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PROGRAM SZKOLENIA 
pt.: „Aspekty formalne i praktyczne działalności medycznych laboratoriów diagnostycznych 

wykonujących badania z zakresu diagnostyki transplantacyjnej” 
 

dla: personelu medycznych laboratoriów diagnostycznych wykonujących badania z zakresu 
diagnostyki transplantacyjnej 

 
termin: 2 tygodnie dostępu 

miejsce: prezentacje do obejrzenia w trybie VOD  
 
1) Prof. Barbara Piątosa – „Powrót do podstaw” 
2) Prof. Ryszard Grenda – „Kliniczne wskazania i wykorzystanie w praktyce badań 

immunologicznych w transplantologii” 
3) Mgr Agnieszka Jałbrzykowska – „e-Transplant – Pracownia Zgodności Tkankowej w nowych 

rejestrach transplantacyjnych” 
4) Dr Małgorzata Dudkiewicz - „Rozwój rejestrów transplantacyjnych e-Transplant - nowy algorytm 

wyszukiwania potencjalnie zgodnych dawców KKM” 
5) Prof. Katarzyna Bogunia-Kubik – „Standaryzacja oznaczeń w obszarze diagnostyki 

transplantacyjnej w oparciu o doświadczenia ośrodka wrocławskiego” 
6) Prof. Monika Baj-Krzyworzeka – „Zewnątrzlaboratoryjna kontrola jakości badań w pracowni 

HLA” 
7) Mgr Urszula Grycuk „Pułapki procedury próby krzyżowej -pytania i odpowiedzi dotyczące próby 

krzyżowej w kontekście kontroli EPT” 
8) Mgr Wanda Niepiekło-Miniewska – „Wykonywanie oznaczeń z wykorzystaniem techniki Real 

Time PCR w oparciu o doświadczenia ośrodka wrocławskiego” 
9) Dr Hanna Zielińska – „Wykonywanie oznaczeń z wykorzystaniem techniki Real Time PCR w 

oparciu o doświadczenia ośrodka gdańskiego” 
10) Dr Urszula Siekiera – „Wykonywanie oznaczeń z wykorzystaniem techniki NGS w oparciu o 

doświadczenia ośrodka katowickiego” 
11) Dr Hanna Zielińska – „Ocena populacyjna lityczności przeciwciał anty-HLA C1q u biorców 

zgłoszonych do przeszczepienia nerki w regionie pomorskim” 
12) Dr Marcelina Grabowska – „Niezgodności locus HLA-DPB1 w przeszczepianiu krwiotwórczych 

komórek macierzystych” 
13) Prof. Jacek Nowak – „Znaczenie zgodności szerokich haplotypów HLA w doborze dawcy 

niespokrewnionego” 
14) Dr Joanna Dębska-Zielkowska - „Rola receptorów KIR w przeszczepach komórek krwiotwórczych 

i narządów unaczynionych” 
15) Dr Agata Mikołowska - Podstawy systemu zapewnienia jakości ze szczególnym uwzględnieniem 

zasad zarządzania dokumentacją i kwalifikacji sprzętu jednorazowego użytku 
16) Dr Małgorzata Dudkiewicz WMDA Fall Meeting 2021 - aktualności i nowe trendy w transplantacji 

i dawstwie KKM na świecie 
 

 
 


