
W dniu 10.06.2020r. w „Starej Elektrowni” odbyło się szkolenie w formie wykładu i zajęć 

praktycznych na temat ,,Wirus z Wuhan SARS-CoV-2, COVID-19 - epidemiologia, diagnostyka. 

Środki ochrony indywidualnej” dla personelu medycznego placówek poz z terenu miasta i powiatu 

ostrowskiego prowadzone przez Zespół Kontroli Zakażeń Szpitalnych SPZZOZ w Ostrowi 

Mazowieckiej w składzie: 

 Teresa Kuropatwa - Przewodnicząca ZKZS  

 Marzena Kesler - Kierownik Pracowni Diagnostyki Mikrobiologicznej 

 Wioletta Piórkowska - Specjalista ds. epidemiologii 

 z udziałem Zastępcy Kierownika Pracowni Diagnostyki Mikrobiologicznej- Aleksandry Koch. 

Oprócz zaproszonych gości w spotkaniu uczestniczyła także Dyrekcja SPZZOZ .   

Zakres szkolenia obejmował zapoznanie uczestników z sytuacja epidemiologiczną  oraz aktualnymi 

danymi naukowymi dotyczącymi zakażenia koronawirusem SARS- CoV-2 i chorobą COVID-19. 

Jednym z elementów zapobiegania szerzeniu się zakażeń jest ciągłe monitorowanie lokalnej sytuacji 

epidemiologicznej, szkolenie z tego zakresu personelu medycznego zarówno w lecznictwie 

zamkniętym jak i otwartym oraz podnoszenie świadomości poprzez systematyczne zdobywanie 

aktualnej wiedzy medycznej w tym zakresie. 

Pierwszym prelegentem była Przewodnicząca Zespołu Kontroli Zakażeń Szpitalnych Pani Teresa 

Kuropatwa - wieloletni doświadczony lekarz SPZZOZ. Na początek przypomniała uczestnikom 

zasady 5 momentów higieny rąk zgodnie z techniką Ayliffe’a. Następnie omówiła istotę choroby 

COVID-19, jej objawy i postępowanie w przypadku ich wystąpienia. 

Nałożyła nacisk na to jak kluczowe znaczenie ma szybka identyfikacja podejrzanych przypadków                   

i wdrożenie działań prewencyjnych uwzględniających kontaktowy i kropelkowy sposób transmisji 

zakażenia. Przewodnicząca ZKZK przedstawiła zasady postępowania po ekspozycji na materiał 

zakaźny podczas sprawowania opieki nad pacjentem z podejrzeniem lub potwierdzonym zakażeniem 

SARS-CoV-2. 

Podczas spotkania prelekcję na temat ,,Instrukcji dotyczących pobierania, przechowywania                            

i transportu materiału klinicznego do badań w kierunku koronawirusa SARS-CoV-2” wygłosiła Pani 

Marzena Kesler - Kierownik Pracowni Diagnostyki Mikrobiologicznej z wieloletnim doświadczeniem 

na co dzień pracujący w ostrowskim szpitalu. 

Ostatnim elementem szkolenia był pokaz praktyczny dotyczący użycia Środków Ochrony 

Indywidualnej oraz zalecanych sposobów zabezpieczenia personelu medycznego w zależności od 

wykonywanej czynności czy procedury medycznej. Pokaz przeprowadzony był przez                           

Wiolettę Piórkowską - Specjalistę ds. epidemiologii oraz Aleksandrę Koch - Zastępcę Kierownika 

Pracowni Diagnostyki Mikrobiologicznej. 

Wykład zakończył pokaz praktyczny, który dotyczył zakładania i zdejmowania Środków Ochrony 

Indywidualnej. 

 
Opracowała: Wioletta Piórkowska – Specjalista ds. epidemiologii  

 



 
 

 


