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Genetyka dla Nie-Genetyków „OMIKA” – nowa dziedzina diagnostyczna to projekt 

realizowany w ramach programu POWER w latach 2019-2021.  

Celem projektu jest podjęcie aktywnych działań na rzecz szerzenia wiedzy na temat 

diagnostyki chorób genetycznie uwarunkowanych oraz zwiększenia dostępności do 

nowoczesnych metod diagnostycznych. Odbywa się to poprzez organizację kilkudziesięciu 

nieodpłatnych szkoleń, warsztatów i seminariów oraz dostęp do nowoczesnej aparatury 

zakupionej na potrzeby projektu. Wszystko to ma przełożyć się na zwiększenie skuteczności 

leczenia chorób genetycznie uwarunkowanych. Nowa dziedzina nauki jaką jest „OMIKA”, 

poprzez analizę metabolomiczną i proteomiczną, stwarza szansę szybszej i skuteczniejszej 

diagnostyki wrodzonych wad metabolizmu.  

 

Kursy prowadzone są przez wybitnych specjalistów mogących poszczycić się ogromnym 

doświadczeniem w zakresie genetyki i adresowane są do szerokiego grona odbiorców: 

lekarzy, diagnostów, techników laboratoryjnych, informatyków oraz studentów z innych 

dziedzin. Szkolenia spotykają się z dużym zainteresowaniem. Do tej pory udział w nich wzięło 

już ponad tysiąc osób.  

Tematyka poszczególnych kursów jest obszerna, a ich dokładny opis znajduje się na stronie: 

https://edu-metgen.imid.med.pl/  

Szkolenia odbywają się w Warszawie, Gdańsku, Poznaniu, Wrocławiu, Krakowie  

i w Katowicach. Szczegółowa agenda kursów została zamieszczona na stronie: 

https://casusbtl.pl/ 

Oprócz organizacji cyklu specjalistycznych seminariów i kursów Grupa CasusBTL 

odpowiedzialna jest za stworzenie platformy e-learning wspomagającej stacjonarną 

edukację i pomocnej w dalszym kształceniu uczestników seminariów i kursów. 

Nad wysokim poziomem merytorycznym projektu czuwa jego lider - Instytut Matki  

i Dziecka w Warszawie współpracujący w tym zakresie z Interdyscyplinarnym Centrum 

Modelowania Matematycznego i Komputerowego Uniwersytetu Warszawskiego oraz 

zagranicznymi ośrodkami zlokalizowanymi w Holandii, w Czechach i w Belgii.  

https://edu-metgen.imid.med.pl/
https://casusbtl.pl/


W drodze konkursu rolę organizatora wykonawczego powierzono Grupie casusBTL, która 

już od ponad 20 lat nieustannie wspiera środowisko medyczne poprzez kompleksową 

organizację i obsługę kongresów, konferencji i warsztatów. Grupa casusBTL to jednak nie 

tylko wydarzenia, ale również zaawansowane formy szkoleń podyplomowych skierowanych 

do środowiska medycznego np. w postaci platform e-learning i wielokanałowych programów 

edukacyjnych. Wszystko to czyni z niej kompetentnego partnera do współpracy, 

gwarantującego profesjonalną i rzetelną realizację powierzonych zadań. 

 

Więcej informacji: 

Maria Wąsicka-Sroczyńska 

mail: maria.wasicka@casusbtl.pl 

tel. +48 662 021 192 
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