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Lp. Data Dzień Godziny Miejsce Temat 

1.  

07.10.2020 środa 9.00 - 10.30 
nauczanie 

zdalne 

Zasady organizacji i przeprowadzania zajęć. 

Omówienie zagadnień związanych z opieką 

laboratoryjną w   obszarach  profilaktyki, 

rozpoznawania  i monitorowania  chorób 

2.  

14.10.2020 środa 9.00 - 10.30 
nauczanie 

zdalne 

1. Rozpoznawanie i monitorowanie leczenia chorób 

tarczycy, z uwzględnieniem okresu ciąży u kobiet 

2. Rola badań laboratoryjnych w profilaktyce chorób 

nerek i monitorowanie stanu zdrowia osób  

dializowanych 

3.  

21.10.2020 środa 9.00 - 10.30 
nauczanie 

zdalne 

1. Badania przesiewowe noworodków w Polsce i na 

świecie 

2. Rola badań laboratoryjnych w profilaktyce chorób 

układu krwiotwórczego 

4.  

28.10.2020 środa 9.00 - 10.30 
nauczanie 

zdalne 

1. Rola badań laboratoryjnych w ocenie ryzyka 

wystąpienia genetycznych wad płodu 

2. Rola badań laboratoryjnych w profilaktyce i 

diagnostyce chorób przenoszonych drogą płciową 

5.  

04.11.2020 środa 9.00 - 10.30 
nauczanie 

zdalne 

1. Rola badań laboratoryjnych w diagnostyce alergii i 

nietolerancji pokarmowych 

2. Badania laboratoryjne kobiet ciężarnych - standardy 

i profilaktyka 

6.  

18.11.2020 środa 9.00 - 10.30 
nauczanie 

zdalne 

1. Antykoncepcja hormonalna i menopauza – rola 

badań laboratoryjnych w zakresie stosowania 

preparatów hormonalnych 

2. Wpływ popularnych leków i suplementów diety na 

wyniki badań laboratoryjnych – co każdy pacjent 

wiedzieć powinien. 
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7.  

25.11.2020 środa 9.00 - 10.30 
nauczanie 

zdalne 

1. Markery nowotworowe, użyteczność kliniczna 

badań laboratoryjnych 

2. Narkotyki i nowe substancje psychoaktywne  - 

laboratoryjny przewodnik dla rodziców i opiekunów 

nastolatków 

8.  

02.12.2020 środa 9.00 - 10.30 
nauczanie 

zdalne 

1. Rola badań laboratoryjnych w monitorowaniu stanu 

niedożywienia, nadwagi i otyłości 

2. Monitorowanie stanu zdrowia pacjenta po 

przeszczepie narządu 

9.  

09.12.2020 środa 9.00 - 10.30 
nauczanie 

zdalne 

1. Grupy ryzyka i rola badań laboratoryjnych w 

profilaktyce osteoporozy 

2. Rola badań laboratoryjnych w profilaktyce raka 

stercza 

10.  
16.12.2020 środa 9.00 - 10.30 

nauczanie 

zdalne 

Podsumowanie zajęć, uzupełnienie zaległości oraz 

odrobienie nieobecności. 

 

 

 

 

 

 

 


