
PLANOWANE KURSY NA ROK 2022 

UWAGA! 

Kursy należy obecnie odbywać wyłącznie w jednostce szkolącej a więc na UMB. 

 

1. Badania układu odpornościowego (24 godz.) 

Numer kursu: 08-020/4-01-009-2022 

Termin: 7 – 9.02.2022 r. nowy termin: 26-28.09.2022 zajęcia prowadzone online 

Kierownik kursu: prof. dr hab. Ewa Jabłońska 

Zakład Immunologii UMB, ul. Waszyngtona 15A, 15-269 Białystok  cena – 400 zł      200 zł 

Tel. (85) 745-05-46, 745-05-47 tel./fax 85 745-05-88   e-mail: immuno@umb.edu.pl   

Kurs adresowany jest do diagnostów laboratoryjnych specjalizujących się w dziedzinie 

Laboratoryjna diagnostyka medyczna 

 

2. Diagnostyka laboratoryjna wrodzonych i nabytych zaburzeń hemostazy (24 godz.) 

Numer kursu: 08-020/2-02-014-2022 

Termin: 6 – 8.06.2022 r.       zajęcia prowadzone stacjonarnie 

Kierownik kursu: prof. dr hab. Milena Dąbrowska 

Zakład Diagnostyki Hematologicznej UMB, ul. Waszyngtona 15A, 15-269 Białystok 

Tel. (85) 831-85-88 e-mail: zdh@umb.edu.pl    cena – 400 zł 

Kurs adresowany jest do diagnostów laboratoryjnych specjalizujących się w dziedzinie 

Laboratoryjna diagnostyka medyczna 

 

3. Diagnostyka laboratoryjna wrodzonych i nabytych zaburzeń hemostazy (24 godz.) 

Numer kursu: 08-020/2-02-017-2022 

Termin: 13 – 15.06.2022 r.       zajęcia prowadzone stacjonarnie 

Kierownik kursu: prof. dr hab. Milena Dąbrowska 

Zakład Diagnostyki Hematologicznej UMB, ul. Waszyngtona 15A, 15-269 Białystok 

Tel. (85) 831-85-88 e-mail: zdh@umb.edu.pl    cena – 400 zł 

Kurs adresowany jest do diagnostów laboratoryjnych specjalizujących się w dziedzinie 

Laboratoryjna diagnostyka medyczna 

 

4. Diagnostyka laboratoryjna niedokrwistości i hematologicznych zespołów rozrostowych 

(40 godz.) 

Numer kursu: 08-020/2-01-008-2022 

Termin: 7 – 11.02.2022 r.     zajęcia prowadzone stacjonarnie 

Kierownik kursu: dr hab. Joanna Osada    

Zakład Diagnostyki Hematologicznej UMB, ul. Waszyngtona 15A, 15-269 Białystok 

Tel. (85) 831-85-88 e-mail: zdh@umb.edu.pl  cena – 600 zł     500 zł 

Kurs adresowany jest do diagnostów laboratoryjnych specjalizujących się w dziedzinie 

Laboratoryjna diagnostyka medyczna 

 

 

 

mailto:immuno@umb.edu.pl


5. Podstawy analityki ogólnej i parazytologii (24 godz.) 

Numer kursu: 08-020/3-01-013-2022 

Termin: 20 – 22.06.2022 r.     zajęcia prowadzone hybrydowo 

Kierownik kursu: prof. dr hab. Joanna Matowicka-Karna           

Zakład Laboratoryjnej Diagnostyki Klinicznej UMB, ul. Waszyngtona 15A, 15-269 Białystok 

Tel./fax (85) 831-85-84 e-mail: zldk@umb.edu.pl    cena – 400 zł 

Kurs adresowany jest do diagnostów laboratoryjnych specjalizujących się w dziedzinie 

Laboratoryjna Diagnostyka medyczna 

 

6. Badania laboratoryjne w stanach  nagłych (32 godz.) 

Numer kursu: 08-020/1-02-011-2022 

Termin: 14 – 17.03.2022 r.     zajęcia prowadzone online  

Kierownik kursu: dr hab. Marta Łukaszewicz-Zając           

Zakład Diagnostyki Biochemicznej UMB, ul. Waszyngtona 15A, 15-269 Białystok 

Tel. (85) 831-85-87 e-mail: zdb@umb.edu.pl    cena – 500 zł 

Kurs adresowany jest do diagnostów laboratoryjnych specjalizujących się w dziedzinie 

Laboratoryjna diagnostyka medyczna 

 

7. Zastosowanie technik immunochemicznych w oznaczeniach hormonów i markerów 

białkowych (24 godz.) 

Numer kursu: 08-020/1-01-010-2022 

Termin: 14 – 16.02.2022 r.           zajęcia prowadzone online  

Kierownik kursu: prof. dr hab. Barbara Mroczko            

Zakład Diagnostyki Biochemicznej UMB, ul. Waszyngtona 15A, 15-269 Białystok 

Tel. (85) 831-85-87     e-mail: zdb@umb.edu.pl     cena – 400 zł 

Kurs adresowany jest do diagnostów laboratoryjnych specjalizujących się w dziedzinie 

Laboratoryjna diagnostyka medyczna 

 

8. „Laboratoryjna diagnostyka narządowa w świetle rozwoju wiedzy medycznej i technik 

badawczych” (120 godz.)  KURS DOFINANSOWANY PRZEZ KIDL 

Numer kursu: 08-020/6-02-012-2022 

Termin:  9 – 27.05.2022 r.     zajęcia prowadzone online 

Kierownik kursu: prof. dr hab. Maciej Szmitkowski 

Zakład Diagnostyki Biochemicznej UMB, ul. Waszyngtona 15A, 15-269 Białystok 

Tel. (85) 748-55-68  e-mail: diagn.lab@umb.edu.pl  cena –   400 zł 

Kurs adresowany jest do diagnostów laboratoryjnych specjalizujących się w dziedzinie 

Laboratoryjna Diagnostyka medyczna   

 

9. Organizacja laboratorium, wprowadzanie i utrzymywanie systemu jakości (24 godz.) 

Numer kursu: 08-020/5-01-015-2022 

Termin kursu: 20 – 22.09.2022 r. nowy termin: 6 – 8.10.2022         zajęcia prowadzone online 

Kierownik kursu: prof. dr hab. Mirosława Pietruczuk 

Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej UM w Łodzi 

e-mail: diagn.lab@umb.edu.pl tel.85 748-55-68  cena – 400 zł       200 zł 

Kurs adresowany jest do diagnostów laboratoryjnych specjalizujących się w dziedzinie 

Laboratoryjna diagnostyka medyczna 



10. Techniki biologii molekularnej w diagnostyce laboratoryjnej (32 godz.) 

Numer kursu:08-020/6-01-016-2022 

Termin kursu: 20 – 23.09.2022 r.    zajęcia prowadzone stacjonarnie 

Kierownik kursu: dr hab. Natalia Wawrusiewicz-Kurylonek 

Klinika Endokrynologii, Diabetologii i Chorób Wewnętrznych UMB, Pracownia Immunogenetyki 

ul. Waszyngtona 15A, 15-269 Białystok   cena – 500 zł  250 zł 

Tel./fax 85 745-08-72  e-mail: tbm.kurs@gmail.com 

Kurs adresowany jest do diagnostów laboratoryjnych specjalizujących się w dziedzinie 

Laboratoryjna diagnostyka medyczna 

 

11. Etiologia, obraz kliniczny i diagnostyka zakażeń przewodu pokarmowego i zatruć 

pokarmowych (32 godz.) 

Numer kursu: 08-024/3-01-001-2022 

Termin: 1 – 4.02.2022 r.     zajęcia prowadzone online 

Kierownik kursu: Prof. dr hab. Robert Bucki 

Zakład Mikrobiologii Lekarskiej i Inżynierii Nanobiomedycznej, ul. A. Mickiewicza 2C, 15-222 

Białystok, tel. 85 748-55-62, mikrob@umb.edu.pl   cena – 500 zł      450 zł 

Kurs adresowany jest do diagnostów laboratoryjnych specjalizujących się w dziedzinie 

Mikrobiologia medyczna 

 

12. Etiologia, obraz kliniczny i diagnostyka zakażeń grzybiczych (32 godz.) 

Numer kursu: 08-024/3-07-002-2022 

Termin: 25 – 28.04.2022 r.     zajęcia prowadzone stacjonarnie 

Kierownik kursu: dr hab. Piotr Wieczorek 

Zakład  Diagnostyki Mikrobiologicznej i Immunologii Infekcyjnej UMB, ul. Waszyngtona 15A, 

15-269 Białystok, tel. 85 831-85-71,    e-mail: piowie@umb.edu.pl cena – 500 zł 

Kurs adresowany jest do diagnostów laboratoryjnych specjalizujących się w dziedzinie 

Mikrobiologia medyczna  

  

13. Epidemiologia zakażeń i zarażeń związanych z opieką zdrowotną. Rola laboratorium 

mikrobiologicznego w wykrywaniu i monitorowaniu zakażeń i zarażeń  (24 godz.) 

Numer kursu: 08-024/4-01-003-2022 

Termin: 16 – 18.05.2022 r. nowy termin: 27-29.06.2022 zajęcia prowadzone online 

Kierownik kursu: dr hab. Piotr Wieczorek 

Zakład  Diagnostyki Mikrobiologicznej i Immunologii Infekcyjnej UMB, ul. Waszyngtona 15A, 

15-269 Białystok, tel. 85 831-85-71,    e-mail: piowie@umb.edu.pl     cena – 400 zł   200 zł 

Kurs adresowany jest do diagnostów laboratoryjnych specjalizujących się w dziedzinie 

Mikrobiologia medyczna  

 

14. Kurs podsumowujący – Postępy w diagnostyce mikrobiologicznej, farmakoterapii i 

profilaktyce zakażeń  (40 godz.)    zajęcia prowadzone online 

Numer kursu: 08-024/7-01-005-2022 

Termin: 20 – 24.06.2022 r.       

Kierownik kursu: dr hab. Piotr Wieczorek 

Zakład  Diagnostyki Mikrobiologicznej i Immunologii Infekcyjnej UMB, ul. Waszyngtona 15A, 

15-269 Białystok, tel. 85 831-85-71,    e-mail: piowie@umb.edu.pl cena – 600 zł    250 zł 
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Kurs adresowany jest do diagnostów laboratoryjnych specjalizujących się w dziedzinie 

Mikrobiologia medyczna  

 

15. Etiologia, obraz kliniczny i diagnostyka zarażeń pasożytniczych (24 godz.) 

Numer kursu: 08-024/3-08-004-2022 

Termin: 27 – 29.06.2022 r.  nowy termin: 14 - 16.11.2022 

zajęcia prowadzone stacjonarnie lub online w zależności od sytuacji epidemiologicznej 

Kierownik kursu: prof. dr hab. Joanna Matowicka-Karna           

Zakład Laboratoryjnej Diagnostyki Klinicznej UMB, ul. Waszyngtona 15A, 15-269 Białystok 

Tel./fax (85) 831-85-84 e-mail: zldk@umb.edu.pl   cena – 400 zł 

Kurs adresowany jest do diagnostów laboratoryjnych specjalizujących się w dziedzinie 

Mikrobiologia medyczna 

 

16. Regulacje prawne i zasady organizacji i pracy laboratoriów immunologicznych. 

Wprowadzanie systemów jakości pracy w laboratoriach immunologicznych i zasady 

dobrej praktyki laboratoryjnej  (24 godz.)  

Numer kursu: 08-023/1-01-001-2022   zajęcia prowadzone stacjonarnie 

Termin: 9 – 11.02.2022 r. nowy termin: 13-15.06.2022  

Kierownik kursu: dr n. med. Marzena Garley 

Zakład Immunologii UMB, ul. Waszyngtona 15A, 15-269 Białystok 

Tel. (85) 745-05-47 tel./fax 85 745-05-88 e-mail: immuno@umb.edu.pl cena – 400 zł 

Kurs adresowany jest do diagnostów laboratoryjnych specjalizujących się w dziedzinie 

Laboratoryjna immunologia medyczna  

 

17. Prawo medyczne (16 godz.) 

Numer kursu: 08-020/7-01-007-2022 

Termin: 20 – 21.01.2022 r. nowy termin: 7-8.04.2022  zajęcia prowadzone online 

Kierownik kursu: Prof. dr hab. Adam Górski 

Zakład Prawa Medycznego i Deontologii Lekarskiej  UMB, ul. Szpitalna 37, 15-295 Białystok 

Tel. (85) 686-50-55 e-mail: prawomedyczne@umb.edu.pl   cena – 200 zł 

Kurs adresowany jest do diagnostów laboratoryjnych specjalizujących się w każdej z dziedzin 

 

18. Publiczna służba krwi – organizacja i zadania, zapewnienie jakości (24 godz.) 

Numer kursu: 08-025/1-01-003-2022 

Termin: 9 – 11.05.2022 r.      zajęcia prowadzone online 

Kierownik kursu: Prof. dr hab. Piotr Radziwon 

RCKiK w Białymstoku, ul. M. Skłodowskiej - Curie 23  

Kontakt: tel. (85) 744-70-02,   sekretariat@rckik.bialystok.pl  cena – 500 zł 

Kurs adresowany jest do diagnostów laboratoryjnych specjalizujących się w dziedzinie 

Laboratoryjna Transfuzjologia Medyczna   

 

19. Zasady współczesnej transfuzjologii z elementami promocji zdrowia (16 godz.) 

Numer kursu: 08-025/1-02-002-2022 

Termin: 12 – 13.05.2022 r.      zajęcia prowadzone online 

Kierownik kursu: Prof. dr hab. Piotr Radziwon 

RCKiK w Białymstoku, ul. M. Skłodowskiej - Curie 23  

mailto:immuno@umb.edu.pl
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Kontakt: tel. (85) 744-70-02,   sekretariat@rckik.bialystok.pl  cena – 300 zł 

Kurs adresowany jest do diagnostów laboratoryjnych specjalizujących się w dziedzinie 

Laboratoryjna Transfuzjologia Medyczna   

 

20. Immunologia transfuzjologiczna  (32 godz.) 

Numer kursu: 08-025/2-01-004-2022 

Termin: 3 – 6.10.2022 r.      zajęcia prowadzone online 

Kierownik kursu: Prof. dr hab. Piotr Radziwon 

RCKiK w Białymstoku, ul. M. Skłodowskiej - Curie 23  

Kontakt: tel. (85) 744-70-02,   sekretariat@rckik.bialystok.pl cena – 600 zł       500 zł 

Kurs adresowany jest do diagnostów laboratoryjnych specjalizujących się w dziedzinie 

Laboratoryjna Transfuzjologia Medyczna   

 

21. Czynniki chorobotwórcze przenoszone przez krew  (24 godz.) 

Numer kursu: 08-025/2-02-005-2022 

Termin: 10 – 12.10.2022 r.      zajęcia prowadzone online 

Kierownik kursu: Prof. dr hab. Piotr Radziwon 

RCKiK w Białymstoku, ul. M. Skłodowskiej - Curie 23  

Kontakt: tel. (85) 744-70-02,   sekretariat@rckik.bialystok.pl cena – 500 zł      250 zł 

Kurs adresowany jest do diagnostów laboratoryjnych specjalizujących się w dziedzinie 

Laboratoryjna Transfuzjologia Medyczna  

 

22. Najnowsze wytyczne w oznaczaniu lekowrażliwości 

Termin: 16.02.2022 r. godz. 16.00 – 19.00    kurs online 

Udział w kursie jest bezpłatny. Kurs będzie zakończony testem. Uczestnicy otrzymają 3 twarde 

punkty edukacyjne. Po zakończeniu kursu uczestnicy otrzymają certyfikat. 

Link do kursu on-line - kliknij    

23. Nowotwory hematologiczne – wpływ przechowywania komórek PBMC 

Termin: 09.03.2022 r. godz. 16.30      kurs online 

Udział w kursie jest bezpłatny. Kurs będzie zakończony testem. Uczestnicy otrzymają 3 twarde 

punkty edukacyjne. Po zakończeniu kursu uczestnicy otrzymają certyfikat. 

https://koj24.clickmeeting.com/ptdl-bialystok 

24. Faza przedanalityczna – temat zawsze aktualny 

Termin: 07.04.2022 r. godz. 16.00     kurs online 

Udział w kursie jest bezpłatny. Kurs będzie zakończony testem. Uczestnicy otrzymają 3 twarde 

punkty edukacyjne. Po zakończeniu kursu uczestnicy otrzymają certyfikat. 

Link do spotkania: Click here to join the meeting    

 

Białystok, 12.08.2022 r. 
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