
 

                         

 

 

Centrum Kształcenia Podyplomowego Uniwersytetu Medycznego informuje, iż kurs 

w ramach szkoleń ciągłych dla diagnostów: 

 

„Diagnostyka cytomorfologiczna w hematologii” 
 

symbol kursu: SC.D-4/1/2019 

odbędzie się w dniach: 05-06.04.2019 r. 

 

W ramach dwudniowego kursu (9 h wykł. + 9 h ćw. +1 h test) można zdobyć  

18 pkt. edukacyjnych! 

 

Kierownik kursu: 

Prof. dr hab. n. med. Anna Korycka Wołowiec 

 

Osoby zapisane na kurs proszone są o potwierdzenie swojego zakwalifikowania 

telefonicznie/mailowo a następie przesłanie dokumentów: 

 formularz zgłoszenia na kurs – 2 str.(w zakładce ADRESY/DO POBRANIA na www.okp.umed.pl) 

 dowodu wpłaty 

najpóźniej do dnia  18 marca 2019 r. (faxem, mailem kamila.marat-murgrabia@umed.lodz.pl,  

 lub pocztą) oraz potwierdzić ich dotarcie do biura. 

 

Na szkoleniu zapewniamy kawę i herbatę. 

 

Miejsce kursu: 

Klinika Hematologii ul. Ciołkowskiego 2, 93-510 Łódź 

Sala mikroskopowa- parter 

UWAGA KURSANCI ! 

Koszt kursu: 504 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:kamila.marat-murgrabia@umed.lodz.pl


 

KONIECZNIE : w rubryce tytułem należy podać imię i nazwisko kursanta, 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 Centrum 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 

 

PROGRAM * KURSU  
 

Piątek 05.04.2019 r : 
13.00-13.45      Diagnostyka niedokrwistości                                                - wykład                           
13.45-14.30                                                                                      prof. Anna Korycka-Wołowiec     
 
14.30-14.45    przerwa 
14.45-15.30   Niedokrwistości                                                        – ćwiczenia mikroskopowe    
15.30-16.15                                                                                   dr n.med. Anna Krawczyńska 
                                                                                                      dr n.med. Ewelina Ziółkowska 

 
 
16.15-16.30  przerwa 
 
16.30-17.15   Diagnostyka przewlekłej białaczki szpikowej                       - wykład  
                                                                                                   dr n.med. Ewelina  Ziółkowska 
17.15-18.00   Diagnostyka przewlekłych nowotworów                               - wykład  
                       mieloproliferacyjnych Ph-                                    dr n.med. Anna Krawczyńska                                                                                                                                        
                        
                                                                                                                         
 
18.00-18.15  przerwa 
 
18.15-19.00   Przewlekłe nowotwory mieloproliferacyjne                 -  ćwiczenia mikroskopowe     
19.00-19.45                                                                                  dr n.med. Anna Krawczyńska 
                                                                                                     dr n.med. Ewelina Ziółkowska 
 
                                   



 
 

 
 
Sobota 06.04.2019 r.: 
 
8.30-9.15      Diagnostyka ostrej białaczki szpikowej                         - wykład  
                                                                                                      dr n.med. Halina Urbańska-Ryś 
9.15-10.00    Diagnostyka zespołów mielodysplastycznych               - wykład  
                                                                                                      dr n.med. Halina Urbańska-Ryś 
 
10.00-10.15   przerwa 
 
10.15-11.00   Ostra białaczka szpikowa                                   - ćwiczenia  mikroskopowe  
11.00-11.45   i zespoły mielodysplastyczne                            dr n.med. Halina Urbańska-Ryś    
                                                                                                   dr n.med. Anna Krawczyńska 
                     
                                                                                                                        
 
11.45-12.00 przerwa 
 
12.00-12.45   Diagnostyka szpiczaka plazmocytowego                                  - wykład  
                                                                                                  dr n.med.  Halina Urbańska-Ryś 
12.45-13.30   Diagnostyka przewlekłej białaczki                                             - wykład  
                       limfocytowej                                                       prof. Anna Korycka-Wołowiec                                                                                                                    
                        
13.30-14.15    Diagnostyka chłoniaków nieziarniczych                                     -wykład    
                                                                                                       dr n.med. Anna Krawczyńska 
 
14.15-14.30  przerwa 
 
 
14.30-15.15   Szpiczak plazmocytowy                                          - ćwiczenia mikroskopowe  
15.15-16.00   Przewlekła białaczka limfocytowa                              dr n.med. Anna Krawczyńska                           
16.00-16.45   Chłoniaki nieziarnicze                                                 dr n.med. Ewelina Ziółkowska 
                                                                                                             

 
16.45-17.15    zaliczenie  (test)                                                         prof. Anna Korycka-Wołowiec/ 
                                                                                                           dr n.med. Anna Krawczyńska 
 
17.30   zakończenie kursu 

 
 
 
*CKP zastrzega, że plan może ulec zmianie. 
 
 
 
 
Szkolenie zakończone zaliczeniem, upoważnia do uzyskania 18 punktów edukacyjnych „twardych”. 
 

 

 


