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Komunikaty • Announcements

Konferencja Naukowo-Szkoleniowa
Oddziału PTDL w Szczecinie „Medycyna
Laboratoryjna w Obliczu Wyzwań 2019”,
26 – 27 września 2019 r., Międzyzdroje
W dniach 26 – 27 września br. odbyła się konferencja naukowo
– szkoleniowa zorganizowana przez Oddział PTDL w Szczecinie.
Wydarzenie zgromadziło około 100 uczestników – diagnostów
laboratoryjnych z wielu ośrodków w kraju oraz ponad 20 firm
diagnostycznych, które udzieliły nie tylko wsparcia organizacyjnego, ale też merytorycznego, co znalazło wyraz w wykładach,
które wplecione były w sesje plenarne.
Konferencja rozpoczęła się otwarciem wystawy firmowej i wręczeniem podziękowań za udział w organizacji wydarzenia.
Zakres tematyczny konferencji podzielony był na cztery główne bloki. W sesji inauguracyjnej przedstawiono dwa wykłady
– „Wielkie epidemie w dziejach ludzkości”, który wygłosił prof.
Marek Paradowski oraz „Zrozumieć błędy”, w którym prof. Krystyna Sztefko omówiła nie tylko znaczenie błędu w klasycznym
ujęciu laboratoryjnym znanym z codziennej praktyki, ale także
poświęciła wiele uwagi roli medycyny laboratoryjnej w procesie
diagnozowania i leczenia pacjenta, a także znaczeniu zawodu
diagnosty laboratoryjnego i kształceniu na kierunkach analityka
medyczna / medycyna laboratoryjna. Kolejna część nt. diagnostyki
laboratoryjnej w kardiologii obejmowała trzy wykłady dotyczące
aterogennego profilu lipidowego, troponin w codziennej praktyce
szpitalnej na podstawie analizy przypadków klinicznych i znaczeniu mikro-RNA w diagnostyce laboratoryjnej, które wygłosili
prof. Bogdan Solnica, dr Włodziemierz Pawłowski i prof. Barbara
Dołęgowska. Kolejna część poświęcona roli diagnostyki laboratoryjnej w endokrynologii obejmowała zagadnienia związane
z diagnostyką hormonalną w ginekologii, rolą badania beta-hCG
w diagnostyce ginekologiczno – położniczej oraz diagnostyką
hormonalną chorób nadnerczy. Wykładowcami byli dr Iwona Szydłowska, dr Aleksandra Rajewska i dr Bartosz Kiedrowicz.
Trzeci blok tematyczny związany z diagnostyką zaburzeń hemostazy jako wyzwaniem interdyscyplinarnym przybliżył tematy
związane z aspektami proceduralnymi i możliwościami diagnostycznymi w zakresie oceny układu hemostazy oraz diagnostyką
różnicową przypadków klinicznych w badaniach laboratoryjnych.
Całość wzbogacona była quizem, co w znakomity sposób pozwoliło na aktywne włączenie się słuchaczy. Prezentacje przedstawiły
dr Beata Baran, dr Edyta Odnoczko i dr Ewa Stefańska-Windyga.
Ostatnia część poświęcona była diagnostyce zakażeń HIV oraz
kontroli jakości w medycznym laboratorium diagnostycznym.
Wykłady wygłoszone przez prof. Miłosza Parczewskiego i dr. Rafała
N. Wlazła przybliżyły skalę zakażeń HIV w Polsce i najistotniejsze
problemy diagnostyki laboratoryjnej oraz aktualne zalecenia w zakresie kontroli jakości.
W organizację konferencji aktywnie włączyli się studenci Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie zrzeszeni w Stu-

denckim Towarzystwie Diagnostów Laboratoryjnych.
Pozostajemy z nadzieją, że kolejne wydarzenia naukowe przygotowane przez Oddział PTDL w Szczecinie spotkają się z równie
dużym zainteresowaniem i przychylnością. Już teraz serdecznie
zapraszamy na kolejną edycję konferencji, która odbędzie się
w październiku 2020 roku!
Katarzyna Fischer
Przewodnicząca Oddziału PTDL w Szczecinie

III Ogólnopolska Konferencja NaukowoSzkoleniowa Oddziału Warszawskiego PTDL
„WARSZAWSKA JESIEŃ DIAGNOSTYCZNA”,
24 – 25 października 2019 r., Warszawa
W dniach 24 – 25 października 2019 roku Zarząd Oddziału Warszawskiego PTDL zorganizował III edycję Ogólnopolskiej Konferencji Naukowo-Szkoleniowej Warszawska Jesień Diagnostyczna.
Konferencja została objęta Honorowym Patronatem przez Jego
Magnificencję Rektora Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
prof. Mirosława Wielgosia oraz Dziekana Wydziału Farmaceutycznego WUM prof. Piotra Wroczyńskiego.
IV edycję Warszawskiej Jesieni Diagnostycznej zaszczyciło swoją
obecnością wielu znamienitych Gości: dr Anna Mertas – Prezes
ZG PTDL, prof. Maciej Szmitkowski – Konsultant Krajowy ds. diagnostyki laboratoryjnej, dr Monika Jabłonowska – Konsultant
Wojewódzki ds. diagnostyki laboratoryjnej, dr Joanna Kolmas
– Prodziekan ds. Studenckich WF WUM, dr Piotr Luliński – Prodziekan ds. Umiędzynarodowienia i Rozwoju WF WUM oraz dr Marcin
Sobczak – Prodziekan ds. Nauki, mgr Alicja Niewiadomska – Prezes
KIDL oraz mgr Justyna Marynowska – Wiceprezes KIDL.
Główny temat konferencji to Interdyscyplinarne aspekty diagnostyki
laboratoryjnej. Konferencja rozpoczęła się wykładem inauguracyjnym nt. Nowe aspekty diagnostyki boreliozy, który został wygłoszony przez prof. Sławomira Pancewicza — kierownika Kliniki
Chorób Zakaźnych i Neuroinfekcji Uniwersytetu Medycznego
w Białymstoku. Następnie tradycyjnie prof. Dariusz Sitkiewicz
wygłosił krótki wykład noblowski Nobel 2019 w dziedzinie medycyny i fizjologii – Jak komórki wyczuwają i dostosowują się do
dostępności tlenu. Bardzo dużym zainteresowaniem cieszyła się
sesja plenarna Sfałszowane produkty medyczne a wyniki laboratoryjnych badań diagnostycznych, która została zorganizowana we
współpracy ze Stowarzyszeniem STOP Nielegalnym Farmaceutykom. Ponadto pierwszego dnia konferencji odbyło się sześć
sesji równoległych (każda sesja składała się z czterech wykładów),
a ostatnim punktem programu tego dnia był wykład plenarny nt.
Szpik jako skarbnica komórek, który wygłosiła dr Małgorzata Rusak
z Zakładu Diagnostyki Hematologicznej, Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku. Drugi dzień konferencji rozpoczął wykładem
plenarnym nt. Wybrane zagadnienia odpowiedzialności prawnej
diagnostów laboratoryjnych, mecenas Krzysztof Jop z Urzędu
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Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych. Kolejnym punktem programu drugiego
dnia konferencji była sesja Problemy specjalistycznej diagnostyki
laboratoryjnej. Równolegle do sesji odbywał się kurs doskonalący Techniki blottingu w diagnostyce autoimmunizacyjnych chorób
układu pokarmowego, który został zorganizowany we współpracy
z Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego w Warszawie a kierownikiem naukowym kursu była dr n. med. Alicja Bauer
z Zakładu Biochemii CMKP.
W III edycji Warszawskiej Jesieni Diagnostycznej, wzięło udział blisko 200 uczestników. Konferencji towarzyszyła także wystawa
aparatury i odczynników do diagnostyki laboratoryjnej, w której
swoją ofertę przedstawiło około 30 firm z rynku IVD. Poza udziałem
w wystawie, przedstawiciele firm wygłosili interesujące wykłady
w ramach poszczególnych sesji naukowych. Patronat medialny
nad konferencją objęło wydawnictwo Laboratorium Medyczne –
przegląd ogólnopolski.
Mamy nadzieję, iż III Warszawska Jesień Diagnostyczna spełniła
oczekiwania uczestników pod względem merytorycznym, a także
towarzyskim. Dlatego już teraz zapraszamy do udziału w IV edycji
Warszawskiej Jesieni Diagnostycznej, która została zaplanowana
w dniach 22 – 23 października 2020 roku.
Sławomir Białek
Przewodniczący Oddziału Warszawskiego PTDL

Dział Komunikaty opracowały:
Katarzyna Fischer – Członek Zarządu Głównego PTDL
Urszula Rychlik – Członek Zarządu Głównego PTDL
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