II POSIEDZENIE KRDL
IV KADENCJI
Uchwała Nr 16/IV/2015
Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych
z dnia 17 kwietnia 2015 roku
w sprawie określenia sposobu doskonalenia zawodowego diagnostów
laboratoryjnych

Na podstawie art. 44 pkt 3) w związku z art. 47 pkt 4) i 8) ustawy o diagnostyce
laboratoryjnej z dnia 27 lipca 2001 roku (tj.: Dz. U. 2014 r., poz. 1384 z późn. zm.),
oraz w związku z Uchwałą Nr 28/2014 Czwartego Krajowego Zjazdu Diagnostów
Laboratoryjnych z dnia 6 grudnia 2014 roku uchylającą uchwałę Nr 5/2006
Nadzwyczajnego Krajowego Zjazdu Diagnostów Laboratoryjnych Warszawa – 13
stycznia 2006 roku w sprawie określenia sposobu doskonalenia zawodowego przez
diagnostów

laboratoryjnych

oraz

obligującą

Krajową

Radę

Diagnostów

Laboratoryjnych do podjęcia uchwały w sprawie określenia sposobu doskonalenia
zawodowego

przez

Laboratoryjnych

diagnostów

tworzy

laboratoryjnych,

możliwość

formalnego

Krajowa

Rada

potwierdzenia

Diagnostów
ustawicznego

doskonalenia zawodowego przez diagnostów laboratoryjnych.
§1
1. Każdy

diagnosta

laboratoryjny

ma

obowiązek

ciągłego

doskonalenia

zawodowego, które obejmuje aktywność zawodową w ramach samokształcenia
lub w zorganizowanych formach kształcenia podyplomowego.
2. Diagnosta laboratoryjny potwierdza aktywność zawodową poprzez uzyskiwanie
odpowiedniej liczby punktów edukacyjnych w kolejnych 5-letnich okresach
rozliczeniowych.
§2
Szczegółowe

warunki

potwierdzania

doskonalenia

zawodowego

diagnosty

laboratoryjnego określa Regulamin ustalania i ewidencjonowania doskonalenia
zawodowego diagnostów laboratoryjnych stanowiący załącznik do niniejszej
uchwały.

§3
Punkty edukacyjne uzyskane dotychczas przez diagnostów laboratoryjnych
pozostają w mocy i są włączone do limitów punktów uzyskiwanych zgodnie
z niniejszą uchwałą.
§4
Traci moc uchwała Nr 13/III/2011 KRDL z dnia 10 marca 2011 roku w sprawie
ustalenia Regulaminu ewidencjonowania doskonalenia zawodowego diagnostów
laboratoryjnych.
§5
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Sekretarz KRDL

Prezes KRDL

(-) Anna Lipnicka

(-) Elżbieta Puacz

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 16/2015 KRDL z dnia 17 kwietnia 2015 roku w sprawie
Regulaminu ustalania i ewidencjonowania doskonalenia zawodowego diagnostów
laboratoryjnych

REGULAMIN
USTALANIA I EWIDENCJONOWANIA
DOSKONALENIA ZAWODOWEGO DIAGNOSTÓW LABORATORYJNYCH
§1
Diagnosta laboratoryjny realizuje obowiązek doskonalenia zawodowego poprzez:
1. udział w szkoleniu wewnętrznym organizowanym przez zakład, w którym
diagnosta laboratoryjny udziela świadczeń,
2. samokształcenie realizowane metodą internetowych wykładów (webinars)
oraz programów edukacyjnych zakończonych sprawdzianem,
3. przynależność do medycznych towarzystw naukowych lub kolegiów
specjalistów,
4. udział w posiedzeniach oddziałów stowarzyszenia działającego jako
„medyczne towarzystwo naukowe” lub „kolegium specjalistów”,
5. indywidualną prenumeratę roczną fachowego czasopisma medycznego lub
zakup książki fachowej,
6. prowadzenie szkolenia w trakcie praktyk zawodowych studentów uczelni
wyższych.
7. uzyskanie świadectwa potwierdzającego posiadanie umiejętności z zakresu
węższych dziedzin diagnostyki laboratoryjnej (np.: uprawnienia wykonywania
badań z zakresu serologii transfuzjologicznej),
8. odbycie stażu podyplomowego organizowanego przez krajowy lub
zagraniczny podmiot uprawniony do jego prowadzenia,
9. prowadzenie szkolenia podyplomowego diagnostów laboratoryjnych,
10. realizowanie programu specjalizacji,
11. uzyskanie tytułu specjalisty w określonej dziedzinie diagnostyki laboratoryjnej,
12.kierowanie specjalizacją diagnostów laboratoryjnych,
13.udział w szkoleniu podyplomowym nie objętym programem specjalizacji,
organizowanym przez krajowy lub zagraniczny podmiot uprawniony do
prowadzenia kształcenia podyplomowego,
14.udział w krajowym lub zagranicznym kongresie, zjeździe, konferencji lub
sympozjum naukowym,
15.wygłoszenie wykładu lub doniesienia w formie ustnej lub plakatowej na
kongresie, zjeździe, konferencji lub sympozjum naukowym,
16.napisanie i opublikowanie fachowej książki medycznej, artykułu w fachowym,
recenzowanym czasopiśmie, komunikatu z badań lub edukacyjnego programu
multimedialnego,
17.przetłumaczenie i opublikowanie książki, artykułu lub innej pracy naukowej,
18.uzyskanie stopnia naukowego z obszaru nauk medycznych i nauk o zdrowiu,
19.aktywny udział w przedsięwzięciach organizowanych przez Krajową Izbę
Diagnostów Laboratoryjnych (KIDL) oraz pracach organów KIDL, komisji
powołanych przez Krajową Radę Diagnostów Laboratoryjnych (KRDL).

§2
1. Diagnosta laboratoryjny realizujący obowiązek doskonalenia zawodowego
w formach, o których mowa w § 3, prowadzi indywidualną ewidencję przebiegu
doskonalenia zawodowego w formie papierowej lub elektronicznej, zwaną dalej
„Ewidencją” według wzoru stanowiącego Załącznik nr 1 do Regulaminu.
2. KIDL przekazuje nieodpłatnie diagnostom laboratoryjnym będącym jej członkami,
dokument Ewidencji w wersji papierowej i udostępni wersję elektroniczną na
stronie internetowej KIDL.
3. Diagnosta laboratoryjny, który zapełnił książeczkę korzysta dalej z formy
elektronicznej zamieszczonej na stronie KIDL.
§3
1. Diagnosta laboratoryjny składa w KIDL-u oświadczenie o liczbie uzyskanych
punktów edukacyjnych w formie papierowej lub elektronicznej po zakończeniu
okresu rozliczeniowego w terminie do 6 miesięcy od jego zakończenia. Wzór
oświadczenia stanowi Załącznik Nr 2 do Regulaminu.
2. Na żądanie KIDL-u diagnosta laboratoryjny zobowiązany jest przedstawić do
wglądu dokumenty potwierdzające odbycie określonych form doskonalenia
zawodowego wymienionych w Ewidencji danego diagnosty laboratoryjnego.
§4
Liczbę punktów edukacyjnych odpowiadających poszczególnym formom kształcenia
zawodowego oraz sposób ich weryfikacji określa Załącznik nr 3 do Regulaminu.
§5
1. Dopełnienie przez diagnostę laboratoryjnego obowiązku doskonalenia
zawodowego rozlicza się w następujących po sobie okresach 5-letnich.
2. Pięcioletni okres doskonalenia zawodowego (okres rozliczeniowy) rozpoczyna się
z dniem uzyskania wpisu na listę diagnostów laboratoryjnych.
§6
1. Ustala się, że diagnosta laboratoryjny dopełnia obowiązku doskonalenia
zawodowego, o którym mowa, jeżeli w okresie rozliczeniowym uzyskuje co
najmniej 100 punktów edukacyjnych.
2. Uzyskanych punktów edukacyjnych ponad liczbę określoną w ust. 2 nie przenosi
się na następny okres rozliczeniowy.
§7
Określa się sposób ustalania punktów edukacyjnych:
1) za realizowanie programu specjalizacji - punkty otrzymuje się wyłącznie za
minimalny okres danej specjalizacji określony w jej programie;
2) za opublikowanie referatu naukowego wygłoszonego na krajowym lub
zagranicznym kongresie, zjeździe, konferencji lub sympozjum - nie dolicza się
punktów, które przysługują za wygłoszenie referatu;
3) za opublikowanie rozprawy doktorskiej lub habilitacyjnej - nie dolicza się
punktów;
4) za wykład o tej samej treści mimo wielokrotnego prezentowania - punkty
uzyskuje się tylko raz;
5) liczba punktów uzyskanych za czynne i bierne uczestnictwo w posiedzeniach

oddziałów stowarzyszenia działających jako „medyczne towarzystwa
naukowe” lub kolegia specjalistów, w szkoleniach wewnętrznych i innych
może stanowić najwyżej 70% wszystkich punktów wymaganych w okresie
rozliczeniowym.
§8
Diagnosta laboratoryjny uczestniczący w zorganizowanej formie kształcenia
podyplomowego realizuje obowiązek doskonalenia zawodowego, jeżeli podmiot
prowadzący szkolenie edukacyjne jest:
1) uprawniony do kształcenia podyplomowego diagnostów laboratoryjnych lub
lekarzy na podstawie odrębnych przepisów, tj.:
a) wyższa szkoła medyczna,
b) jednostka badawczo-rozwojowa,
c) Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego,
d) zakład opieki zdrowotnej w zakresie kształcenia diagnostów laboratoryjnych
udzielających w nim świadczeń zdrowotnych,
e) podmiot prowadzący kształcenie w ramach programu doskonalenia
zawodowego, przyjętego przez zarząd główny towarzystwa naukowego lub
kolegium specjalistów, zaakceptowanego przez KRDL;
2) podmiotem, który uzyskał pozytywną rekomendację KRDL-u dla prowadzenia
szkolenia podyplomowego diagnostów laboratoryjnych.
§9
1. Diagnosta laboratoryjny realizujący obowiązek doskonalenia zawodowego może
wystąpić do KIDL o wpisanie liczby uzyskanych punktów edukacyjnych do
dokumentacji obejmującej wpis na listę diagnostów laboratoryjnych.
2. Diagnosta laboratoryjny może wystąpić do KRDL-u o wydanie dokumentu
potwierdzającego dopełnienie obowiązku doskonalenia zawodowego. Wzór
potwierdzenia określa Załącznik nr 4 do Regulaminu.
3. Składając wniosek, o którym jest mowa w ust. 2, diagnosta laboratoryjny składa
kserokopie Ewidencji oraz kserokopie dokumentów potwierdzających uzyskanie
poszczególnych punktów edukacyjnych.
4. Diagnosta laboratoryjny, który przystępuje do konkursu na stanowisko kierownicze
w publicznym lub niepublicznym zakładzie opieki zdrowotnej, występujący
o kontrakt z płatnikiem oraz przystępujący do postępowania kwalifikacyjnego
w specjalnościach szczegółowych może przedstawić dokument, o którym mowa
w ust. 2.
§ 10
KRDL może ustanowić i przyznawać wyróżnienia dla diagnostów laboratoryjnych,
którzy wykazali się uczestniczeniem w różnych formach doskonalenia zawodowego,
a w szczególności uzyskali w okresie rozliczeniowym co najmniej 300 punktów
edukacyjnych.

Załącznik Nr 2 do Regulaminu ustalania i ewidencjonowania doskonalenia zawodowego
diagnostów laboratoryjnych

Krajowa Izba
Diagnostów Laboratoryjnych
Dział Diagnostów
ul. Konopacka 4
03-428 Warszawa

nazwisko i imię ......................
nr PWZDL .............................

OŚWIADCZENIE
O LICZBIE UZYSKANYCH PUNKTÓW EDUKACYJNYCH
Ja, niżej podpisana/podpisany oświadczam, że:
w okresie 5-ciu lat - od dnia ......................................................................
do dnia .................................................................................
uzyskałam/uzyskałem ..................................punktów edukacyjnych.

miejscowość i data

podpis i pieczątka imienna diagnosty

punkty edukacyjne uzyskanych poprzez:
uzyskanie tytułu specjalisty,
realizowanie programu specjalizacji,
uzyskanie stopnia naukowego doktora z obszaru nauk medycznych i
nauk o zdrowiu,
uzyskanie stopnia naukowego doktora habilitowanego z obszaru nauk
medycznych i nauk o zdrowiu,
udział w szkoleniach nie objętych programem specjalizacji,
udział w konferencjach, sympozjach zjazdach naukowych krajowych i
zagranicznych, odbycie stażu podyplomowego w kraju lub za granicą
nie objętego programem odbywanej specjalizacji,
napisanie i opublikowanie książki lub jej rozdziału, artykułu lub programu
edukacyjnego,
wygłoszenie wykładu lub doniesienia,
przetłumaczenie i opublikowanie książki, artykułu lub pracy naukowej,
indywidualna prenumerata roczna fachowego czasopisma lub zakup
książki medycznej,
udział w zawodowym szkoleniu wewnętrznym organizowanym przez
zakład pracy, samokształcenie realizowane metodą internetowych
wykładów (webinars) oraz programów edukacyjnych zakończonych
sprawdzianem ,
przynależność do medycznych towarzystw naukowych i kolegiów
specjalistów,
kierowanie specjalizacją diagnostów laboratoryjnych,
prowadzenie szkolenia podyplomowego diagnostów i innych zawodów
medycznych, prowadzenie szkolenia w trakcie praktyk studentów
wyższych uczelni medycznych,
aktywny udział w przedsięwzięciach organizowanych przez KIDL oraz
pracach organów KIDL, Komisji powołanych przez KRDL
pozostałe, inne ( podać jakie )

uwagi diagnosty dotyczące ciągłości pracy w zawodzie w wymienionym
okresie czasu
od .......................do......................... byłam na urlopie wychowawczym,
od .......................do......................... byłam/byłem bez pracy,
od .......................do......................... pracowałam/ pracowałem poza
zawodem,

Razem uzyskanych punktów edukacyjnych

suma
punktów

Załącznik Nr 3 do Regulaminu ustalania i ewidencjonowania doskonalenia zawodowego diagnostów
laboratoryjnych
Liczba punktów edukacyjnych odpowiadających poszczególnym formom doskonalenia zawodowego
Forma doskonalenia zawodowego

1.

Realizowanie programu specjalizacji

2.

Udział w szkoleniu podyplomowym nie
objętym programem specjalizacji

1 pkt. za 1 h
dydaktyczna, nie więcej
niż 40 pkt. za 1 kurs

Zaświadczenie lub dyplom
wydane przez organizatora

3.

Udział w posiedzeniu oddziału towarzystwa
naukowego lub kolegium specjalistów

3 pkt. za posiedzenie,
nie więcej niż 60 pkt.
w okresie
rozliczeniowym

Potwierdzenie w dokumencie
ewidencji organizatora lub
osobne zaświadczenie

4.

Udział w szkoleniu podyplomowym
nieobjętym programem specjalizacji
prowadzonym przez podmiot, który został
zaakceptowany przez inny niż KIDL samorząd
medyczny.

Punkty zgodne
z zawartymi
w uzyskanym
certyfikacie.

Zaświadczenie lub dyplom
wydane przez organizatora

5.

Udział w krajowym lub zagranicznym
1 pkt. za 1 h
kongresie, zjeździe, konferencji, sympozjum dydaktyczna, nie więcej
naukowym
niż 40 pkt. za 1
uczestnictwo

6.

Odbycie stażu podyplomowego w kraju lub za
granica nie objętego programem odbywanej
specjalizacji

7.

Uzyskanie tytułu specjalisty

8.

Uzyskanie stopnia naukowego doktora z
obszaru nauk medycznych i nauk o zdrowiu,,
doktora habilitowanego z obszaru nauk
medycznych i nauk o zdrowiu,

9.

Liczba
punktów
25 pkt. za 1 rok , nie
więcej łącznie niż 100
pkt.

Sposób weryfikacji

Lp.

Uzyskanie świadectwa o posiadaniu
umiejętności z węższych dziedzin diagnostyki
laboratoryjnej

10. Napisanie i opublikowanie fachowej książki,
rozdziału książki, artykułu lub programu
edukacyjnego

Zaświadczenie wydane przez
kierownika specjalizacji

j/w

Zaświadczenie wydane przez
W kraju:
2 pkt. za 1 dzień,
kierownika jednostki
powyżej 3 dni 1 pkt. za 1
dzień
- maks. 40 pkt.
Za granicą:
2
pkt. za 1 dzień,
powyżej 3 dni 2 pkt.,
za 1 dzień
- maks. 50 pkt.
100 pkt.
Zaświadczenie wydane przez
jednostkę uprawniona
100 pkt.
Dyplom

25 pkt.

Zaświadczenie wydane przez
jednostkę uprawniona
Notka bibliograficzna

50 pkt. - książka
20 pkt. - rozdział,
artykuł oryginalny,
10 pkt. - artykuł
poglądowy lub program

11.

12.

13.

Prowadzenie szkolenia wewnętrznego
organizowanego przez zakład pracy

10 pkt. za jedno
Na podstawie programu i listy
szkolenie, maks. 50 pkt
obecności uczestników
w okresie
rozliczeniowym

Wygłoszenie wykładu, prowadzenie
20 pkt. - wykład
warsztatów lub doniesienia w formie ustnej
5 pkt. - komunikat
lub plakatowej – prowadzonych poza
maks. 20 pkt. na 1 sesji
wykonywaniem pracy zawodowej
Przetłumaczenie i opublikowanie książki,
artykułu lub innej pracy naukowej

50 pkt. - książka
5 pkt. - rozdział,
artykuł

14. Indywidualna prenumerata roczna fachowego 3 pkt. za jeden tytuł
czasopisma lub zakup książki medycznej
(nie więcej niż cztery
tytuły)

Na podstawie programu

Notka bibliograficzna

Potwierdzenie przez wydawcę
lub dowód wpłaty

15.

Udział w szkoleniu wewnętrznym
organizowanym przez zakład pracy

2 pkt. za jedno
posiedzenie, maks. 30
pkt. w okresie
rozliczeniowym

Potwierdzenie w dokumencie
ewidencji organizatora lub
osobne zaświadczenie

16.

Samokształcenie realizowane metodą
internetowych wykładów (webinars) oraz
programów edukacyjnych zakończonych
sprawdzianem

2 pkt. za internetowy
wykład
10 pkt. za moduł
zakończony
sprawdzianem

Zaświadczenie o pozytywnym
zakończeniu określonej części
programu wydane przez
organizatora

maks. 40 pkt. w okresie
rozliczeniowym
17.

Przynależność do medycznych towarzystw
naukowych lub kolegiów specjalistów

18.

Kierowanie specjalizacją diagnostów
laboratoryjnych

5 pkt. w okresie
rozliczeniowym

Zaświadczenie

6 pkt. za diagnostę na Potwierdzenie przez kierownika
rok nie więcej, niż 30
jednostki uprawnionej do
pkt. w okresie
prowadzenia specjalizacji lub
rozliczeniowym za 1 konsultanta w danej dziedzinie
osobę
medycyny

5 pkt. za projekt,
Potwierdzenie przez KIDL
aktywny udział w przedsięwzięciach
organizowanych przez KIDL oraz pracach nie więcej niż 50 pkt. w
organów KIDL, Komisji powołanych przez okresie rozliczeniowym
KRDL.
20.
Prowadzenie stażu w ramach specjalizacji
10 pkt. za rok,
Potwierdzenie przez kierownika
diagnostów laboratoryjnych i innych zawodów nie więcej niż 50 pkt. w
jednostki uprawnionej do
medycznych
okresie rozliczeniowym
prowadzenia stażu
specjalizacyjnego
19

21.

Prowadzenie szkolenia w trakcie praktyk
zawodowych studentów uczelni wyższych

2 pkt. za osobę na rok, Potwierdzenie przez kierownika
nie więcej niż 40 pkt. w
jednostki uprawnionej do
okresie rozliczeniowym
kierowania na praktyki
zawodowe

Załącznik Nr 4 do Regulaminu ustalania i ewidencjonowania doskonalenia zawodowego
diagnostów laboratoryjnych

Dokument
potwierdzający dopełnienie obowiązku doskonalenia zawodowego
diagnosty laboratoryjnego

Krajowa Rada Diagnostów Laboratoryjnych potwierdza, że

……………………………………………………………………..
(Imię i nazwisko diagnosty laboratoryjnego)
(nr PWZDL:.................................................................... ),
uzyskał (a) w okresie od ............... do ..............

punktów edukacyjnych i dopełnił (a) obowiązku doskonalenia zawodowego.

