
 

 

 

 

 

Biuro Oddziału Kształcenia Podyplomowego Wydziału  

Farmaceutycznego UM w Łodzi informuje, iż  kurs: 

Kurs: „Zastosowanie technik immunochemicznych w oznaczeniach hormonów i markerów 

białkowych”  

Moduł I: Biochemiczna diagnostyka narządowa 

DP – 15 – I/1/2017 (tryb podstawowy) 
 DU – 15– I/1/2017 (tryb uzupełniający) 

z  Laboratoryjnej Diagnostyki Medycznej  

odbędzie się w terminie  18-20.10.2017 r.  

Prosimy o potwierdzenie ZAKWALIFIKOWANIA się (informacja udzielana telefonicznie przez Biuro 

OKP)  przesyłanie formularza zgłoszeniowego (dostępnego w plikach do pobrania) oraz dowodu wpłaty 

do dnia  4 października 2017 r. (faxem, mailem, pocztą). 

 

 Miejsce kursu: Zakład Immunoendokrynologii Katedry Endokrynologii UM  

w Łodzi, ul. Sterlinga 1/3; sala wykładowa, I piętro 

   
UWAGA SPECJALIZUJĄCY!  

Koszt kursu : 250,00 zł od osoby (do zapłaty przez kursanta) 
Całkowity koszt kursu 850 zł / osoby 

Kurs dofinansowany w kwocie 600 zł / osoby 
 

 
 
Opłaty winny być wpłacane wyłącznie na konto:  

 

Uniwersytet Medyczny, Al. Kościuszki 4, 90-419 Łódź, 

 

ING BANK ŚLĄSKI ŁÓDŹ 

 

UWAGA NOWY NUMER KONTA : 

 

30 1050 0099 6364 1111 1111 1111  

 

 

 

KONIECZNIE : w rubryce tytułem należy podać symbol kursu oraz dopisek 708-04-078 

 



 

 

 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 Biuro Oddziału Kształcenia Podyplomowego. 
  

 Osoby zainteresowane otrzymaniem FAKTURY wystawionej przez UM dla podmiotu 

gospodarczego opłacającego szkolenie powinny wypełnić druk przelewu/ wpłaty gotówkowej 

podając w rubryce nazwa zleceniodawcy- nazwę i adres podmiotu gospodarczego, a w 

rubryce tytułem dodatkowo obok w/w : nazwisko i imię kursanta.  

 

 Osoby fizyczne wypełniają druk podając swoje dane, a jeśli chcą otrzymać fakturę w rubryce 

tytułem obok symbolu kursu i dopisku 708-04-078 zamieszczają dopisek Faktura.  

 

Podstawą do wystawienia faktury jest druk wpłaty (nie formularz zgłoszeniowy).  

Prawidłowo wypełniony druk wpłaty powinien zawierać wszystkie powyżej podane dane.  

Nazwa wpisanego podmiotu gospodarczego na druku wpłaty musi być zgodna z danymi na 

formularzu zgłoszenia.  

Na druku wpłaty nie ma konieczności wpisywania NIP. 

 

PROGRAM KURSU * 

18.10.2017r. (środa) 

8.30 – 9.15 dr hab. n. med. Hanna Pisarek 

  „Wybrane metody diagnostyki hormonalnej współczesnej endokrynologii” 

9.15 – 9.30 przerwa 

9.30 – 11.00 prof. dr hab. n.med. Gabriela Mełeń-Mucha 

  „Diagnostyka hormonalna chorób kory i rdzenia nadnerczy” 

11.00 – 11.15 przerwa 

11.15 - 12.00 dr hab. n.med. Hanna Ławnicka 

  „Diagnostyka hormonalna i laboratoryjna chorób przytarczyc” 

12.00 - 12.30 przerwa 

 

12.30  - 15.00 Laboratorium  

  12.30 - 13.45 
  13.45 – 14.00  przerwa 
  14.00 – 15.00 
 

Grupa 1: mgr Agata Niedziela 
Grupa 2: mgr Jolanta Fryczak, mgr Małgorzata Maślińska 
Grupa 3: dr hab. n. med.  Hanna Pisarek , dr Krystyna Żylińska 
 
 

19.10.2017r. (czwartek) 

8.30 - 10.00 prof. dr  hab. med. Henryk Stępień 

  „Diagnostyka hormonalna chorób układu podwzgórzowo-przysadkowego” 

10.00 - 10.15 przerwa 

10.15 - 11.00 prof. dr hab. n.med. Gabriela Mełeń-Mucha 



 

 

 „Diagnostyka hormonalna gonad w fizjologii i patologii od okresu pokwitania 

do przekwitania” 

11.00 - 11.15 przerwa 

11.15 - 12.45 dr hab. n. med. Agnieszka Siejka 

  „Diagnostyka hormonalna i laboratoryjna chorób tarczycy” 

12.45 - 13.15 przerwa 

 

 

13.15 – 15.45 Laboratorium 

13.15 – 14.30 
14.30 – 14.45   przerwa 
14.45 – 15.45 
 
Grupa 1: mgr Jolanta Fryczak, mgr Małgorzata Maślińska 
Grupa 2: dr hab. n.med. Hanna Pisarek, dr Krystyna Żylińska 
Grupa 3: mgr Agata Niedziela 

 

 

20.10.2017r. (piątek) 

8.30 – 9.15 prof. dr  hab. med. Henryk Stępień 

 „Diagnostyka hormonalnie czynnych guzów przewodu pokarmowego i trzustki. 

Ektopowe wydzielanie hormonów” 

9.15 - 9.30 przerwa 

9.30 – 11.00 dr  n. med. Ewelina Motylewska 

  „Wybrane markery białkowe w diagnostyce onkologicznej” 

11.00 - 11.30 przerwa 

 

11.30 – 14.00 Laboratorium  

11.30 – 12.45 
12.45 – 13.00   przerwa 
13.00 – 14.00 
 
Grupa 1: dr hab. n. med. Hanna Pisarek, dr Krystyna Żylińska 
Grupa 2: mgr Agata Niedziela 
Grupa 3: mgr Jolanta Fryczak, mgr Małgorzata Maślińska 

 

14.00 – 14.10   przerwa 

14.10 – 14.55   Test zaliczeniowy 

 

*BOKPWF zastrzega sobie, że program może ulec zmianie 


