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Katedra i Klinika Hematologii  2018/2019 I semestr 

 

Grupa 11 – Hematoonkologia  ( 09.10.- 12.10.2018  wtorek-piątek) 

Seminarium 8.30-10.15 

 

09.10.2018   Przewlekłe nowotwory mieloproliferacyjne. 

dr n med. Monika Długosz-Danecka 

 

10.10.2018  Przewlekłe nowotwory limfoproliferacyjne i szpiczak mnogi. 

dr n med. Monika Długosz-Danecka 

 

11.10.2018  Stany ostre w hematologii - w tym ostre białaczki - objawy, 

rozpoznanie, diagnostyka, leczenie, różnicowanie, klasyfikacja WHO. Leczenie 

cytostatyczne i wspomagające, powikłania leczenia. 

dr n med. Monika Długosz-Danecka 

 

12.10.2018  Przeszczepianie  szpiku kostnego – wskazania,   rodzaje, 

powikłania wczesne i późne . 

dr n med. Monika Długosz-Danecka 

 

 

 

Ćwiczenia: 10.45-12.45 

Podgrupa 111: dr n. med. Agnieszka Giza 

Podgrupa 112: dr hab. n. med. Artur Jurczyszyn 

Podgrupa 113: dr n. med. Joanna Zdziarska 

Podgrupa 114:  dr n. med. Dorota Krochmalczyk 



2 
 

 

Grupa 3 – Hematoonkologia  ( 24, 25, 26, 29.10.2018  śr., czw., pt., pon.) 

Seminarium 8.30-10.15 

24.10.2018   Przewlekłe nowotwory mieloproliferacyjne. 

dr hab. n med. Beata Piątkowska-Jakubas 

 

25.10.2018  Przewlekłe nowotwory limfoproliferacyjne i szpiczak mnogi. 

dr hab. n med. Beata Piątkowska-Jakubas 

 

26.10.2018  Stany ostre w hematologii - w tym ostre białaczki - objawy, 

rozpoznanie, diagnostyka, leczenie, różnicowanie, klasyfikacja WHO. Leczenie 

cytostatyczne i wspomagające, powikłania leczenia. 

dr hab. n med. Beata Piątkowska-Jakubas 

 

29.10.2018  Przeszczepianie  szpiku kostnego – wskazania,   rodzaje, 

powikłania wczesne i późne . 

dr hab. n med. Beata Piątkowska-Jakubas 

 

Ćwiczenia: 10.45-12.45, dni 24 i 25 październik 

Podgrupa 31: dr n. med. Dorota Krochmalczyk 

Podgrupa 32: prof. dr hab. n. med. Wojciech Jurczak 

Podgrupa 33: dr n. med. Monika Długosz-Danecka 

Podgrupa 34:  dr n. med. Patrycja Mensah-Glanowska 

 

Ćwiczenia: 10.45-12.45, dni 26 i 29 październik 

Podgrupa 31: dr n. med. Dorota Krochmalczyk 

Podgrupa 32: prof. dr hab. n. med. Wojciech Jurczak 

Podgrupa 33: dr n. med. Monika Długosz-Danecka 

Podgrupa 34:  dr hab.n. med. Beata Piątkowska-Jakubas 
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Grupa 13 – Hematoonkologia  ( 14,15,16,19 listopada 2018; śr, czw., pią., pon.) 

Seminarium 8.30-10.15 

 

14.11.2018   Przewlekłe nowotwory mieloproliferacyjne. 

dr n med. Patrycja Mensah-Glanowska 

 

15.11.2018  Przewlekłe nowotwory limfoproliferacyjne i szpiczak mnogi. 

dr n med. Patrycja Mensah-Glanowska 

 

16.11.2018  Stany ostre w hematologii - w tym ostre białaczki - objawy, 

rozpoznanie, diagnostyka, leczenie, różnicowanie, klasyfikacja WHO. Leczenie 

cytostatyczne i wspomagające, powikłania leczenia. 

dr n med. Patrycja Mensah-Glanowska 

 

19.11.2018  Przeszczepianie  szpiku kostnego – wskazania,   rodzaje, 

powikłania wczesne i późne . 

dr n med. Patrycja Mensah-Glanowska 

 

 

 

Ćwiczenia: 10.45-12.45 

Podgrupa 131: dr n. med. Marcin Sobociński 

Podgrupa 132: prof. dr hab. n. med. Wojciech Jurczak 

Podgrupa 133: dr n. med. Agnieszka Giza 

Podgrupa 134: dr hab. n. med. Beata Piątkowska-Jakubas 
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Grupa 9 – Hematoonkologia  ( 6,7,10,11 grudnia 2018;  czw., pią., pon., wt.) 

Seminarium 8.30-10.15 

 

06.12.2018   Przewlekłe nowotwory mieloproliferacyjne. 

dr n med. Marcin Sobociński 

 

07.12.2018  Przewlekłe nowotwory limfoproliferacyjne i szpiczak mnogi. 

dr n med. Marcin Sobociński 

 

10.12.2018  Stany ostre w hematologii - w tym ostre białaczki - objawy, 

rozpoznanie, diagnostyka, leczenie, różnicowanie, klasyfikacja WHO. Leczenie 

cytostatyczne i wspomagające, powikłania leczenia. 

dr n med. Marcin Sobociński 

 

11.12.2018  Przeszczepianie  szpiku kostnego – wskazania,   rodzaje, 

powikłania wczesne i późne . 

dr n med. Marcin Sobociński 

 

 

 

Ćwiczenia: 10.45-12.45 

Podgrupa 91: dr n. med. Marcin Sobociński 

Podgrupa 92: dr n. med. Agnieszka Giza 

Podgrupa 93: dr n. med. Patrycja Mensah-Glanowska 

Podgrupa 94: dr hab. n. med. Beata Piątkowska-Jakubas 
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Grupa 12 – Hematoonkologia  ( 18,19,20,21 grudnia 2018;  wt., śr, czw., piąt.) 

Seminarium 8.30-10.15 

 

18.12.2018   Przewlekłe nowotwory mieloproliferacyjne. 

dr n. med. Agnieszka Giza 

 

19.12.2018  Przewlekłe nowotwory limfoproliferacyjne i szpiczak mnogi. 

dr n. med. Agnieszka Giza 

 

20.12.2018  Stany ostre w hematologii - w tym ostre białaczki - objawy, 

rozpoznanie, diagnostyka, leczenie, różnicowanie, klasyfikacja WHO. Leczenie 

cytostatyczne i wspomagające, powikłania leczenia. 

dr n. med. Agnieszka Giza 

 

21.12.2018  Przeszczepianie  szpiku kostnego – wskazania,   rodzaje, 

powikłania wczesne i późne . 

dr n. med. Agnieszka Giza 

 

 

Ćwiczenia: 10.45-12.45 

Podgrupa 121: prof. dr hab. n. med. Wojciech Jurczak 

Podgrupa 122: dr n. med. Dorota Krochmalczyk 

Podgrupa 123: dr hab. n. med. Artur Jurczyszyn 

Podgrupa 124: dr n. med. Monika Długosz-Danecka 
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Grupa 8 – Hematoonkologia  ( 8,9,15,16  stycznia 2019;  wt., śr., wt., śr.) 

Seminarium 8.30-10.15 

 

08.01.2019   Przewlekłe nowotwory mieloproliferacyjne. 

prof. dr hab. n. med. Wojciech Jurczak 

 

09.01.2019  Przewlekłe nowotwory limfoproliferacyjne i szpiczak mnogi. 

prof. dr hab. n. med. Wojciech Jurczak 

 

15.01.2019  Stany ostre w hematologii - w tym ostre białaczki - objawy, 

rozpoznanie, diagnostyka, leczenie, różnicowanie, klasyfikacja WHO. Leczenie 

cytostatyczne i wspomagające, powikłania leczenia. 

prof. dr hab. n. med. Wojciech Jurczak 

 

16.01.2019  Przeszczepianie  szpiku kostnego – wskazania,   rodzaje, 

powikłania wczesne i późne . 

prof. dr hab. n. med. Wojciech Jurczak 

 

 

Ćwiczenia: 10.45-12.45 

Podgrupa  81: dr n. med. Dorota Krochmalczyk 

Podgrupa  82: dr hab. n. med. Beata Piątkowska-Jakubas 

Podgrupa  83: dr hab. n. med. Tomasz Sacha 

Podgrupa  84: dr n. med. Marcin Sobociński 

 

 

 


