
Lp. Temat szkolenia ciągłego Symbol kursu/ 
max cena* 

Ilość godzin/ilość punktów 
edukacyjnych 

Kierownik kursu Planowane terminy** 
(liczba miejsc) 

1.  
„Kontrola jakości analitycznej badań 
laboratoryjnych – kurs podstawowy” 

SC.D -1/1/2019 
max 280 zł 

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

dr n. med. Rafał 
Nikodem Wlazeł 

15.02.2019 r. 
(30 osób) 

2.  
„Techniki biologii molekularnej w 

diagnostyce medycznej” 

SC.D-2/1/2019 
SC.D-2/2/2019 

max 420 zł 

16h (7 wyk. + 8h ćw. + 1h test)/ 
15 pkt. edukacyjnych 

prof. dr hab. n. 
farm. Ewa 
Balcerczak 

I edycja: 8-9.03.2019 r. 
II edycja: 22-23.11.2019 r. 

(po 16 osób na edycję) 

3.  
„Technika real-time PCR w diagnostyce 

niepowodzeń rozrodu” 
SC.D-3/1/2019 

max 448 zł 
17h (6h wyk. + 10h ćw. + 1h test)/ 

16 pkt. edukacyjnych 
dr n.med. Edyta 

Borkowska 

15-17.03.2019 r. 
15.03 wykłady dla wszystkich; 

sobota, niedziela podział na grupy 
(24 osoby) 

4.  
„Diagnostyka cytomorfologiczna w 

hematologii” 

SC.D-4/1/2019 
SC.D-4/2/2019 

max 504 zł 

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

prof. dr hab. 
n.med. Anna 

Korycka-
Wołowiec 

I edycja: 05-06.04.2019 r. 
II edycja: 20-21.09.2019 r. 

(po 20 osób na edycję) 

5.  
„Kontrola jakości analitycznej badań 

laboratoryjnych – kurs 
średniozaawansowany” 

SC.D-5/1/2019 
max 280 zł 

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

dr n. med. Rafał 
Nikodem Wlazeł 

11.05.2019 r. 
Kurs tylko dla diagnostów, którzy 

zaliczyli kurs podstawowy 
(30 osób) 

6.  
„Badanie nasienia metodą manualną wg 

rekomendacji WHO 2010 i KIDL 2016” 
SC.D-6/1/2019 

max 420 zł 
11h (4h wyk. + 6h ćw. + 1h test)/ 

10 pkt. edukacyjnych 

dr hab. n. med. 
Renata Walczak-

Jędrzejowska 

13.06.2019 r. 
(10 osób) 

7.  
„Wykrywanie wirusów z wykorzystaniem 

technik biologii molekularnej” 
SC.D-7/1/2019 

max 168 zł 
7h (5h wyk. + 1h ćw. + 1h test)/ 

6 pkt. edukacyjnych 
dr n. farm. 

Agnieszka Jeleń 
12.10.2019 r. 

(10 osób) 

8.  
„Serologiczna diagnostyka wybranych 

zakażeń bakteryjnych, wirusowych oraz 
chorób przenoszonych drogą płciową” 

SC.D-8/1/2019 
max 280 zł 

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

dr n. med. 
Iwona Kozak-
Michałowska 

07.09.2019 r. 
(30 osób) 

9.  
„Diagnostyka laboratoryjna wybranych 

chorób nowotworowych” 
SC.D-9/1/2019 

max 280 zł 
11h (10 h wyk. + 1h test)/ 

10 pkt. edukacyjnych 

dr n. med. 
Iwona Kozak-
Michałowska 

07.12.2019 r. 
(30 osób) 

 

*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”) Cena może ulec obniżeniu w przypadku dużej grupy przyjętych 

diagnostów na kurs. 

**bardzo prosimy o wpisywanie się na listę osób zainteresowanych szkoleniami ciągłymi od GRUDNIA 2018 pod numerem tel: 42/677-91-02 lub e-mailowo:  

kamila.marat-murgrabia@umed.lodz.pl Diagności laboratoryjni przyjmowani są na szkolenie według kolejności zgłoszeń. 

mailto:kamila.marat-murgrabia@umed.lodz.pl

