
l.p. tytuł kursu kierownik naukowy forma zajęć liczba godzin/punktów termin koszt

1

Znaczenie diagnostyczne i ocena morfologii wybranych elementów 

upostaciowanych moczu z omówieniem przypadków klinicznych:

- Znaczenie diagnostyczne i ocena morfologii erytrocytów i leukocytów

- Proteinuria jako badanie przesiewowe o szerokim znaczeniu klinicznym

- Trudności diagnostyczne różnicowania nabłonków w badaniu upostaciowanych 

elementów moczu

- Charakterystyka i występowanie wałeczków w moczu

- Krystaluria – sposoby oceny i znaczenie kliniczne

dr  n. med. Ewa Czernik on-line 6 godz./6 punktów luty 2023 r. 60,00 

2
Wybrane problemy współczesnej parazytologii i akaroentomologii medycznej prof. dr hab. n. med. Krzysztof Solarz on-line 6 godz./6 punktów luty 2023 r. 126,00 

3

Omówienie zmian w wynikach morfologii krwi w wybranych przypadkach 

nowotworów szpiku kostnego oraz układu chłonnego, obejmujące m.in.- 

czerwienicę prawdziwą, przewlekłą białaczkę szpikową, zespoły 

mielodysplastyczne, samoistne włókninie szpiku, chłoniaka z komórek płaszcza

dr n. med.. Ewa Czernik  on-line 6 godz./6 punktów kwiecień 2023 r. 60,00 

5

Ocena jakości i wartości diagnostycznej badań w diagnostyce 

genetycznej/molekularnej 
dr hab. n. med. Ilona Bednarek on-line 6 godz./6 punktów kwiecień/czerwiec 2023 r. 126,00 

6
Nowoczesna diagnostyka zakażeń wirusowych prof. dr hab. n. med. Tomasz Wąsik on-line 6 godz./6 punktów maj/czerwiec 2023 r. 126,00 

7
Diagnostyka genetyczna nowotworów dziedzicznych dr hab. n. med. Monika Paul-Samojedny on-line 6 godz./6 punktów maj/październik 2023 r. 126,00 

8
Diagnostyka genetyczna niepłodności partnerskich dr hab. n. med. Monika Paul-Samojedny on-line 6 godz./6 punktów maj/październik 2023 r. 126,00 

9
Wybrane problemy akaroentomologii medycznej prof. dr hab. n. med. Krzysztof Solarz on-line 6 godz./6 punktów czerwiec 2023 r. 126,00 

10

Przejmij kontrolę nad POCT
dr hab. n. med. Katarzyna Winsz-

Szczotka, prof. SUM
stacjonarne 6 godz./6 punktów czerwiec 2023 r.

zostanie podany w 

późniejszym 

terminie

11
Przemiany lipidowe a zaburzenia układu sercowo-naczyniowego prof. dr hab. n. med. Krystyna Olczyk on-line 6 godz./6 punktów czerwiec 2023 r. 126,00 

12

Badania laboratoryjne moczu i parametry hematologiczne w wybranych 

schorzeniach:

- Szpiczak plazmocytowy z niewydolnością nerek, 

- Toczeń rumieniowaty układowy i toczniowe zapaleniem nerek 

- Zespół nerczycowy

- Zespół hemolityczno-mocznicowy

- Niedokrwistości w przewlekłych chorobach nerek

dr  n. med. Ewa Czernik on-line 6 godz./6 punktów wrzesień 2023 r. 60,00 
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Kursy ciągłe dla diagnostów laboratoryjnych 2023 r.



13
Pasożyty układu pokarmowego człowieka prof. dr hab. n. med. Krzysztof Solarz on-line 6 godz./6 punktów październik 2023r. 126,00 

14

Wykorzystanie parametrów morfologii krwi w diagnostyce wybranych stanów 

zapalnych i niedokrwistości mikrocytarnych z uwzględnieniem przypadków:

- sepsy,

- omówienia zmian morfologii komórek krwi obwodowej w stanach zapalnych,

- talasemii,

- niedokrwistości z niedoboru żelaza

dr  n. med. Ewa Czernik  on-line 6 godz./6 punktów październik 2023 r. 60,00 

15

Wybrane zagadnienia analizy płynów z jam ciała – omówienie przypadków 

klinicznych uwzględniających, m.in.:

- zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych,

- zapalenie otrzewnej,

- badanie płynu stawowego,

- diagnostykę różnicową przyczyn nagromadzenia płynu w jakie opłucnej

dr  n. med. Ewa Czernik  on-line 6 godz./6 punktów listopad 2023 r. 60,00 

Osoby zainteresowane prosimy o zapisywanie się na kursy pod adresem kolspecfarm@sum.edu.pl

Uruchomienie kursu będzie warunkowane odpowiednią liczbą osób zainteresowanych.


