
                                                                                                                                                        

SZKOLENIA CIĄGŁE DLA DIAGNOSTÓW LABORATORYJNYCH -> www.okp.umed.pl 

Lp. temat kursu: 
ilość godzin/ 

ilość punktów edukacyjnych: 
kierownik kursu 

max. 
uczestników*/ 
maksymalna 

cena kursu**: 

planowane terminy: 

 
1. 

„Wykrywanie wirusów z 
wykorzystaniem technik 
biologii molekularnej” 

 
7 h (5 h wyk. + 1 h ćw. + 1 h test)/  

6 pkt. edukacyjnych 
 

dr Marta Żebrowska 

10 osób/ 
max. 168 zł za 

kurs 

 
I edycja: 16.06.2018  
II edycja: 06.10.2018  

 
2. 

„Diagnostyka 
cytomorfologiczna w 

hematologii” 

 
19 h (9 h wyk. + 9 h ćw. + 1 h test)/ 

18 pkt. edukacyjnych 

 
prof. dr hab. n. med. 

Anna Korycka-Wołowiec 

20 osób/ 
max. 504 zł za 

kurs 

 
I edycja: 18-19.05.2018  
II edycja: 21-22.09.2018  

 
3. 

„Kontrola jakości 
analitycznej badań 

laboratoryjnych – kurs 
podstawowy” 

 
11 h (10 h wyk. + 1 h test)/  

10 pkt. edukacyjnych 
 

dr n. med. Rafał 
Nikodem Wlazeł 

25 osób/ 
max. 280 zł za 

kurs 
 

12.05.2018  

 
4. 

„Badanie nasienia metodą 
manualną wg rekomendacji 

WHO 2010 i KIDL 2016” 

 
11 h (4 h wyk. + 6 h ćw. + 1 h test)/  

10 pkt. edukacyjnych 

 
dr hab. n. med. Renata 
Walczak-Jędrzejowska 

10 osób/ 
max. 280 zł za 

kurs 

 
I edycja: 12.04.2018  
II edycja: 27.09.2018  

 
5. „Cytopatologia-podstawy” 

 
16 h (10 h wyk. + 5 h ćw. + 1 h test)/  

15 pkt. edukacyjnych 

 
dr n. med. Olga 

Stasikowska-Kanicka 

12 osób/ 
max. 420 zł za 

kurs 25-26.05.2018  

Kierownik kursu 
zachęca do 

udziału w obu 
kursach w celu 

zdobycia 
pełniejszej 

wiedzy z zakresu 
cytopatologii. 

 
6. 

„Cytopatologia szczegółowa 
na podstawie cytologii szyjki 

macicy” 

21 h (10 h wyk. + 10 h ćw. + 1 h test)/ 
20 pkt. edukacyjnych 

 
dr n. med. Olga 

Stasikowska-Kanicka 

12 osób/ 
max. 560 zł za 

kurs 08-09.06.2018  
*bardzo prosimy o wpisywanie się na listę osób zainteresowanych szkoleniami ciągłymi pod numerem tel: 42/677-91-02 lub e-mail’owo: olga.pietakiewicz@umed.lodz.pl 

Diagności laboratoryjni przyjmowani są na szkolenie według kolejności zgłoszeń. 

**cena kursu została wyliczona na podstawie § 8 - Rozporządzenia Ministra Zdrowia a dnia 24 lipca 2017 w sprawie ciągłego szkolenia diagnostów laboratoryjnych („Za 

jedną godzinę ciągłego szkolenia jednostka szkoląca pobiera opłatę w wysokości nie wyższej niż 28zł brutto”) 

mailto:olga.pietakiewicz@umed.lodz.pl

