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SYLABUS 

Nazwa 
modułu/przedmiotu : Podstawy hematologii w codziennej praktyce lekarza – Moduł II 

Wydział: II WYDZIAŁ LEKARSKI Z ODDZIAŁEM STOMATOLOGICZNYM Klinika Hematoonkologii 
i Transplantacji Szpiku 

Specjalności: 
Kurs kierowany do lekarzy medycyny, głównie do lekarzy POZ oraz lekarzy 
ginekologów (bez względu na płeć, dostępny dla osób z orzeczoną 
niepełnosprawnością) 

Język wykładowy: polski x      obcy  

Forma realizacji Godziny    

Wykład (W) 4   

Seminarium (S) 0   

Ćwiczenia (C) 0   

E-wykłady (eW)    

Zajęcia praktyczne (ZP)  

Praktyki zawodowe (PZ)  

Cele kształcenia: 
1. Dostarczenie wiedzy o najczęstszych chorobach hematologicznych. 
2. Profilaktyka i wyrobienie umiejętności rozpoznawania najczęstszych chorób hematologicznych.  
3. Zwrócenie szczególnej uwagi na znaczenie wczesnej diagnostyki. 

Macierz efektów kształcenia dla modułu /przedmiotu w odniesieniu do metod weryfikacji założonych 
efektów kształcenia oraz formy realizacji zajęć. 

Numer efektu 
kształcenia 

Uczestnik kursu, który zaliczył kurs (przedmiot) wie/umie/potrafi: 

Metody 
weryfikacji 
osiągnięcia 

zamierzonych 
efektów 

kształcenia: 

Forma zajęć 
dydaktycznych 

* wpisz symbol 

W01 

Zna i rozumie przyczyny, objawy, zasady diagnozowania i 
postępowania terapeutycznego w odniesieniu do najczęstszych chorób 
wewnętrznych występujących u osób dorosłych, oraz ich powikłań: 
chorób układu krwiotwórczego, w tym: aplazji szpiku, niedokrwistości, 
granulocytopenii i agranulocytozy, małopłytkowości, białaczek ostrych, 
nowotworów mieloproliferacyjnych i mielodysplastyczno-
mieloproliferacyjnych, zespołów mielodysplastycznych, nowotworów 
z dojrzałych limfocytów B i T, skaz krwotocznych, trombolifilii, stanów 
bezpośredniego zagrożenia życia w hematologii, zaburzeń krwi w 
chorobach innych narządów 

Obserwacja 
aktywności W

 

W02 
Zna uwarunkowania środowiskowe i epidemiologiczne najczęstszych 
nowotworów człowieka 

Obserwacja 
aktywności W
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W03 Zna podstawy wczesnej diagnostyki i wykrywalności nowotworów i 
zasady badań przesiewowych w onkologii 

Obserwacja 
aktywności W

 

W04 
Zna możliwości współczesnej terapii nowotworów (z uwzględnieniem 
terapii wielomodalnej), perspektywy terapii komórkowych i genowych 
oraz ich niepożądane skutki  

Obserwacja 
aktywności W

 

W05 
Zna zasady terapii skojarzonych w onkologii, algorytmy postępowania 
diagnostyczno-leczniczego w najczęściej występujących nowotworach 
człowiek 

Obserwacja 
aktywności W

 

W06 Planuje postępowanie diagnostyczne, terapeutyczne i profilaktyczne 
Obserwacja 
aktywności W

 

W07 
Proponuje indywidualizację obowiązujących wytycznych 
terapeutycznych oraz inne metody leczenia wobec nieskuteczności 
albo przeciwwskazań do terapii standardowej 

Obserwacja 
aktywności W

 

W08 Zna wskazania do poszerzenia diagnostyki laboratoryjnej w wybranych 
stanach chorobowych oraz zalecane testy 

Obserwacja 
aktywności W

 

W09 
Zna podstawowe techniki badawcze cytogenetyki i biologii 
molekularnej i ich zastosowanie w diagnostyce molekularnej 

Obserwacja 
aktywności W

 

U01 Potrafi ocenić morfologię krwi w aspekcie badania podmiotowego i 
badań obrazowych 

Obserwacja 
aktywności W

 

U02 
Zna i umie stosować naukowo udowodnione metody skutecznego 
leczenia 

Obserwacja 
aktywności W

 

U03 Rozumie konieczność i rolę biopsji szpiku z oceną mielogramu i 
trepanobiopsji z oceną histopatologiczną szpiku 

Obserwacja 
aktywności W

 

U04 Rozumie specyfikę i odrębności w leczeniu chorych w podeszłym wieku 
Obserwacja 
aktywności W

 

K01 
Potrafi zaprogramować właściwy sposób terapii z uwzględnieniem 
miejsca i czasu, we którym pacjent musi znaleźć się na oddziale 
hematologicznym 

Obserwacja 
aktywności W

 
Treść zajęć: (proszę wpisać hasłowo tematykę poszczególnych zajęć /zgodną z założonymi efektami kształcenia) 

Zakres: 

1. Chłoniaki, ostre białaczki, niedokrwistość, małopłytkowość i leukopenia – obraz kliniczny, diagnostyka i 
leczenie 

2. Poliglobulia, hiperleukocytoza i nadpłytkowość w obrazie morfologii krwi. Obraz kliniczny przewlekłych 
mieloproliferacji 

3. Profilaktyka i badanie hematologiczne w POZ 
4. Badania przesiewowe o udowodnionej skuteczności w POZ 
5. Leczenie najczęstszych chorób hematologicznych. 
6. Szczepienia w chorobach hematologicznych. 

Temat zajęć: 

1. Poliglobulia, hiperleukocytoza i nadpłytkowość w obrazie morfologii. Obraz kliniczny przewlekłych 
mieloproliferacji. 

2. Małopłytkowość i leukopenia-diagnostyka, obraz kliniczny i leczenie. Rola lekarza POZ w terapii. 
3. Chłoniaki i ostre białaczki. Obraz kliniczny, diagnostyka i leczenie. Rola lekarza rodzinnego  

w procesie leczenia oraz w opiece nad chorym po przeszczepie szpiku. 
4. Niedokrwistość - diagnostyka, obraz kliniczny i leczenie. Rola lekarza POZ w terapii. 
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Literatura podstawowa: 

1. Podstawy hematologii. Pod red. A. Dmoszyńskiej i T. Robaka. Wyd. CZELEJ Spółka zoo. Lublin 2008 
2. Choroby wewnętrzne. Pod red. A. Szczeklika. 2016 

Literatura uzupełniająca: 

1. Badania laboratoryjne w hematologii. J. Fabjańska-Mitek, B. Mariańska. J. Windyga. Wyd. PZWL.. 
2. Immunologia. Pod red. J. Gołąba, M. Jakóbisiaka, W. Laska 

Wymagania dotyczące pomocy dydaktycznych  

1. Rzutnik multimedialny 
2. Komputer  

Warunki weryfikacji zdobytej wiedzy: 

Obecność na zajęciach i test sprawdzający wiedzę 
 

Nazwa i adres jednostki prowadzącej moduł/przedmiot, kontakt (tel./email)  
Klinika Hematoonkologii i Transplantacji Szpiku Lublin, ul. Staszica 11, 20-400 Lublin 
Kontakt: 81 53 45 468, 81 53 45 483 
 
 
 
 

 


