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Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

Sylabus Przedmiotu

Diagnostyka laboratoryjna

Wydzia■ Kierunek Specjalno■■ Kod przedmiotu

Wydzia■ Lekarski Lekarski - Lek/S/J/2/100

1. INFORMACJE OGÓLNE

Nazwa przedmiotu Nazwa przedmotu
nadrz■dnego/modu■u Rok akademicki Rok studiów

Diagnostyka laboratoryjna - 2019 / 2020 Drugi

Semestr Rok naboru Profil kszta■cenia Poziom studiów

3 , 4 2018 / 2019 - jednolite magisterskie

Tryb studiów J■zyk wyk■adowy Rodzaj przedmiotu Koordynator przedmiotu

stacjonarne polski Zaj■cia obowi■zkowe Formanowicz Dorota dr hab. n. med.

Koordynator przedmiotu
nadrz■dnego/modu■u Osoba zaliczaj■ca Osoby prowadz■ce

- Formanowicz Dorota dr hab. n. med.

Wyszomirska Karolina dr n. med. , Myszka Waldemar dr n. med. , Formanowicz
Dorota dr hab. n. med. , Zowczak-Drabarczyk Mi■os■awa dr n. med. ,

Ma■kowiak Kalina dr n. med. , Nowak-Myszka Agata lek. , Bro■ek Alicja dr n.
med. , Blacha Anna dr n. med. , Lubawy Michalina mgr , Kwiatkowska Izabela

mgr , Gutowski ■ukasz lek. wet. , Pi■tek Katarzyna dr n. med. , Nowicki Marcin
mgr

2. CELE KSZTA■CENIA. OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA MODU■U/PRZEDMIOTU

Celem zaj■■ jest uzyskanie wiedzy i umiej■tno■ci prawid■owego doboru i zlecania bada■ laboratoryjnych w diagnozowaniu i monitorowaniu

zaburze■ narz■dowych i uk■adowych. Studenci nabywaj■ praktycznych umiej■tno■ci prawid■owej interpretacji wyników bada■ laboratoryjnych

w diagnostyce ró■nych chorób. Celem zaj■■ jest równie■ kszta■towanie prawid■owych postaw etycznych i umiej■tno■ci wspó■pracy lekarza z

laboratorium diagnostycznym.

3. WYMAGANIA WST■PNE

Wymagania wst■pne wiedza i umiej■tno■ci z zakresu: anatomii, histologii, cytofizjologii i embriologii, biologii medycznej, chemii i biochemii,

fizjologii oraz elementy patofizjologii, patomorfologii, mikrobiologii i immunologii umo■liwiaj■ce zrozumienie zagadnie■ omawianych na

poszczególnych ■wiczeniach i seminariach, zgodnie z podanymi w programie wymaganiami.
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4. TRE■CI PROGRAMOWE

WYK■ADY

1. Wprowadzenie do diagnostyki laboratoryjnej (1h)

2. Diagnostyka laboratoryjna w chorobach sercowo-naczyniowych (2h)

3. Udzia■ diagnostyki laboratoryjnej we wczesnym rozpoznawaniu i monitorowaniu choroby nowotworowej (2h)

Wyk■ad w formie e-learningu

4. Diagnostyka laboratoryjna wybranych schorze■ endokrynologicznych (2h)

5. Diagnostyka procesu zapalnego (2h)

Wyk■ad w formie e-learningu

SEMINARIA

1. Wp■yw czynników pozalaboratoryjnych na wyniki bada■. (2h)

2. Diagnostyka laboratoryjna dysglikemii. Zespó■ metaboliczny (3h)

3. Analiza przypadków klinicznych chorób uk■adu moczowego (4h)

■WICZENIA

1. Diagnostyka laboratoryjna i analiza przypadków klinicznych dyslipoproteinemii. Czynniki ryzyka sercowo-naczyniowego. (4h)

2. Diagnostyka laboratoryjna niedokrwisto■ci – analiza przypadków klinicznych (3h)

3. Diagnostyka laboratoryjna p■ynów ustrojowych i wydalin. Laboratoryjne wyk■adniki chorób uk■adu moczowego: kreatynina, mocznik, kw. moczowy, GFR,

klirens kreatyniny.(4h)

4. Badania laboratoryjne w miejscu opieki nad pacjentem (POCT). Laboratoryjne monitorowanie wybranych chorób(4h)

5. Diagnostyka ró■nicowa procesu zapalnego na podstawie przypadków klinicznych. (2h)

6. Analiza przypadków klinicznych zaburze■ RKZ i wodno-elektrolitowych.(2h)

7. Diagnostyka laboratoryjna chorób w■troby i trzustki. Analiza przypadków klinicznych. (3h)

8. Parametry uk■adu hemostazy. Analiza przypadków klinicznych (2h)

9. Dietoterapia w zapobieganiu i leczeniu wybranych jednostek chorobowych. Diagnostyka laboratoryjna zaka■enia H.pylori i celiakii. (2h)
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5. OPIS ZAK■ADANYCH EFEKTÓW KSZTA■CENIA MODU■U/PRZEDMIOTU ORAZ WERYFIKACJA EFEKTÓW KSZTA■CENIA

EFEKTY KSZTA■CENIA
PO ZAKO■CZENIU ZAJ■■ STUDENT OSI■GNIE W

ZAKRESIE:

Numer standardu
kszta■cenia lub

kierunkowego efektu
kszta■cenia

Odniesienie do
charakterystyki

drugiego stopnia
Polskiej Ramy

Kwalifikacji

Sposób oceny/metoda
weryfikacji

zak■adanych efektów
kszta■cenia

Metody realizacji

WIEDZY

zna i rozumie przyczyny, objawy, zasady diagnozowania i
post■powania terapeutycznego w odniesieniu do

najcz■stszych chorób wewn■trznych wyst■puj■cych u
osób doros■ych oraz ich powik■a■:

zna i rozumie przyczyny, objawy, zasady diagnozowania przy
u■yciu w■a■ciwych bada■ laboratoryjnych

E.W7. P7S_WK

egzamin , zaliczenie
pisemne , wykonanie
zadania , diagnoza

indywidualnego
przypadku

samodzielna praca
studenta , wyk■ady ,

seminaria ,
■wiczenia-C

zna i rozumie przyczyny, objawy, zasady diagnozowania i
post■powania terapeutycznego w najcz■stszych

chorobach i specyficznych problemach w praktyce lekarza
rodzinnego

zna i rozumie przyczyny, objawy, zasady diagnozowania przy
u■yciu w■a■ciwych bada■ laboratoryjnych

E.W36. P7S_WG

egzamin , odpowied■
ustna , zaliczenie

pisemne , diagnoza
indywidualnego

przypadku

wyk■ady ,
samodzielna praca

studenta , seminaria ,
■wiczenia-C

wymienia wskazania do wdro■enia terapii monitorowanej; E.W40. P7S_WG

zaliczenie pisemne ,
diagnoza

indywidualnego
przypadku

wyk■ady , seminaria ,
■wiczenia-C

zna uwarunkowania ■rodowiskowe i epidemiologiczne
najcz■stszych chorób E.W1. P7S_WG

egzamin , zaliczenie
pisemne , wykonanie
zadania , odpowied■

ustna

seminaria , wyk■ady ,
■wiczenia-C ,

samodzielna praca
studenta

zna i rozumie mo■liwo■ci i ograniczenia bada■
laboratoryjnych w stanach nag■ych; E.W39. P7S_WG

wykonanie zadania ,
zaliczenie pisemne ,

odpowied■ ustna

seminaria ,
■wiczenia-C

zna rodzaje materia■ów biologicznych wykorzystywanych
w diagnostyce laboratoryjnej oraz zasady pobierania

materia■u do bada■
E.W37. P7S_WG

wykonanie zadania ,
zaliczenie pisemne ,

odpowied■ ustna

seminaria ,
■wiczenia-C

zna podstawy teoretyczne i praktyczne diagnostyki
laboratoryjnej E.W38. P7S_WG

egzamin , odpowied■
ustna , wykonanie

zadania , zaliczenie
pisemne

samodzielna praca
studenta , wyk■ady ,

seminaria ,
■wiczenia-C

UMIEJ■TNO■CI

rozpoznaje stany bezpo■redniego zagro■enia ■ycia;

zastosowanie w■a■ciwych bada■ laboratoryjnych
E.U14. P7S_UW

egzamin , wykonanie
zadania , zaliczenie

pisemne

wyk■ady ,
samodzielna praca

studenta , seminaria ,
■wiczenia-C

przeprowadza diagnostyk■ ró■nicow■ najcz■stszych
chorób osób doros■ych i dzieci;

przeprowadza diagnostyk■ ró■nicow■ przy u■yciu
w■a■ciwych bada■ laboratoryjnych

E.U12. P7S_UW

egzamin , wykonanie
zadania , zaliczenie
pisemne , diagnoza

indywidualnego
przypadku

seminaria ,
■wiczenia-C ,

samodzielna praca
studenta

interpretuje badania laboratoryjne i identyfikuje przyczyny
odchyle■; E.U24. P7S_UW

egzamin , odpowied■
ustna , zaliczenie

pisemne , diagnoza
indywidualnego

przypadku

seminaria , wyk■ady ,
samodzielna praca

studenta ,
■wiczenia-C

zestawia pomiary antropometryczne i ci■nienia krwi z
danymi na siatkach centylowych; E.U9. P7S_UW wykonanie zadania ■wiczenia-C

planuje post■powanie diagnostyczne, terapeutyczne i
profilaktyczne;

przeprowadza diagnostyk■ ró■nicow■ przy u■yciu
w■a■ciwych bada■ laboratoryjnych

E.U16. P7S_UW

egzamin , zaliczenie
pisemne , wykonanie
zadania , diagnoza

indywidualnego
przypadku

samodzielna praca
studenta , seminaria ,

■wiczenia-C

stara si■ unika■ pope■nienia b■■du medycznego we
w■asnych dzia■aniach; G.U6. P7S_UW wykonanie zadania ■wiczenia-C

pobiera materia■ do bada■ wykorzystywanych w
diagnostyce laboratoryjnej E.U28. P7S_UW wykonanie zadania ■wiczenia-C

KOMPETENCJI

Przestrzega zasad bezpiecze■stwa i higieny pracy oraz
ergonomii. K09 P7S_UO wykonanie zadania ■wiczenia-C
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Stawia dobro pacjenta oraz grup spo■ecznych na
pierwszym miejscu i okazuje szacunek wobec pacjenta i

grup spo■ecznych. K05 P7S_KK wykonanie zadania seminaria ,
■wiczenia-C

Przestrzega zasad etyki zawodowej. K04 P7S_KK wykonanie zadania ■wiczenia-C ,
seminaria

Posiada umiej■tno■■ sta■ego dokszta■cania si■. K03 P7S_KK

egzamin , zaliczenie
pisemne , wykonanie
zadania , diagnoza

indywidualnego
przypadku

seminaria ,
■wiczenia-C ,

samodzielna praca
studenta

Posiada ■wiadomo■■ w■asnych ogranicze■ i wie kiedy
zwróci■ si■ do innych specjalistów. K01 P7S_KK

odpowied■ ustna ,
diagnoza

indywidualnego
przypadku

■wiczenia-C ,
seminaria

6. METODY DYDAKTYCZNE I NAK■AD PRACY STUDENTA

FORMA ZAJ■■

CA■KOWITY NAK■AD PRACY STUDENTA

METODY DYDAKTYCZNELICZBA GODZIN
KONTAKTOWYCH

LICZBA GODZIN
SAMODZIELNEJ

PRACY STUDENTA

LICZBA GODZIN
ELEARNING PUNKTY ECTS

■WICZENIA-C 27 20 0 1,80
dyskusje
przypadki

■wiczenia praktyczne

WYK■ADY 9 6 4 0,60 wyk■ad

SEMINARIA 9 6 0 0,60
przypadki
prelekcja
dyskusje

■■CZNY NAK■AD PRACY
STUDENTA 45 32 4 3,00 / 3,00

7. KRYTERIA OCENY

Warunkiem zaliczenia zaj■■ jest uzyskanie pozytywnej oceny z tre■ci obj■tych programem ■wicze■ i seminariów. W ostatnim dniu zaj■■, student przyst■puje

do testu zaliczeniowego - jednokrotnego wyboru z jedn■ odpowiedzi■ prawid■ow■ z pisemnym uzasadnieniem wybranej odpowiedzi. Próg zaliczenia wynosi

65% (tj. 13,0 pkt. na 20 pkt. z 10 pyta■ testowych). Zgodnie z Regulaminem Studiów student ma prawo dodwukrotnego poprawiania niezaliczonego testu.

Egzamin z przedmiotu odbywa si■ po uzyskaniu zaliczenia zaj■■, ma on form■ testu w systemie OLAT z tre■ci obj■tych programem przedmiotu, zgodnie z

Regulaminem Studiów. Egzamin odbywa si■ po zako■czeniu wyk■adów, seminariów i ■wicze■ w terminie uzgodnionym z kierownikiem Zak■adu i starost■

roku. Student zalicza egzamin po uzyskaniu 65% poprawnych odpowiedzi.

Studentom, którzy zaliczyli zaj■cia zgodnie z harmonogramem i uzyskali co najmniej 95% z testu (tj. 19 punktów i wi■cej) w pierwszym terminie zaliczenia,

przys■uguje premia podwy■szaj■ca ocen■ ko■cow■ z egzaminu o pó■ stopnia. Premia nie przys■uguje w przypadku uzyskanie oceny niedostatecznej z

egzaminu.

Zgodnie z Regulaminem Studiów, Student ma prawo do dwukrotnego poprawienia oceny niedostatecznej z egzaminu.

8. LITERATURA PODSTAWOWA

1. Gajewski P. (red.) Interna Szczeklika. , Medycyna Praktyczna, Kraków, 2018.

2. Dembi■ska-Kie■A., Naskalski J.W. Diagnostyka laboratoryjna z elementami biochemii klinicznej. , Urban &Partner, Wroc■aw, 2017.

9. LITERATURA UZUPE■NIAJ■CA

1. Solnica B. (red. nauk.) Diagnostyka laboratoryjna. , PZWL, Warszawa,, 2013.

10. REGULAMIN ZAJ■■

Dodano w formie za■■cznika plikowego.

11. PLAN ORGANIZACJI ZAJ■■

Dodano w formie za■■cznika plikowego.

12. KO■A NAUKOWE

SKN Medycyny Stylu ■ycia
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13. INFORMACJE KO■COWE

ul. Rokietnicka 8, 60-806 Pozna■

14. SYSTEM OCENIANIA

OCENA
LOKALNA DEFINICJA LOKALNA OCENA

ECTS DEFINICJA ECTS

5 bardzo dobry - znakomita wiedza, umiej■tno■ci i komptencje A celuj■cy - wybitne osi■gni■cia

4,5 ponad dobry - bardzo dobra wiedza, umiej■tno■ci i kompetencje B bardzo dobry - powy■ej ■redniego standardu z pewnymi
b■■dami

4 dobry - opanowanie wiedzy, umiej■tno■ci i kompetencji na
dobrym poziomie C dobry - generalnie solidna praca z szeregiem zauwa■alnych

b■■dów

3,5 do■■ dobry - zadowalaj■ca wiedza, umiej■tno■ci i kompetencje,
ale ze znacznymi niedoci■gni■ciami D zadowalaj■cy - zadowalaj■cy, ale ze znacz■cymi b■■dami

3 dostateczny - zadowalaj■ca wiedza, umiej■tno■ci i kompetencje
z licznymi b■■dami E dostateczny - wyniki spe■niaj■ minimalne kryteria

2 niedostateczny - niezadowalaj■ce osi■gni■cie wiedzy,
umiej■tno■ci i kompetencji FX,F niedostateczny - podstawowe braki w opanowaniu materia■u
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