
 
 

PIELĘGNIARSTWO:  I st. stacjonarne, I rok: rok akademicki 2021/2022 
Parazytologia 

(bez uwzględnienia bieżących zmian w rozkładzie zajęć dostępnych na stronie Dziekanatu WNoZ) 
 

Koordynator:  mgr Beata Czerniak 
e-mail: beata.czerniak@cm.umk.pl ;  sekretariat tel./fax 52 36-55-162(163) 

 
WYKŁADY: ZDALNE- 
https://teams.microsoft.com/l/team/19%3aslM_dbl64YyFIj0qj59Es2bam7gu7l7tENU_xNw8mus1%40thread.tacv2
/conversations?groupId=9f77ed17-3bad-4d7d-a65d-a42ba891a308&tenantId=e80a627f-ef94-4aa9-82d6-
c7ec9cfca324  

Data Temat, zagadnienia prowadzący 

16.11.2021 
14:45-17:15 
 

Temat: Parazytozy przewodu pokarmowego 
Parazytozy tkankowe występujące w Polsce (Toxoplazmoza, Włośnica, Wągrzyca, 
Bąblowica jedno- wielojamowa, Toksokaroza, Pneumocystis carini). Malaria 
Pierwotniaki (Giardioza, Cryptosporidium, Isospora, Cyclospora, Microsporidium) 
Pełzakowica jelitowa i pozajelitowa) 
Robaki płaskie (Tasiemczyce- Taenia, Diphyllobathrium, Hymenolepsis) 
Robaki obłe (Owsica, Glistnica, Tęgoryjec)  
Profilaktyka, w tym immunoprofilaktyka, chorób pasożytniczych u dzieci i dorosłych 

Grażyna Mierzwa 

23.11.2021 
14:45-17:15 

Temat: Parazytozy układu moczowego, nerwowego, skóry, choroby przenoszone 
przez stawonogi  
Parazytozy tropikalne (Malaria, Schistosomatoza, Filarioza- Wuchereria bancrofti, 
Histoplazmoza, Leishmanioza skórna, skórno- śluzówkowa, trzewna, Trypanosoma, 
Loa, Loa, Oncocerca volvulus)Rzęsistkownica (Trichomonas vaginalis). Neuroinfekcje 
pasożytnicze (Toxoplasma gondii, Naegleria fowleri). Choroby przenoszone przez 
kleszcze (Borelioza z Lyme, zapalenie mózgu, anaplazmoza) . Wesz ludzka, wesz 
łonowa, pluskwa, pchła ludzka, świerzb, komary, prusaki) 

Grażyna Mierzwa 

18.11.2021 
14:45-17:15 
 

Choroby pasożytnicze w praktyce pielęgniarki. Nieswoiste objawy związane z 
zakażeniem pasożytniczym. 

Jacek Budzyński 

 

Ćwiczenia – grupa I a, b (Klinika Angiologii, SU nr 2, IVp) 

Data temat prowadzący 

19.11.2021 
12:00-14:15 
 

Diagnostyka zakażeń pasożytniczych w praktyce pielęgniarki. Wywiady, badania 
fizykalne oraz interpretacja podstawowych badań laboratoryjnych i obrazowych w 
diagnostyce chorób pasożytniczych. Analiza przypadków 

Beata Czerniak 
Wioletta Banaś 

26.11.2021 
12:00-13:30 
 

Diagnostyka zakażeń pasożytniczych w praktyce pielęgniarki. Pobieranie materiału 
diagnostycznego i transport materiału diagnostycznego (kał, krew, mocz, płyn 
mózgowo- rdzeniowy) oraz badania laboratoryjne w rozpoznawaniu chorób 
pasożytniczych 

Beata Czerniak 
Wioletta Banaś 

 

Ćwiczenia - grupa II, a i b (Klinika Angiologii, SU nr 2, IVp) 

Data temat prowadzący 

09.12.2021 
08:00-10:15 
 

Diagnostyka zakażeń pasożytniczych w praktyce pielęgniarki. Wywiady, badania 
fizykalne oraz interpretacja podstawowych badań laboratoryjnych i obrazowych w 
diagnostyce chorób pasożytniczych. Analiza przypadków 

Beata Czerniak 
Wioletta Banaś 

16.12.2021 
08:00-09:30 
 

Diagnostyka zakażeń pasożytniczych w praktyce pielęgniarki. Pobieranie materiału 
diagnostycznego i transport materiału diagnostycznego (kał, krew, mocz, płyn 
mózgowo- rdzeniowy) oraz badania laboratoryjne w rozpoznawaniu chorób 
pasożytniczych 

Beata Czerniak 
Wioletta Banaś 
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Ćwiczenia - grupa III, a i b (Klinika Angiologii, SU nr 2, IVp) 

Data temat prowadzący 

19.11.2021 
09:30-11:45 
 

Diagnostyka zakażeń pasożytniczych w praktyce pielęgniarki. Wywiady, badania 
fizykalne oraz interpretacja podstawowych badań laboratoryjnych i obrazowych w 
diagnostyce chorób pasożytniczych. Analiza przypadków 

Beata Czerniak 
Wioletta Banaś 

26.11.2021 
09:30-11:00 
 

Diagnostyka zakażeń pasożytniczych w praktyce pielęgniarki. Pobieranie materiału 
diagnostycznego i transport materiału diagnostycznego (kał, krew, mocz, płyn 
mózgowo- rdzeniowy) oraz badania laboratoryjne w rozpoznawaniu chorób 
pasożytniczych 

Beata Czerniak 
Wioletta Banaś 

 

 

 

Ćwiczenia - grupa IV, a i b (Klinika Angiologii, SU nr 2, IVp) 

Data temat prowadzący 

25.11.2021 
09:15-11:30 
 

Diagnostyka zakażeń pasożytniczych w praktyce pielęgniarki. Wywiady, badania 
fizykalne oraz interpretacja podstawowych badań laboratoryjnych i obrazowych w 
diagnostyce chorób pasożytniczych. Analiza przypadków 

Beata Czerniak 
Wioletta Banaś 

08.12.2021 
09:45- 11:15 
 

Diagnostyka zakażeń pasożytniczych w praktyce pielęgniarki. Pobieranie materiału 
diagnostycznego i transport materiału diagnostycznego (kał, krew, mocz, płyn 
mózgowo- rdzeniowy) oraz badania laboratoryjne w rozpoznawaniu chorób 
pasożytniczych 

Beata Czerniak 
Wioletta Banaś 

 

 


