Szanowni Uczniowie szkół ponadgimnazjalnych i ponadpodstawowych z województwa pomorskiego,
Serdecznie zapraszam do udziału w kursie e-learnignowym pt.:
Naprawić ludzkie ciało - medyczne i etyczne wyzwania transplantacji
W ciągu czterech miesięcy od 16 listopada 2020 roku do 26 lutego 2021 roku uczestnicy kursu będą
mieli możliwość zarówno samodzielnego zapoznania się, jak i przedyskutowania na forum lub podczas
telekonferencji zagadnień związanych z transplantacją komórek, tkanek i narządów. Szczegółowa problematyka kursu obejmuje:
nr
1.

Termin
16 – 20 listopada 2020

Temat
Pojęcie, geneza i historia rozwoju transplantacji.
Rodzaje transplantacji (za względu na przedmiot transplantacji, różnice genetyczne dawca – biorca, pochodzenie transplantu)

2.

23 – 27 listopada 2020

3.

30 listopada – 4 grudnia
2020

4.

7 – 11 grudnia 2020

5.

14 – 18 grudnia 2020

Żywy dawca narządów – system DOMINO, „split”, przeszczepy łańcuchowe i krzyżowe
Zmarły dawca - problem śmierci mózgowej

6.

21 – 24 grudnia 2020

Ksenotransplantacje w rozwoju nauk medycznych

HLA – układ zgodności tkankowej

Powikłanie i zagrożenia zdrowia wiązane z transplantacją
Wybrane uwarunkowania prawne transplantacji
Stanowiska wybranych kościołów, wyznań i mniejszości et9.
25 – 29 stycznia 2021
nicznych wobec przeszczepów
10. 8 – 12 lutego 2021
Problem komercjalizacji dawstwa organów
11. 15 – 19 lutego 2021
Transplantacje w liczbach
Etyczne aspekty pobierania i przeszczepiania komórek, tka12. 22 – 26 lutego 2021
nek i narządów
Osoby chętne do udziału w kursie uprzejmie proszę o zgłoszenia mailowe do dnia 20 listopada 2020
roku na adres: ankoug@gmail.com. W mailu należy podać imię i nazwisko, adres e-mail uczestnika
kursu oraz tytuł kursu, w którym chce uczestniczyć.
7.
8.

11 – 15 stycznia 2021
18-22 stycznia 2021

Kurs ma formę e-learningową co oznacza, że wszystkie materiały umieszczone są na Platformie Edukacyjnej Uniwersytetu Gdańskiego. Kontakt z wykładowcą oraz innymi uczestnikami kursu możliwy
jest za pośrednictwem: platformy edukacyjnej, forum, czatu, ZOOMa oraz e-maila. Stwarza to możliwość poszerzenia swojej wiedzy w dowolnym dla siebie czasie, bez konieczności przyjazdu na zajęcia.
Ukończenie kursu dokumentowane jest certyfikatem. W razie jakichkolwiek pytań proszę o kontakt
mailowy.
Serdecznie zapraszam do udziału w kursie,
Anna Kot
Zdolni z Pomorza – Uniwersytet Gdański
Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020

