
  

Biuro Oddziału Kształcenia Podyplomowego Wydziału 

Farmaceutycznego informuje, iż   

Kurs : „Diagnostyka przedurodzeniowa”  

Moduł V : Genetyka kliniczna 

GP – 14-V/I/2017 (tryb podstawowy) 

GU – 14-V/I/2017 (tryb uzupełniający) 
 

z  Laboratoryjnej Genetyki Medycznej  

odbędzie się w terminie  27-29.09.2017 r. 

 

Prosimy o potwierdzanie zakwalifikowania się a następnie o przesłanie formularza 

zgłoszeniowego (dostępnego w plikach do pobrania) i dowodu wpłaty najpóźniej 

do dnia  13 września 2017 r. (faxem, mailem, pocztą). BOKPWF prosi o 

potwierdzenie dostarczenia tych dokumentów. Prosimy o dopisanie na 

formularzu adresu e-mailowego. 

Miejsce kursu:  Zajęcia w sali dydaktycznej nr 1  

Instytutu Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi 

93-338 Łódź, ul. Rzgowska 281/289, Budynek A, Poziom 1 

 

UWAGA SPECJALIZUJĄCY! 

Koszt kursu : 400,00 zł od osoby (do zapłaty przez kursanta) 
Całkowity koszt kursu 460 zł / osoby 

Kurs dofinansowany w kwocie 60 zł / osoby 

 
Opłaty winny być wpłacane wyłącznie na konto:  
 

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

ING BANK ŚLĄSKI ŁÓDŹ 
 



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 * 

Zajęcia w Instytucie Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi 

93-338 Łódź, ul. Rzgowska 281/289, Budynek A, Poziom 1 

27 września 2017 

dr hab. n. med., prof. nadzw. Lucjusz Jakubowski, Z-d Genetyki I CZMP 

8.30-9.15 
Rozwój i przyszłość diagnostyki przedurodzeniowej. Program badań prenatalnych w 

Polsce. 
1 godz. 

9.15-10.00 Standardy i wytyczne dotyczące badań prenatalnych. 1 godz. 

10.00-10.10 przerwa 10 min. 

dr n. med. Lech Dudarewicz, Z-d Genetyki I CZMP 

10.10-11.40 

 

Nieinwazyjne badania przesiewowe w I i II trymestrze ciąży. Zasady kalkulacji 

ryzyka wystąpienia wybranych typów chorób i aberracji chromosomowych. 
2 godz. 

11.40-12.20 Lunch 40 min. 

dr n. med. Wojciech Ałaszewski, Z-d Genetyki I CZMP 

12.20-13.05 Przebieg ciąży z punktu widzenia klinicznego. Definicje. Patologia ciąży. 1 godz. 

13.05-13.50 
Inwazyjne badania prenatalne: biopsja kosmówki, amniopunkcja, kordocenteza. 

Wskazania do diagnostyki inwazyjnej 
1 godz. 

13.50-13.55 Przerwa 5 min. 

Mgr Wanda Hawuła, Z-d Genetyki I CZMP 

13.55-14.40 Fizjopatologia płynu owodniowego. 1 godz. 

14.40-15.25 Hodowle komórkowe w diagnostyce przedurodzeniowej. 1 godz. 

28 września 2017  

mgr Wanda Hawuła, Z-d Genetyki ICZMP  

8.15-9.00 Szybkie testy molekularne w kierunku aneuploidii u płodu. Zalety i wady. 1 godz. 

9.00-9.10 Przerwa 10 min 

9.10-9.55 
Algorytm postępowania diagnostycznego w przypadkach strukturalnych aberracji 

chromosomowych. 
1 godz. 

9.55-10.40 
Trudności metodologiczne i interpretacyjne w przedurodzeniowej diagnostyce 

cytogenetycznej płodu.  
1 godz. 

10.40-10.50 Przerwa 10 min 



dr n. med. Lech Dudarewicz, Z-d Genetyki I CZMP 

10.50-11.35 Dysmorfologia w ujęciu prenatalnym.  1 godz. 

11.35-12.20 Terapia przedurodzeniowa płodu. 1 godz. 

12.20-13.00  Lunch 40 min 

Zajęcia warsztatowe: 

13.00-13.45 
FISH- przygotowanie materiału z niekodowanego płynu owodniowego i nałożenie 

sond 
1 godz. 

13.45-16.00 

FISH - detekcja 

aneuploidii w KPO 

mgr W. Hawuła 

Hodowla KPO 

mgr Lena Kubera 

Hodowla po CVS 

mgr Urszula Wysocka 

3 godz. 

 

Podgrupa I II III 

Podgrupa II III I 

Podgrupa III I II 

29 września 2017 

I CZMP dr hab. n. med., prof. nadzw. Lucjusz Jakubowski, Z-d Genetyki I CZMP 

8.15-9.00 Znaczenie badań wolnego płodowego DNA we krwi matki 1 godz 

9.00-9.05  Przerwa 5 min 

mgr Wanda Hawuła, Z-d Genetyki ICZMP 

9.05-10.35 
Techniki o wysokiej rozdzielczości w przedurodzeniowych badaniach genomowego 

DNA płodu. 
2 godz. 

10.35-10.45 Przerwa 10 min. 

dr hab. n. med. Lucjusz Jakubowski, Z-d Genetyki I CZMP, prof. nadzw. UM w Łodzi 

10.45-12.15 Badania prenatalne z wykorzystaniem technik biologii molekularnej 2 godz 

12.15-12.45 Lunch 30 min 

12.45-14.15 Regulacje prawne oraz aspekty etyczne dotyczące diagnostyki przedurodzeniowej. 2 godz. 

14.15-15.00 Kolokwium zaliczeniowe 1 godz. 

Łącznie 20 godz. wykładów + 4 godz. warsztatów + kolokwium zaliczeniowe 

 

* BOKPWF zastrzega sobie, że program może ulec zmianie. 

 


