
  z dnia 18.03.2020 

 III rok Analityki Medycznej   
plan ćwiczeń z Hematologii Laboratoryjnej  

semestr letni  2019/ 2020  
 

Data 

ćwiczenia 

 

Temat 

                       

Prowadzący 

 

 

Data oraz forma e-

learningu 

10, 11  III  Kolokwium z MDS 

Ostre białaczki szpikowe- zmiany we 

krwi obwodowej i szpiku. Krew 

obwodowa i szpik w białaczkach M1-

M3 wg FAB- liczenie i ocena 

preparatów . 

wtorek  gr  2 

dr Wiesława Nahaczewska, mgr Beata Celuch  

środa  gr 3  

dr Wiesława Nahaczewska 

dr hab. Mariola Śliwińska –Mossoń  

środa 1  

dr Wiesława Nahaczewska, mgr Beata Celuch 

Ćwiczenie w formie 

prezentacji -mini atlasu  

wraz z komentarzem 

będzie udostępnione  

24.03. br 

17, 18  III 

 

Ostre białaczki szpikowe- zmiany we 

krwi obwodowej i szpiku. Krew 

obwodowa i szpik w białaczkach M4-

M6 wg FAB- liczenie i ocena 

preparatów.  

wtorek  gr  2 

dr Wiesława Nahaczewska, mgr Beata Celuch 

środa  gr 3 i  1  

dr Wiesława Nahaczewska, dr Iwona 

Urbanowicz  

Ćwiczenie w formie 

prezentacji -mini atlasu  

wraz z komentarzem 

będzie udostępnione 

24.03.br 

24, 25  III 

 

Ostre białaczki limfoblastyczne w 

obrazie cytomorfologicznym (L1,L2,L3 

wg FAB).  Różnicowanie preparatów 

krwi obwodowej i szpiku.  

wtorek  gr  2 

dr Wiesława Nahaczewska, mgr Beata Celuch  

środa  gr 3  

dr Wiesława Nahaczewska 

dr hab. Mariola Śliwińska –Mossoń  

środa gr 1  

dr Wiesława Nahaczewska, mgr Beata Celuch 

Ćwiczenie w formie 

prezentacji -mini atlasu 

wwraz z komentarzem 

będzie udostępnione 

24.03.br 

31 III, 1 

IV 

 

Ostre białaczki szpikowe oraz 

limfoblastyczne- zmiany  

we krwi obwodowej i szpiku –

ćwiczenie powtórzeniowe.  

dr Wiesława Nahaczewska  

dr hab. Mariola Śliwińska –Mossoń  

Do wykorzystania 

materiały dydaktyczne 

przesłane  w dniu 

24.03.br 

7, 8  IV Kolokwium z ostrych białaczek 

Szpiczak mnogi – ocena preparatów 

szpiku. Ocena preparatów krwi 

obwodowej w chorobach z kręgu 

szpiczaka; makroglobulinemia 

Waldenströma, białaczka 

plazmatycznokomórkowa. 

wtorek  gr  2 

dr Wiesława Nahaczewska, mgr Kornela 

Wiśniewska  

środa  gr 3 i 1  

dr Wiesława Nahaczewska 

dr hab. Mariola Śliwińska –Mossoń  

Ćwiczenie w formie 

prezentacji -mini atlasu  

wraz z komentarzem 

będzie udostępnione 

7.04.br 

21, 22 IV Przewlekła białaczka limfocytowa 

(CLL), prolimfocytowa (PLL), białaczka 

włochatokomórkowa – obraz krwi 

obwodowej  i szpiku. 

Obraz krwi obwodowej w chłoniaku 

grudkowym  

i zespole Sezary’ego. 

wtorek  gr  2 

dr Wiesława Nahaczewska, mgr Kornela 

Wiśniewska  

środa  gr 3 i 1  

dr Wiesława Nahaczewska , dr Iwona  

Urbanowicz 

Ćwiczenie w formie 

prezentacji  - mini atlasu 

wraz z komentarzem 

będzie udostępnione 

21.04.br 

28 IV 

 

Immunofenotypowanie w ostrych 

białaczkach szpikowych 

(mieloblastycznych), limfoblastycznych 

oraz w chłoniakach. 

 

wtorek  gr 2 

mgr Beata Celuch, dr Wiesława Nahaczewska 

Ćwiczenie w formie 

prezentacji  wwraz z 

komentarzem będzie 

udostępnione 

28.04.br 

29 IV Wykonanie badania morfologii krwi – środa  gr 3 i 1  Ćwiczenie w formie 



  z dnia 18.03.2020 

analizator 3 diff  

Wykonanie, barwienie oraz liczenie 

rozmazów krwi obwodowej.  

Liczenie płytek krwi metodą 

komorową. 

dr Wiesława Nahaczewska,  

dr Agnieszka Sapa - Wojciechowska 

 

prezentacji  wraz z 

komentarzem będzie 

udostępnione 

28.04.br 

5  V Wykonanie badania morfologii krwi – 

analizator 3diff. 

Wykonanie , barwienie oraz liczenie 

rozmazów krwi obwodowej.  

Liczenie płytek krwi metodą 

komorową. 

wtorek  gr  2 

dr Wiesława Nahaczewska, mgr Kornela 

Wiśniewska 

Ćwiczenie w formie 

prezentacji  wraz z 

komentarzem będzie 

udostępnione 

28.04.br 

6 V Immunofenotypowanie w ostrych 

białaczkach szpikowych 

(mieloblastycznych)  i   

limfoblastycznych oraz chłoniakach. 

środa gr  3 i  1  

mgr Beata Celuch, dr Wiesława Nahaczewska 

Ćwiczenie w formie 

prezentacji  wraz z 

komentarzem będzie 

udostępnione 

28.04.br 

12, 13  V 

 

Kolokwium z chorób układu 

chłonnego 

Zaburzenia hemostazy: 

standaryzowany czas krwawienia – 

oznaczanie czasu krwawienia metoda 

Ivy. Badanie agregacji płytek krwi pod 

wpływem działania wybranych 

agonistów (np. ADP) - agregometr. 

Interpretacja wyników badań  

Oznaczanie czasu protrombinowego 

(wskaźnik INR) oraz  czasu APTT – 

metoda automatyczna. Interpretacja 

wyników badań w skazach 

osoczowych.  

 

 

 

dr Agnieszka Sapa – Wojciechowska 

dr Wiesława Nahaczewska   

Ćwiczenie w formie 

prezentacji  wraz z 

komentarzem będzie 

udostępnione 

12.05.br 

19, 20 V 

 

Ocena aktywności wybranych 

osoczowych czynników krzepnięcia 

(cz. VIII , cz, von Willebranda, białko C) 

- koagulometr. 

Badanie układu fibrynolizy: oznaczanie 

podwójnego fragmentu D-fibryny (D-

dimery)- koagulometr. 

Interpretacja wyników badań układu 

krzepnięcia. 

  

 

dr Agnieszka Sapa – Wojciechowska 

dr Wiesława Nahaczewska   

Ćwiczenie w formie 

prezentacji  wraz z 

komentarzem będzie 

udostępnione 

19.05.br 

26, 27  V Kolokwium z układu krzepnięcia  

Wykonanie preparatów,  barwienie 

oraz liczenie retykulocytów- metoda 

manualna. 

Ocena  rozmazów krwi obwodowej 

oraz szpiku losowo wybranych przez 

studenta  oraz ich interpretacja– 

ćwiczenie podsumowujące. 

 

wtorek  gr  2 

dr Wiesława Nahaczewska, mgr Kornela 

Wiśniewska 

środa  gr 3 

dr Wiesława Nahaczewska,  

dr hab. Mariola Śliwińska-Mossoń  

środa  gr 1 

dr Wiesława Nahaczewska, mgr Beata Celuch  

Ćwiczenie w formie 

prezentacji   wraz z 

komentarzem będzie 

udostępnione 

26.05.br 

2, 3  VI Obraz krwi obwodowej w chorobach wtorek  gr  2 Ćwiczenie w formie 
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 wirusowych: mononukleoza zakaźna, 

grypa, krztusiec. 

Interpretacja wyników badań 

morfologii krwi i badań układu 

krzepnięcia  z analizatorów 

hematologicznych w różnych 

schorzeniach  hematologicznych. 

dr Wiesława Nahaczewska, mgr Beata Celuch   

środa  gr 3 

dr Wiesława Nahaczewska, dr Iwona 

Urbanowicz  

środa  gr 1 

dr Wiesława Nahaczewska, mgr Beata Celuch  

prezentacji  - mini atlasu 

wraz z komentarzem 

będzie udostępnione 

2.06.br 

9, 10 VI 

 

Odrabianie ćwiczeń wtorek  gr  2 i  środa gr 3 

dr Wiesława Nahaczewska,  dr Iwona 

Urbanowicz  

środa  gr 1 

dr Wiesława Nahaczewska , mgr Beata Celuch 

 

 

 


