
Warszawa, 25.04.2017 

Sprawozdanie z Warsztatów Koagulologicznych 

Studenckiego Koła Naukowego DiagMed 

W dniu 25 kwietnia 2017 roku w Katedrze Biochemii i Chemii Klinicznej Wydziału 

Farmaceutycznego z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej Warszawskiego Uniwersytetu 

Medycznego miały miejsce Warsztaty Koagulologiczne dla Członków Studenckiego Koła 

Naukowego DiagMed, przeprowadzone przez Pana mgr. Pawła Kozłowskiego  

przy współudziale Naukowego Opiekuna Koła DiagMed  Pani dr hab. Grażyny Sygitowicz.  

 

Przebieg Warsztatów wyglądał następująco: 

1. Omówienie fizjologii procesów hemostazy z zaznaczeniem roli układu krzepnięcia 

oraz procesu fibrynolizy.  

2. Przedstawienie podstaw teoretycznych rutynowo wykonywanych badań 

laboratoryjnych, oceniających drogę wewnątrzpochodną i zewnątrzpochodną oraz 

wspólną drogę kaskady krzepnięcia. 

3. Wyjaśnienie znaczenia badań uzupełniających, przydatnych w diagnostyce 

koagulologicznej, w tym testów korekcyjnych i ich właściwej interpretacji. 

4. Krótkie omówienie zasad działania współczesnych analizatorów koagulologicznych  

w porównaniu z manualnymi metodami wykrywania skrzepów. 

5. Zapoznanie uczestników Warsztatów ze sprzętem laboratoryjnym i odczynnikami 

niezbędnymi do ręcznego wykonywania badań czasów krzepnięcia (w tym 

indywidualne przygotowanie odczynników wykorzystywanych w czasie Warsztatów 

do poszczególnych procedur laboratoryjnych). 

6. Przeprowadzenie szeregu oznaczeń z przygotowanego wcześniej osocza 

pochodzącego od pacjentów onkologicznych, w tym oznaczeń:  

- czasu trombinowego (TT),  

- czasu protrombinowego (PT) oraz  

- czasu częściowej tromboplastyny po aktywacji (APTT). 

Wykorzystywany do niniejszych oznaczeń sprzęt laboratoryjny (łaźnia wodna,  

stopery laboratoryjne) są wyposażeniem Katedry Biochemii i Chemii Klinicznej 

Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.  

7. W podsumowaniu przeprowadzonych Warsztatów Koagulologicznych - Studenci Koła 

mogli zinterpretować uzyskane przez siebie wyniki oznaczeń, z zwróceniem uwagi na 

zagrożenia przy ich interpretacji, zwłaszcza pacjentów u których zastosowano terapię 

różnymi lekami p/zakrzepowymi. Ponadto, wśród innych zagrożeń z którymi przyszli 

diagności laboratoryjni mogą spotkać się w swojej pracy zawodowej wydaje się być 

również: monitorowanie leczenia heparyną, leczenia doustnymi nowymi lekami 

p/zakrzepowymi, wpływ czynników przedanalitycznych na wyniki badań oraz ważne 

aspekty współpracy na linii lekarz – diagnosta laboratoryjny. 

 

Studenci uczestniczący w Warsztatach wykazali duże zainteresowanie przedstawionym 

tematem, chętnie wykonując poszczególne procedury i pochylając się nad omawianymi 

problemami. Na koniec Warsztatów, podziękowano Panu mgr. Pawłowi Kozłowskiemu  

za poświęcony czas oraz ogrom wiedzy przekazany Członkom Koła, który na pewno 

zaowocuje w przyszłej pracy laboratoryjnej.  

 

        Stud. Ewa Twardowska 


