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Konferencja naukowo-szkoleniowa
Lubuskiego Oddziału PTDL „Diagnostyka
laboratoryjna schorzeń z autoagresji”.
Żagań, 8-9 lutego 2018 r.
W dniach 8–9 lutego 2018 roku w sali konferencyjnej Hotelu „Willa
Park” w Żaganiu odbyła się Lubuska Konferencja Diagnostyczna
pt. „Diagnostyka laboratoryjna schorzeń z autoagresji”, której organizatorem był Zarząd Lubuskiego Oddziału PTDL oraz Komitet
Naukowy w składzie: prof. Marek Paradowski, dr Katarzyna Fischer
oraz mgr Aleksandra Frydrych. Konferencję rozpoczął wykład inauguracyjny „GDF-15 – nowy marker laboratoryjny w chorobach
układu sercowo-naczyniowego” wygłoszony przez prof. Marka
Paradowskiego. Zaś tematami wiodącymi konferencji były autoimmunizacja i choroby autoimmunizacyjne. Dwie sesje konferencji poświęcone były diagnostyce laboratoryjnej schorzeń
z autoagresji (przyczyny autoimmunizacji, aktualne spojrzenie na
diagnostykę chorób z autoagresji, autoimmunizacyjne schorzenia
wątroby i tarczycy, cukrzyca z autoagresji, niedokrwistość Addisona-Biermera, zespół antyfosfolipidowy). Wykłady związane z tym
tematem wygłosili: prof. Bogdan Solnica, dr hab. Anna Mertas,
dr Katarzyna Fischer, dr Mirosława Nowacka, dr Włodzimierz Pawłowski oraz mgr Małgorzata Walerych. Pierwszy dzień konferencji
zakończyła sesja pt. „Prawo i etyka w laboratorium”, w ramach
której wykłady i dyskusję poprowadzili: radca prawny Michał Rytel,
Rzecznik Dyscyplinarny KIDL Ewa Brzezińska oraz prof. Lech Chrostek. W konferencji udział wzięło 95 osób, natomiast w towarzyszącej konferencji wystawie artykułów i sprzętu diagnostycznego
uczestniczyło 19 firm, które równocześnie wsparły konferencję.
Aleksandra Frydrych
Przewodnicząca Lubuskiego Oddziału PTDL

Międzynarodowe Targi Analityki i Technik
Pomiarowych EuroLab. Warszawa, 14-16
marca 2018 r.
W dniach 14-16 marca 2018 roku w Centrum Targowo-Kongresowym w Warszawie odbyła się jubileuszowa edycja 20 Międzynarodowych Targów Analityki i Technik Pomiarowych EuroLab. Ważną
aktywnością Polskiego Towarzystwa Diagnostyki Laboratoryjnej
w ramach Targów EuroLab jest tradycyjnie organizowana Konferencja, która w tym roku poświęcona była niewystarczającemu
wykorzystywaniu badań laboratoryjnych w medycynie prewencyjnej oraz monitorowaniu niektórych chorób przewlekłych.
Konferencja PTDL pt. „Diagnostyka laboratoryjna – czego jest
za mało?” odbyła się 16 marca br. Tematyka zaprezentowanych
wykładów obejmowała następujące zagadnienia: wykrywanie
cukrzycy i stanu przedcukrzycowego, wykrywanie zakażeń wirusami hepatotropowymi, diagnostyka mikrobiologiczna zakażeń

dróg oddechowych i moczowych a racjonalna antybiotykoterapia,
efektywność kosztowa medycyny laboratoryjnej w Polsce. Wykładowcami konferencji byli: prof. Waleria Hryniewicz, prof. Janusz
Stańczak, dr Ewa Janeczko-Sosnowska oraz mgr Józef L. Jakubiec.
W konferencji wzięło udział 150 osób zatrudnionych w medycznych laboratoriach diagnostycznych z terenu całej Polski. Uczestnicy konferencji otrzymali certyfikaty z punktami edukacyjnymi oraz
mieli możliwość zwiedzenia stoisk wystawienniczych i aktywnego
uczestnictwa w wydarzeniach bogatego merytorycznie programu
tegorocznej edycji Targów EuroLab.
Polskie Towarzystwo Diagnostyki Laboratoryjnej jako partner merytoryczny Targów EuroLab, podobnie jak w latach ubiegłych,
patronowało również konkursowi dla uczestniczących w Targach
Wystawców w kategorii „Wyposażenie medycznego laboratorium
diagnostycznego”. Powołane przez Zarząd Główny PTDL Jury dokonało oceny zgłoszonej do konkursu aparatury oraz wyposażenia
medycznego laboratorium diagnostycznego.
Anna Mertas
Prezes ZG PTDL

Konferencja naukowo-szkoleniowa Oddziału
PTDL w Gdańsku „Pomorsko-Mazurskie
Spotkania z Diagnostyką Laboratoryjną”.
Jurata, 19-20 kwietnia 2018 r.
W dniach 19-20 kwietnia 2018 r. w Juracie odbyła się VIII Konferencja Naukowo-Szkoleniowa „Pomorsko-Mazurskie Spotkania
z Diagnostyką Laboratoryjną”. Organizatorem spotkania były
oddziały terenowe Polskiego Towarzystwa Diagnostyki Laboratoryjnej w Gdańsku, Słupsku oraz Olsztynie. Twórcą programu
naukowego była dr hab. Agnieszka Jankowska-Kulawy z Zakładu
Medycyny Laboratoryjnej Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego.
W spotkaniu uczestniczyło 140 diagnostów. Swoją ofertę przedstawiło kilkanaście firm medycznych z całej Polski zajmujących się
diagnostyką laboratoryjną. Bogaty program naukowy obejmował
najbardziej aktualne zagadnienia i nowości w zakresie diagnostyki
koagulologicznej, chorób serca oraz chorób cywilizacyjnych. Jak
co roku, konferencję rozpoczął prof. Andrzej Szutowicz. Inauguracyjny wykład dotyczył szybkiej diagnostyki w miejscu opieki
nad pacjentem (POCT). Spojrzenie diagnosty i hematologa na
najczęstsze problemy w badaniach hemostazy przedstawili doc.
Anna Raszeja-Specht z Zakładu Medycyny Laboratoryjnej oraz
dr Andrzej Mital z Kliniki Hematologii Gdańskiego Uniwersytetu
Medycznego. Mini sesja hematologiczna zgromadziła zarówno
diagnostów, jak i lekarzy praktyków. Wykłady dotyczące najczęstszych problemów związanych z diagnostyką niedokrwistości oraz przewlekłych zespołów mieloproliferacyjnych wygłosili
prof. Bogdan Mazur z Katedry i Zakładu Mikrobiologii i Immunologii Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach oraz
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dr hab. Krzysztof Lewandowski z Zakładu Terapii Monitorowanej
i Farmakogenetyki Katedry Analityki Klinicznej Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego. Nie zabrakło tematów, które stanowią
wzywanie dla diagnostyki laboratoryjnej. Można było wysłuchać
wykładu dotyczącego zespołu antyfosfolipidowego dr Katarzyny
Fischer z Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie,
a o niepewności w medycynie laboratoryjnej opowiedział prof.
Bogdan Solnica z Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Goście z Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego – dr hab. Grażyna Sygitowicz oraz prof. Dariusz Sitkiewicz
przedstawili swoje doświadczenia związane z określeniem ryzyka
chorób sercowo-naczyniowych oraz kontrowersjami dotyczącymi
witaminy D i ryzyka kardiometabolicznego. Ponadto, prof. Sitkiewicz prezentując wykład dotyczący molekularnych mechanizmów
funkcjonowania zegara biologicznego, przybliżył uczestnikom
spotkania postaci zdobywców nagrody Nobla 2017 w dziedzinie
medycyny i fizjologii.
Organizowana corocznie Konferencja jest formą integracji środowiska diagnostów laboratoryjnych. Zaproszeni wykładowcy
są znanymi i cenionymi specjalistami w dziedzinie laboratoryjnej
diagnostyki medycznej, biochemii i chemii klinicznej. Przedstawienie nowości i najbardziej aktualnych problemów diagnostycznych
pozwala na podniesienie kwalifikacji zawodowych uczestników
konferencji, jak również jest sposobem na zdobycie punktów
edukacyjnych.
Agnieszka Jankowska-Kulawy
Przewodnicząca Oddział u PTDL w Gdańsku

Zebranie Zarządu Głównego PTDL.
Warszawa, 9 stycznia 2018 r.
W dniu 09.01.2018 r. w sali konferencyjnej w Warszawie przy ul.
Konopackiej 4 odbyło się zebranie Zarządu Głównego Polskiego
Towarzystwa Diagnostyki Laboratoryjnej z udziałem Przewodniczących Oddziałów terenowych PTDL. W zebraniu uczestniczył również Przewodniczący Głównej Komisji Rewizyjnej PTDL
prof. Lech Chrostek. Zaproszeni goście, dyrektor IPDDL mgr Józef
L. Jakubiec wraz z mec. Tomaszem Jaworskim, przedstawili uczestnikom zebrania możliwości współpracy z firmami IVD w świetle
nowego kodeksu etyki w biznesie MedTechEurope, który zaczął
obowiązywać od stycznia 2018 roku. Nowe zasady współpracy
mają znaczący wpływ na dotychczasowy kształt relacji pomiędzy
przedstawicielami branży technologii medycznych, a pracownikami ochrony zdrowia („HCP”) i organizacjami ochrony zdrowia
(„HCO”), w tym m.in. na organizowanie konferencji medycznych
oraz edukację medyczną. Następnie podczas zebrania omówione
zostały następujące zagadnienia i problemy:
–– bieżące sprawy organizacyjne związane z funkcjonowaniem
Zarządu Głównego PTDL;
–– przesłany do Ministerstwa Zdrowia projekt Zarządu Głównego PTDL dot. nowelizacji Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 24 lipca 2017 r. w sprawie ciągłego szkolenia
diagnostów laboratoryjnych. W projekcie nowelizacji
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zwrócono uwagę, że obowiązujące od stycznia 2018 roku
Rozporządzenie jest wiernym odwzorowaniem dokumentu dotyczącego doskonalenia zawodowego pracowników
aptek i hurtowni farmaceutycznych, których specyfika zawodowa i potrzeby doskonalenia zawodowego nie przystają do potrzeb i wymogów doskonalenia zawodowego
diagnostów laboratoryjnych. Wiele zapisów powyższego
Rozporządzenia nie ma merytorycznego uzasadnienia oraz
narzuca szereg zbędnych utrudnień organizacyjnych (np.:
podział na tzw. „twarde” i „miękkie” punkty edukacyjne),
wprowadza ograniczenia liczby punktów przysługujących
za określone formy kształcenia oraz nakłada na diagnostów
laboratoryjnych obowiązek ponoszenia kosztów szkoleń
uprawniających do uzyskania wymaganych „twardych”
punktów edukacyjnych. W rozporządzeniu pominięto także
szereg istotnych merytorycznie zawodowych aktywności
diagnostów laboratoryjnych – nauczycieli akademickich
zatrudnionych jednostkach Uczelni. Istotnym problemem
jest również brak zapisów stanowiących, iż punkty edukacyjne uzyskane przed dniem wejścia w życie ww. Rozporządzenia można by zaliczyć do obecnego, pierwszego okresu
rozliczeniowego.
–– sprawa prac nad nowelizacją ustawy o diagnostyce laboratoryjnej;
–– sprawozdanie finansowe Komitetu Organizacyjnego XIX
Zjazdu PTDL w Krakowie;
–– sprawy dotyczące czasopisma „Diagnostyka Laboratoryjna”:
podjęcie działań zmierzających do podniesienia rangi czasopisma (w celu zwiększenia cytowalności publikowanych
artykułów podjęcie próby zgłoszenia czasopisma do bazy
PubMed), omówienie propozycji usprawnienia dystrybucji
czasopisma;
–– sprawa nowelizacji regulaminu powoływania i działalności
sekcji naukowych PTDL;
–– powołanie grupy roboczej ds. opracowania rekomendacji
PTDL dotyczących badania osadu moczu;
–– przygotowania organizacyjne Konferencji „Medycyna Laboratoryjna 2018” zaplanowanej w dniach 11-13.06. br. w Józefowie (podjęcie starań o grant edukacyjny firmy Beckman
Coulter jako głównego sponsora Konferencji);
–– pozytywne rozpatrzenie wniosków o objęcie patronatem
Zarządu Głównego PTDL następujących wydarzeń: Targi
EuroLab 2018 w Warszawie, XXIII Międzynarodowy Kongres
Otwartego Systemu Ochrony Zdrowia OSOZ w Katowicach,
konferencja „Współczesna diagnostyka stanu przedrzucawkowego (preeklampsji) – wyzwanie dla lekarzy klinicystów
i diagnostów laboratoryjnych” w Łodzi oraz konferencja
„International Medical Students’ Conference” w Krakowie;
–– pozytywne rozpatrzenie propozycji zgłoszenia przez ZG
PTDL kandydatury prof. Krystyny Sztefko do IFCC Committee on Distance Learning;
–– Termin kolejnego zebrania Zarządu Głównego PTDL zaplanowano w dniu 5 kwietnia br. w Warszawie.
Natomiast w dniu 28.02.2018 roku w sali konferencyjnej w Warszawie przy ul. Konopackiej 4 odbyło się spotkanie robocze skarbni-
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ków Oddziałów terenowych PTDL z udziałem prezesa, sekretarza
i skarbnika Zarządu Głównego PTDL. Podczas zebrania omówiono
zasady działalności finansowej Oddziałów terenowych i Zarządu
Głównego PTDL oraz sposób prowadzenia dokumentacji i raportowania działalności finansowej Oddziału skarbnikowi Zarządu
Głównego PTDL. Zwrócono również uwagę na konieczność poprawy ściągalności składek członkowskich.
Anna Mertas
prezes Zarządu Głównego PTDL

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