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Projekt nr POWR.03.05.00-00-Z023/17 
Tytuł projektu: HQMedEd - High Quality Medical Education - Zintegrowane Programy Rozwoju 

Uniwersytetu Medycznego w Lublinie 
Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020, 

Oś Priorytetowa III. Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Działanie 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych 
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego 

 

HARMONOGRAM REALIZACJI WSPARCIA  
 

Nr i nazwa zadania 
Zadanie 2. STUDENTS UP! –CERTYFIKOWANE SZKOLENIA 

Nazwa szkolenia/kursu, 
nr grupy, liczba 
uczestników/czek w grupie 

Zarządzanie danymi i statystyką w laboratorium medycznym. gr. 2/Zad.2/C2/2021/4 uczestników/czek 

Rodzaj wsparcia szkolenie 

Okres realizacji wsparcia 
(od dnia-do dnia) 

23- 25 kwietnia 2021 r. 

 

 
 

L.p. Data Miejsce realizacji wsparcia  
(nazwa budynku, nr sali, 

miejscowość, ulica) 

Godziny realizacji 
wsparcia 

(od godziny –do 
godziny) 

Temat realizacji wsparcia Liczba godzin 
dydaktycznych 

1. 23.04.2021r. e- learning 
MSTeams/MOODLE 

15:00 – 16:30 Wprowadzenie ogólne w zakresy relacyjnych baz danych i ich zastosowaniu w 
przechowywaniu i analizie danych w zastosowaniach medycznych i 
biomedycznych. Wykład 

2 godz. 

2. 24.04.2021r. e- learning 
MSTeams/MOODLE 

9:00 – 10:30 Przetwarzanie i archiwizowanie danych medycznych. Zapis danych o pacjencie: 
preferowane struktury danych, obowiązujące standardy i normy. Standaryzacja 
w informatyce medycznej. Wykład 

2 godz. 

10:30- 10.45 Przerwa kawowa  

10.45- 13:00  Laboratorium medyczne: problem zagubionego wyniku lub zlecenia 
laboratoryjnego, długie oczekiwanie na przekazanie próbek do badań 
laboratoryjnych, opóźnienia i przestoje w realizacji badań. 

3 godz. 
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13:00 – 13:30 Przerwa obiadowa  

13:30 – 15:00 Laboratorium medyczne: problem zagubionego wyniku lub zlecenia 

laboratoryjnego, długie oczekiwanie na przekazanie próbek do badań 

laboratoryjnych, opóźnienia i przestoje w realizacji badań. 

2 godz. 

3. 25.04.2021r. e- learning 
MSTeams/MOODLE 

9:00 – 10:30 Funkcjonalności standardowego szpitalnego/ laboratoryjnego systemu 

informatycznego jego architektura i składniki. Wykład 

2 godz. 

10:30 - 10.45 Przerwa kawowa  

10.45 - 13:00 Laboratorium medyczne: problem zagubionego wyniku lub zlecenia 

laboratoryjnego, długie oczekiwanie na przekazanie próbek do badań 

laboratoryjnych, opóźnienia i przestoje w realizacji badań. 

3godz. 

13.00- 13.30 Przerwa obiadowa  

13.30- 15.00 Laboratorium medyczne: problem zagubionego wyniku lub zlecenia 

laboratoryjnego, długie oczekiwanie na przekazanie próbek do badań 

laboratoryjnych, opóźnienia i przestoje w realizacji badań. 

2 godz. 

 

 


