
 

                         

 

 

Biuro Oddziału Kształcenia Podyplomowego Wydziału Farmaceutycznego informuje, iż kurs 

w ramach szkoleń ciągłych dla diagnostów: 

„Cytopatologia szczegółowa na podstawie cytologii szyjki macicy” 

symbol kursu: SC.D-6/1/2018 

odbędzie się w dniu: 8-9.06.2018 r. 

 

W ramach dwudniowego kursu (20h dydaktycznych+1h test) można zdobyć  

20 pkt. edukacyjnych! 

 

Kierownik kursu: 

dr n. med. Olga Stasikowska-Kanicka 

 

Osoby zapisane na kurs proszone są o potwierdzenie swojego zakwalifikowania, a następie przesłanie 

dokumentów: 

 formularz zgłoszenia na kurs (w zakładce PLIKI DO POBRANIA) 

 dowodu wpłaty 

  

najpóźniej do dnia 28 maja 2018 r. (faxem, mailem, pocztą) oraz potwierdzić ich dotarcie do biura. 

kontakt z olga.pietakiewicz@umed.lodz.pl 

 

Miejsce kursu: 

Katedra Patomorfologii, budynek A4 

Czechosłowacka 8/10, wejście od Czechosłowackiej 

sala 305 - w windzie należy wybrać poziom 0 

 

UWAGA! 

Koszt kursu: 440 zł (płatne przez kursanta) 

Opłaty winny być wpłacane wyłącznie na konto: 

Uniwersytet Medyczny, Al. Kościuszki 4, 90-419 Łódź, 

ING BANK ŚLĄSKI ŁÓDŹ 

NA NUMER KONTA : 

30 1050 0099 6364 1111 1111 1111 

 

mailto:olga.pietakiewicz@umed.lodz.pl


KONIECZNIE : w rubryce tytułem należy podać symbol kursu oraz dopisek DIAGNOŚCI-

SZKOLENIE CIĄGŁE 

Prosimy o dokładne i czytelne wypełnienie formularza, włącznie z aktualnym numerem telefonu, datą i 

podpisem – umożliwi to szybkie przekazanie informacji w przypadku wszelkich zmian. 

 

W przypadku rezygnacji z udziału w szkoleniu prosimy o niezwłoczne zawiadomienie o tym 

pracowników Biuro Oddziału Kształcenia Podyplomowego. 

 

Informacje dla osób zainteresowanych otrzymaniem FAKTURY 

Podstawą do wystawienia faktury jest dowód wpłaty. Prawidłowo wypełniony dowód wpłaty powinien 

zawierać: 

w przypadku podmiotu gospodarczego – w tytule przelewu nr NIP, symbol kursu oraz nazwisko 

uczestnika. 

W przypadku osób fizycznych: w tytule przelewu symbol kursu oraz dopisek FAKTURA. 

W przypadku kiedy osoba fizyczna chce fakturę na podmiot gospodarczy – w tytule przelewu pełne 

dane firmy z nr NIP 

Plan kursu* 

WYKŁADOWCA/PROWADZĄCY ĆWICZENIA: dr n. med. Olga Stasikowska-Kanicka 

I dzień  

8.45-12.30 – zajęcia/wykłady (Skrining cytologiczny - znaczenie skriningu, rola diagnosty laboratoryjnego.  

System Bethesda w cytologii szyjki macicy (wstępna ocena rozmazów cytologicznych; rozmaz prawidłowy i zmiany zapalne - 

czynniki etiologiczne, zmiany odczynowe w komórkach; zmiany śródnabłonkowe - ASC-US, ASC-H, AGUS, LSIL, HSIL; rak 

szyjki macicy cz I) 

 

12.30-13:00-przerwa 

 

13.00-16.45 zajęcia/wykłady (System Bethesda w cytologii szyjki macicy (wstępna ocena rozmazów cytologicznych; 

rozmaz prawidłowy i zmiany zapalne - czynniki etiologiczne, zmiany odczynowe w komórkach; zmiany śródnabłonkowe - ASC-

US, ASC-H, AGUS, LSIL, HSIL; rak szyjki macicy cz II 

Algorytm postępowania diagnostycznego.) 
 

od 16.45- test i omówienie wyników 

 

II dzień 

8.45-12.30 - zajęcia praktyczne (Przeglądanie wyselekcjonowanych preparatów archiwalnych z zakresu cytopatologii 

zmian zapalnych oraz zmian śródnabłonkowych.) 
 

12.30 13.00 – przerwa 

 

13.00-16.45 - zajęcia praktyczne (Przeglądanie wyselekcjonowanych preparatów archiwalnych z zakresu cytopatologii 

zmian śródnabłonkowych,oraz raka szyjki macicy. 

Konsultacje indywidualne oraz praca w małych grupach przy mikroskopie wielostanowiskowym.) 

 

od 16.45-rozdanie certyfikatów ukończenia kursu 

 
 

*BOKPWF zastrzega, że plan może ulec zmianie



 


