, 
epidemiologia) 

5. Streptococcus pyogenes, (inne paciorkowce beta-hemolizujace), Staphylococcus aureus, Moraxella catharralis 
6. Haemophilus influenza, Streptococcus pneumoniae  
7. Chlamydophila pneumoniae, Mycoplasma pneumoniae, Legionella spp. 
8. Wirusy pneumotropowe, zakażenia grzybicze  

Część III – Rekomendacje i zasady antybiotykoterapii zakażeń układu oddechowego 
9. Rekomendacje antybiotykoterapii zakażeń układu oddechowego  
10. Zasady empirycznej, celowanej, deeskalacyjnej i inn. antybiotykoterapii. Metody wykonywania i interpretacji 

antybiogramów  
11. Wybór antybiotyku, dawki, drogi podawania, interpretacja MIC, MBC – na podstawie antybiogramu i 

Rekomendacji 
12. Antybiotykoterapia zakażeń drobnoustrojami atypowymi  



 
 
 
Nr umowy: POWR.05.04.00-00-0079/16-00 
Tytuł projektu: Wysokie kwalifikacje Lekarzy – program kursów doskonalących Uniwersytetu Medycznego w Lublinie 
Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020, 
Oś Priorytetowa V Wsparcie dla obszaru zdrowia, Działanie 5.4 Kompetencje zawodowe i kwalifikacje kadr medycznych 
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego 
 
 

 4 

Część IV – Analiza problemów diagnostyki mikrobiologicznej i antybiotykoterapii zakażeń układu 
oddechowego 

13. Szczepienia ochronne w profilaktyce zakażeń dróg oddechowych  
14. Przypadki zakażeń układu oddechowego. Analiza problemów interpretacji wyników mikrobiologicznych – 

wyboru metody diagnostyki mikrobiologicznej i antybiotykoterapii. Stosowanie szybkich testów 
diagnostycznych - S. pyogenes, grypa.  

Aktualne problemy zakażeń układu oddechowego w Polsce i na świecie (nowe patogeny, krztusiec, gruźlica) 

Literatura podstawowa: 

1. Diagnostyka mikrobiologiczna,  red. E. M. Szewczyk, ISBN: 978-83-01-16060-9, PWN, Warszawa 2013 
2. Mikrobiologia i choroby zakaźne, G. Virella, red. P.B. Heczko, ISBN: 0-683-06235-2, Urban&Partner, Wrocław, 

2000 
3. Antybiotyki  w profilaktyce i leczeniu zakażeń, red. W. Hryniewicz, J. Meszaros, ISBN: 83-200-2563-X, PZWL, 

Warszawa, 2001 
4. Rekomendacje postepowania w zakażeniach układu oddechowego- marzec 2017 

http://www.antybiotyki.edu.pl/ 
Wymagania dotyczące pomocy dydaktycznych  

1. Rzutnik multimedialny 
2. Laptop 

Warunki weryfikacji zdobytej wiedzy: 

• Obecność na zajęciach i test sprawdzający wiedzę 

 
Nazwa i adres jednostki prowadzącej moduł/przedmiot, kontakt (tel./email)  
Katedra i Zakład Mikrobiologii Lekarskiej UM w Lublinie, ul. W. Chodźki 1, 20-093 Lublin, 
tel./fax: 81 448 400 
 
 
 
Podpis Kierownik jednostki prowadzącej zajęcia                                             Podpis Dziekana 
 

      …………...………………..              ………………………………. 
 
 
 
Data sporządzenia sylabusa 
 
 

 


