Ustawiczne i uaktualniające szkolenie
dla pracowników banków tkanek i komórek
pt.: „Przetwarzanie i przechowywanie przeszczepów tkankowych”
10 - 11 grudnia 2020 r.

REJESTRACJA ONLINE – strona www.kcbtik.pl / zakładki Szkolenia 2020/
10 Grudnia (Czwartek)

Powitanie uczestników szkolenia

Artur Kamiński

Wymogi prawne dotyczące przetwarzania i przechowywania
przeszczepów tkankowych

Magdalena Kramska

Koronawirus a bankowanie tkanek

Tomasz Dzieciątkowski

Wymogi bezpieczeństwa pracy w stanie epidemicznym

Tomasz Czech

Aseptyka, antyseptyka, sanityzacja, dezynfekcja, sterylizacja

Grzegorz Gut

Zasady klasyfikacji pomieszczeń czystych - wymogi
środowiskowe: mikrobiologiczna czystość powietrza, liczba
cząstek, wilgotność, ciśnienia

Artur Kamiński

Kwalifikacja sprzętu jednorazowego użytku i aparatury oraz
walidacja procesów

Elżbieta Lachert

9:00-11:45

11:45-12:00

12:00-14:25

14:25-15:00

15:00-16:45

Przerwa – 15’
Pomiary mikrobiologiczne czystości środowiska w
pomieszczeniach czystych: zakres, zasady, metodologia,
osprzęt

Lucyna Pawlus-Łachecka

Pomiary liczby cząstek w pomieszczeniach czystych: zakres,
zasady, metodologia, osprzęt

Artur Kamiński

Dezynfekcja środowiska w pomieszczeniach czystych

Grzegorz Gut

Przerwa – 35’
Ocena mikrobiologiczna pomieszczeń oraz przeszczepów
tkankowych i komórkowych
przygotowywanych w pomieszczeniach czystych: zakres,
zasady, metodologia, osprzęt

Lucyna Pawlus-Łachecka

Ogólne zasady pracy w pomieszczeniach czystych wg norm ISO

Ewa Olender

11 Grudnia (Piątek)
Zasady pracy w pomieszczeniach czystych I
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09:00-11:45

Wejście do pomieszczeń czystych
Procedury zmiany odzieży
Higieniczne i chirurgiczne mycie rąk
Zakładanie odzieży ochronnej
Zasady poruszania się w pomieszczeniach czystych
różnych klas
Wnoszenie materiału
Przygotowanie miejsca pracy
Zasady pracy w pomieszczeniach czystych różnych klas
Opuszczanie stref czystych
Wynoszenie gotowych przeszczepów
Wynoszenie materiałów odpadowych biologicznych
i niebiologicznych

Elżbieta Bińczycka

Zasady pracy w pomieszczeniach czystych II
Pokaz mycia oraz dezynfekcji poszczególnych powierzchni
pomieszczeń czystych różnych klas z uwzględnieniem obszaru,
metody, stosowanego środka oraz częstotliwości

▪
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11:45-12:00

Blaty i powierzchnie robocze, okno podawcze,
kosz na śmieci,
Komora laminarna, inne urządzenia, klamki
Podłogi
Ściany
Sufity

Przetwarzanie i przechowywanie tkanek mięśniowoszkieletowych

Henryk Bursig

Przetwarzanie i przechowywanie tkanek oka

Dorota Polak

Przerwa 15’

Przetwarzanie i przechowywanie tkanek sercowo-naczyniowych

Mariusz Birbach
Maciej Fedorowicz
Ewa M. Gałkowska

Przetwarzanie i przechowywanie skóry

Agnieszka Klama-Baryła
Wojciech Łabuś

Zakończenie Szkolenia

Artur Kamiński

12:00-13:30

13:30

Artur Mazurek

KONIEC

