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Wiedza 

1. Zna przepisy bezpieczeństwa i higieny pracy oraz zasady Dobrej 
Praktyki Laboratoryjnej, prawne, organizacyjne i etyczne 
uwarunkowania czynności diagnostyki laboratoryjnej, jak również – 
wymagania dotyczące organizacji medycznego laboratorium 
diagnostycznego na różnych szczeblach ochrony zdrowia. 

    

2. Zna wpływ czynników przedlaboratoryjnych, laboratoryjnych i 
pozalaboratoryjnych na jakość wyników badań oraz – zasady 
prowadzenia kontroli jakości badań w medycznym laboratorium 
diagnostycznym. 

    

3. Zna rodzaje, charakterystykę i zasady pobierania materiału 
biologicznego przeznaczonego do badań diagnostycznych z zakresu 
analityki ogólnej, chemii klinicznej, biochemii klinicznej, hematologii 
i koagulologii, serologii, immunologii, diagnostyki mikrobiologicznej, 
wirusologicznej i parazytologicznej oraz – metody manualnego i 
zautomatyzowanego oznaczania laboratoryjnych parametrów 
diagnostycznych. 

    



 
 

*Wypełnia Opiekun Praktyk z ramienia Jednostki, w której realizowana była praktyka zawodowa, wstawiając 

znak X w wybranej pozycji 
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4. Zna zasady rejestracji zleceń, archiwizacji wyników badań, 
dystrybucji materiału biologicznego do badań diagnostycznych oraz 
– obsługi systemów informatycznych stosowanych w medycznym 
laboratorium diagnostycznym. 

    

Umiejętności 
1. Potrafi pobierać, przyjmować i wstępnie przygotowywać materiał 

biologiczny do badań biochemicznych w poszczególnych 
pracowniach laboratorium diagnostycznego oraz – prowadzić 
kontrolę jakości badań i dokumentację zgodnie z obowiązującymi 
przepisami, zasadami Dobrej Praktyki Laboratoryjnej i etyki 
zawodowej. 

    

2. Przeprowadza i otrzymuje wiarygodne wyniki badań 
biochemicznych, hematologicznych, koagulologicznych, 
serologicznych oraz mikrobiologicznych, wirusologicznych i 
parazytologicznych z zastosowaniem manualnych oraz 
zautomatyzowanych metod diagnostycznych, po czym wyniki te 
interpretuje (w odniesieniu do zakresu wartości referencyjnych) z 
uwzględnieniem wieku i płci pacjenta. Ocenia dynamikę zmian 
parametrów laboratoryjnych, zarówno w stanach fizjologicznych, jak 
i patologicznych. 

    

Kompetencje 

1. Jest przygotowany do pracy w zawodzie diagnosty laboratoryjnego, 
rozumiejąc potrzebę ciągłego zdobywania wiedzy oraz poszerzania 
kompetencji. Wykonując pracę diagnosty laboratoryjnego w 
medycznym laboratorium diagnostycznym przestrzega tajemnicy 
zawodowej i praw pacjenta. 

    


