
Chemia kliniczna 
dla Studentów II roku Oddziału Analityki Medycznej 

Rok akademicki 2019/2020, semestr letni 

 

 

Wykłady:  

Czas: piątek, godzina 13.30-15.00  

Nr  Data Temat Prowadzący  Data oraz forma e-learningu 

3 13.03.2020 Metody elektrochemiczne. Typy elektrod 

stosowanych w laboratorium medycznym. 

Typy reakcji wskaźnikowych (chemiczne i 

enzymatyczne). Metody chromatograficzne, 

podstawy micro- i nanofluidics. Biosensory 

Dr Agnieszka 

Sapa-

Wojciechowska 

Wykład został zrealizowany 

poprzez e-learning 

asynchroniczny w dniu 13.03.20 

4 20.03.2020 Białka osocza/ surowicy krwi i innych płynów 

ustrojowych. 

Dr Anna 

Krzywonos-

Zawadzka  

Wykład został zrealizowany 

poprzez e-learning 

asynchroniczny w dniu 

21.03.2020  

5 03.04.2020 Podstawy technik elektroforetycznych 

stosowanych w medycznym laboratorium 

diagnostycznym.  

Dr hab. Iwona 

Bil-Lula 

Wykład został zrealizowany 

poprzez e-learning 

synchroniczny: Webinarium  w 

dniu 03.04 o godz: 13:30 

6 24.04.2020 Automatyzacja laboratorium, systemy 

zamknięte i systemy otwarte, „mokra” i 

„sucha” chemia. Kontrola jakości aparatury. 

Przygotowanie analizatora do pracy. Badania 

wykonywane poza laboratorium a 

centralizacja laboratoriów.  

Dr Agnieszka 
Sapa-
Wojciechowska  
 

e-learning synchroniczny: 

Webinarium  w dniu 24.04 o 

godz: 13:30 za pośrednictwem 
platformy Cisco Webex 

7 08.05.2020 Immunochemia. Specyfika oznaczeń 

immunochemicznych. Wykorzystanie 

przeciwciał mono- i poliklonalnych. Metody 

kompetycyjne i niekompetycyjne. Znaczniki w 

metodach immunologicznych.  

Dr hab. Iwona 

Bil-Lula 

e-learning synchroniczny: 

Webinarium  w dniu 08.05 o 

godz: 13:30 za pośrednictwem 
platformy Cisco Webex 

8 15.05.2020 Wpływ obecności endogennych przeciwciał 
heterofilnych i/lub przeciw białkom 
zwierzęcym (HAAA, HAMA), autoprzeciwciał i 
tzw. efektu wysokiej dawki na uzyskiwane 
wyniki. Metody wykrywania i zapobiegania 
interferencji. 

Dr hab. Iwona 

Bil-Lula 

e-learning synchroniczny: 

Webinarium  w dniu 15.05 o 

godz: 13:30 za pośrednictwem 

platformy Cisco Webex 

Konsultacje z przedmiotu odbywają się w poniedziałki w godzinach: 10-10:45  

za pośrednictwem platformy Cisco Webex 

 

 



 

Ćwiczenia: 

 

Nr Data Temat Prowadzący Data oraz forma e-learningu 

1 09-
13.03.20 

Przygotowanie krzywych ROC i 

ocena wiarygodności diagnostycznej 

testu. 

Mgr Marta 

Banaszkiewicz 

Dr Anna 

Krzywonos-

Zawadzka 

Wstęp teoretyczny, praktyczne aspekty 

zajęć i zadania obliczeniowe do 

samodzielnego wykonania  zostały 

zrealizowane poprzez e-learning 

asynchroniczny w dniu 13.03.20.  

Materiał zrealizowany w całości w 

formie zdalnego nauczania. 

2 16-
20.03.20 

Walidacja wtórna zestawu 

odczynnikowego. Weryfikacja 

danych producenta testu do 

oznaczania glukozy w osoczu krwi. 

Mgr Marta 

Banaszkiewicz 

Dr Anna 

Krzywonos-

Zawadzka 

Wstęp teoretyczny, praktyczne aspekty 

zajęć  zostały zrealizowane poprzez e-

learning asynchroniczny w dniu 

27.03.20.  

Materiał zrealizowany w całości w 
formie zdalnego nauczania. 

3 06.04-
17.04.20 

Białka surowicy i innych płynów 

ustrojowych, metody oznaczania, 

przydatność diagnostyczna. Metody 

oznaczania białka całkowitego. 

Przydatność diagnostyczna tych 

oznaczeń. Materiał badany. 

Oznaczanie albuminy w surowicy 

krwi.  

Dr Jolanta 

Stacherzak- Pawlik 

Mgr Marta 

Banaszkiewicz 

Wstęp teoretyczny oraz praktyczne 

aspekty zajęć zostały zrealizowane 

poprzez e-learning asynchroniczny w 

dniu 06.04.20. 

Materiał zrealizowany w całości w 

formie zdalnego nauczania. 

4 20.04-
24.04.20 

Podstawy technik 

elektroforetycznych. Zastosowanie 

metod elektroforetycznych w 

diagnostyce laboratoryjnej. 

Elektroforeza białek surowicy, 

moczu i pmr. 

Mgr Marta 

Banaszkiewicz 

Dr Jolanta 

Stacherzak-Pawlik 

Webinarium dla całego roku w dniu 

20.04.2020. Początek bezpośrednio po 

seminarium, godz. 12:15. 

Prezentacja z filmami instruktarzowymi 

przedstawiającymi praktyczne aspekty 

oznaczenia „krok po kroku”. Zajęcia w 

całości zrealizowane w formie zdalnej 

(synchronicznej) za pośrednictwem 

platformy Cisco Webex 

5 27.04-
04.05.20 
 

Metody immunochemiczne w 

laboratorium medycznym. 

Wykonanie oznaczenia testem 

ELISA. 

Mgr Marta 

Banaszkiewicz 

Dr Anna 

Krzywonos-

Zawadzka 

Webinarium dla całego roku w dniu 

27.04.2020.  

Początek bezpośrednio po seminarium, 

godz. 12:15. 

Prezentacja z filmami instruktarzowymi 

przedstawiającymi praktyczne aspekty 

oznaczenia „krok po kroku”. 

Zajęcia w całości zrealizowane w 

formie zdalnej (synchronicznej) za 

pośrednictwem platformy Cisco Webex 



6 04-
08.05.20 

Podstawy enzymologii. Oznaczanie 

aktywności vs oznaczanie stężenia. 

Metody z zastosowaniem 

immunoinhibicji. Standaryzacja 

oznaczeń. Oznaczanie aktywności 

ALT.  

Dr Anna 

Krzywonos-

Zawadzka 

Mgr Marta 

Banaszkiewicz 

 

Webinarium dla całego roku w dniu 

04.05.2020. Początek bezpośrednio po 

seminarium, godz. 12:15. 

Prezentacja z przedstawiająca 

praktyczne aspekty oznaczenia „krok 

po kroku”. 

Zajęcia w całości zrealizowane w 

formie zdalnej (synchronicznej) za 

pośrednictwem platformy Cisco Webex 

7 18.05.20 Metody chromatograficzne w 

laboratorium medycznym. 

Wykonanie oznaczenia krezolu 

techniką HPLC  

Dr Agnieszka Sapa-

Wojciechowska; 

Mgr Marta 

Banaszkiewicz 

Webinarium dla całego roku w dniu 

18.05.2020 o godz. 10:00. Prezentacja z 

filmami instruktarzowymi 

przedstawiająca praktyczne aspekty 

oznaczenia „krok po kroku”. 

Zajęcia w całości zrealizowane w 

formie zdalnej (synchronicznej) za 

pośrednictwem platformy Cisco Webex 

8  Ćwiczenie odróbkowe. Kolokwium z 

ćwiczeń  

 

Dr Anna 

Krzywonos-

Zawadzka 

Dr Agnieszka Sapa-

Wojciechowska 

Zdalne, w formie testu z pytaniami 

otwartymi i/lub zadaniami 

obliczeniowymi. 

Termin zostanie ustalony ze 

studentami. 

 

Seminaria: 

Czas:  poniedziałek  w godzinach  10:00-12:15 cały rok 

Nr Data Temat Prowadzący Data oraz forma e-learningu 

2 20.04.20 
 

Bazy danych, które mogą być przydatne do 
oceny wartości diagnostycznej testów 
laboratoryjnych. Wyszukiwanie 
wiarygodnych informacji o metodzie 
diagnostycznej 

Mgr Marta 
Banaszkiewicz 

w godz.: 10:00-12:15 
W formie webinarium za 
pośrednictwem platformy Cisco 
Webex 

3 
27.04.2020 
 
 

Aspekty bezpieczeństwa fazy 
przedanalitycznej – utylizacja pozostałości 
próbek, igieł, probówek i chemikaliów z 
odniesieniem do obowiązujących 
przepisów prawnych 

Mgr Marta 
Banaszkiewicz 

w godz.: 10:00-12:15 w formie 
webinarium za pośrednictwem 
platformy Cisco Webex 

4 
04.05.2020 
 

 
Wpływ używek i stosowanych przez 
pacjentów leków i preparatów ziołowych 
na wyniki badań laboratoryjnych 

Dr Anna 
Krzywonos-
Zawadzka 

w godz.: 10:00-12:15 w formie 
webinarium za pośrednictwem 
platformy Cisco Webex 

5 
11.05.2020 
 

 
Wpływ wieku, płci, rasy pacjenta na wyniki 
badań laboratoryjnych  

Dr hab. Iwona 
Bil-Lula 

w godz.: 10:00-12:15 w formie 
webinarium za pośrednictwem 
platformy Cisco Webex 

 

Konsultacje z przedmiotu chemia kliniczna odbywają się w poniedziałek za pośrednictwem platformy 

Cisco Webex w godz. 10:00 -10:45 (lub bezpośrednio po ćwiczeniach/seminariach które odbywać się będą 

w tym czasie)  

 

Dane kontaktowe koordynatora przedmiotu: 



Dr Agnieszka Sapa-Wojciechowska; e-mail: agnieszka.sapa-wojciechowska@umed.wroc.pl  
 
Dane kontaktowe prowadzących przedmiot: 
 
Dr hab. Iwona Bil-Lula; e-mail: iwona.bil-lula@umed.wroc.pl 
Mgr Marta Banaszkiewicz; e-mail: marta.banaszkiewicz@umed.wroc.pl 
Dr Jolanta Stacherzak-Pawlik; e-mail: jolanta.stacherzak-pawlik@umed.wroc.pl 
Dr Anna Krzywonos-Zawadzka; e-mail: anna.krzywonos-zawadzka@umed.wroc.pl  
Dr Agnieszka Sapa-Wojciechowska; e-mail: agnieszka.sapa-wojciechowska@umed.wroc.pl  
 

mailto:anna.krzywonos-zawadzka@umed.wroc.pl

