
 

 

 
Narodowy Program Rozwoju Medycyny Transplantacyjnej na lata 2011-2021  

finansowany przez Ministra Zdrowia 

 

 

 
 

PROGRAM SZKOLENIA 
pt.: „Aspekty formalne i praktyczne działalności banku komórek krwiotwórczych” 

 
dla: personelu banków komórek krwiotwórczych oraz personelu ośrodków pobierających 

i przeszczepiających komórki krwiotwórcze współpracujących z ww. bankami 
 

termin: 2 tygodnie dostępu 
miejsce: prezentacje do obejrzenia w trybie VOD  

 
1) Dr Elżbieta Urbanowska - Uwarunkowania organizacyjne funkcjonowania Banku Tkanek i 

Komórek-Banku Komórek Krwiotwórczych 
2) Dr Izabela Uhrynowska-Tyszkiewicz - Okiem kontrolera – złożenie wniosku o udzielenie 

pozwolenia dla BTiK 
3) Dr Agata Mikołowska - Podstawy systemu zapewnienia jakości ze szczególnym uwzględnieniem 

zasad zarządzania dokumentacją i kwalifikacji sprzętu jednorazowego użytku 
4) Dr hab. Elżbieta Lachert - Kwalifikacja i walidacja w systemie jakości w banku tkanek i komórek 
5) Mgr Lucyna Pawlus-Łachecka - Pomiary mikrobiologiczne czystości środowiska w 

pomieszczeniach bankowych; 
6) Mgr Lucyna Pawlus-Łachecka - Ocena mikrobiologiczna pomieszczeń oraz przeszczepów 

tkankowych i komórkowych: zakres, zasady, metodologia, osprzęt 
7) Prof. Krzysztof Kałwak – Pobieranie szpiku dla biorców pediatrycznych w oparciu o 

doświadczenie ośrodka wrocławskiego 
8) Prof. Marek Ussowicz – Metody opracowania preparatów komórek hematopoetycznych ze 

szpiku lub krwi przed przeszczepieniem. 
9) Dr Irena Woźnica-Karczmarz – Postępowanie z pobranym szpikiem w oparciu o doświadczenie 

ośrodka lubelskiego 
10) Dr hab. Jolanta Antoniewicz-Papis - Krioprezerwacja komórek krwiotwórczych 
11) Dr Maria Król - Najważniejsze elementy kontroli jakości cytometrycznej oceny komórek CD34(+) 

w preparatach 
12) Dr Ewa Bembnista - Procedura wywozu i przywozu materiału przeszczepowego – od momentu 

wystawienia wniosku o zgodę do momentu wydania/przyjęcia materiału przeszczepowego do/z 
banku komórek krwiotwórczych 

13) Mgr Agnieszka Ciomber – Rola BKK w postępowaniu z limfocytami do CART w oparciu o 
doświadczenie ośrodka gliwickiego 

14) Dr Anna Łojko-Dankowska - "Procedury w ośrodku transplantacyjnym zabezpieczające biorcę na 
wypadek dyskwalifikacji dawcy" 

15) Dr Izabela Uhrynowska-Tyszkiewicz - Zdarzenia i reakcje niepożądane w roku pandemicznym - 
podsumowanie 

16) Dr Wojciech Łabuś - Propozycja nowego zawodu medycznego dla pracowników banków tkanek i 
komórek 

 
 


