
IV rok Analityki Medycznej 

Wykłady  z Hematologii Laboratoryjnej – rok akademicki  2019/2020 

semestr letni 

Termin:  środa  o godz. 12.00 -13.30                       Prowadzący: dr n. med. Iwona Urbanowicz  

Data Zagadnienie Data oraz forma e-learningu 

 

11.03 

Chłoniaki nieziarnicze – klasyfikacja WHO, diagnostyka 

laboratoryjna. Odchylenia w badaniach laboratoryjnych w 

zależności od złośliwości i zaawansowania choroby.  Chłoniak 

Hodgkina - kryteria diagnostyczne. 

Wykład został  udostępniony 

studentom w formie prezentacji z 

komentarzami prowadzącego w dniu  

18.03.20 

 

18.03 

Chłoniaki B komórkowe: przewlekła białaczka limfocytowa, 

prolimfocytowa,  włochotokomórkowa – kryteria diagnostyczne. 

Klasyfikacje kliniczne. 

Wykład został udostępniony 

studentom w formie prezentacji z 

komentarzami  dniu 18.03.2020 

 

 

25.03 

Zespoły chorobowe przebiegające z monoklonalną gammapatią. 

Badania diagnostyczne sugerujące obecność białka 

monoklonalnego.  Szpiczak plazmocytowy uogólniony: kryteria 

diagnostyczne. Postać niewydzielająca i niewytwarzająca. 

Podokresy kliniczne szpiczaka w oparciu o wyniki badań 

laboratoryjnych. 

Wykład zostanie udostępniony 

studentom w formie prezentacji z 

komentarzami prowadzącego w dniu 

25.03.2020 

 

1.04 

Choroba lekkich łańcuchów. Makroglobulinemia Waldenströma - 

cechy diagnostyczne. Białaczka plazmocytowa - obraz krwi 

obwodowej i szpiku. Krioglobulinemie. Plazmafereza lecznicza. 

Wykład zostanie udostępniony 
studentom w formie prezentacji z 
komentarzami prowadzącego w dniu 
1.04.2020 

 

8.04 

Przeszczepianie krwiotwórczych komórek macierzystych (HSCs). 

Pobieranie komórek  HSCs. Dobór dawców. Układ HLA. 

Wskazania do przeszczepiania HSCs. 

Wykład zostanie udostępniony 

studentom w formie prezentacji z 

komentarzami prowadzącego w dniu 

08.04.2020 

22.04 Megakariopoeza.  Budowa i funkcje płytek krwi.  Metody badań 

płytek krwi 

Śródbłonek i jego funkcja w procesie hemostazy. 

Wykład zostanie udostępniony 

studentom w formie prezentacji z 

komentarzami prowadzącego w dniu 

22.04.2020 

 

29.04 

Struktura i funkcje układu hemostazy. Osoczowe czynniki 

krzepnięcia. Modele aktywacji układu krzepnięcia. Metody badań 

układu hemostazy. Badania przesiewowe układu hemostazy. 

Hemostaza u kobiet ciężarnych i noworodków. 

Wykład zostanie udostępniony 
studentom w formie prezentacji z 
komentarzami prowadzącego w dniu 
29.04.2020 

6.05 Skazy krwotoczne – podział. Diagnostyka przedlaboratoryjna skaz 

krwotocznych. Diagnostyka laboratoryjna skaz naczyniowych i  

płytkowych. 

Wykład zostanie udostępniony 
studentom w formie prezentacji z 
komentarzami prowadzącego w dniu 
6.05.2020 

 

13.05 

Diagnostyka laboratoryjna wrodzonych skaz osoczowych. 

Hemofilia A i B – istota choroby, sposób dziedziczenia. 

Diagnostyka laboratoryjna hemofilii.   

Wykład zostanie udostępniony 
studentom w formie prezentacji z 
komentarzami prowadzącego w dniu 
13.05.2020 



 

20.05 

Diagnostyka laboratoryjna nabytych skaz osoczowych.  Zespół 

rozsianego krzepnięcia śródnaczyniowego  (DIC). 

Nieprawidłowości w badaniach laboratoryjnych w DIC. 

Wykład zostanie udostępniony 
studentom w formie prezentacji z 
komentarzami prowadzącego w dniu 
20.05.2020 

27.05 Diagnostyczne i kliniczne aspekty trombofilii.  Trombofilia: 

wrodzona i nabyta. Diagnostyka laboratoryjna trombofilii. 

Profilaktyka trombofilii 

Wykład zostanie udostępniony 
studentom w formie prezentacji z 
komentarzami prowadzącego w dniu 
27.05.2020 

3.06 

 

Zasady  działania automatycznych analizatorów 

hematologicznych. Interpretacja wyników badań 

Wykład zostanie udostępniony 
studentom w formie prezentacji z 
komentarzami prowadzącego w dniu 
3.06.2020 

10.06 Hematologiczne przypadki kliniczne  – omówienie, interpretacja 

wyników badań. 

 

Wykład zostanie udostępniony 
studentom w formie prezentacji z 
komentarzami prowadzącego w dniu 
10.06.2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 


