Stanowisko
Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych
z dnia 17 marca 2022 roku
w sprawie projektu Programu kształcenia podyplomowego w zakresie analityki medycznej
Odnosząc się do przedłożonego do zaopiniowania projektu „Programu kształcenia podyplomowego
w zakresie analityki medycznej”, Krajowa Rada Diagnostów Laboratoryjnych wyraża kategoryczny
sprzeciw co do umożliwienia dostępu do zawodu medycznego diagnosty laboratoryjnego
absolwentom kierunków analityka medyczna dla osób posiadających tytuł zawodowy magistra biologii,
biotechnologii, chemii, farmacji, weterynarii kończących studia podyplomowe.
Tym samym KRDL uznaje za bezcelowe tworzenie programów, które dopuszczają kształcenie
podyplomowe w zakresie analityki medycznej jako formy nabycia uprawnień do wykonywania zawodu
medycznego diagnosty laboratoryjnego jako sprzeczne z podstawowymi standardami kształcenia
diagnostów laboratoryjnych.
Konsekwentnie podtrzymuje swoje stanowisko, w tym zgłaszane przez KRDL w toku prac nad ustawą
o medycynie laboratoryjnej. Dostęp do zawodu diagnosty laboratoryjnego powinien być wzorowany
na innych regulowanych prawnie zawodach medycznych, w szczególności zawodach lekarza i lekarza
dentysty.
Diagnosta laboratoryjny to medyczny zawód zaufania publicznego, którego wykonywanie wymaga
posiadania odpowiednio wysokich kwalifikacji zawodowych. Jest to warunek należytego
i bezpiecznego dla życia i zdrowia pacjentów wykonywania wszelkich czynności medycyny
laboratoryjnej. Ze względu na powyższe, kształcenie analityków medycznych jest kształceniem
ustawowo regulowanym (jednolite studia magisterskie na kierunku analityka medyczna, trwające nie
krócej niż 10 semestrów) i wyznacza zakres wiedzy niezbędnej do samodzielnego wykonywania
czynności medycyny laboratoryjnej, bowiem to ten kierunek został ostatecznie wskazany przez
ustawodawcę w ustawie o szkolnictwie wyższym jako kierunek przygotowujący do wykonywania
zawodu diagnosty.
Kierunek analityki medycznej/medycyny laboratoryjnej dedykowany jest w całości medycynie
laboratoryjnej i przygotowuje bezpośrednio do wykonywania zawodu diagnosty laboratoryjnego,
zgodnie z ustawowo zatwierdzonym standardem kształcenia dla tego kierunku, na mocy
rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 26 lipca 2019 r. w sprawie standardów
kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu lekarza, lekarza dentysty, farmaceuty,
pielęgniarki, położnej, diagnosty laboratoryjnego, fizjoterapeuty i ratownika medycznego. Dzięki takim
rozwiązaniom, zachowana będzie przejrzysta rozpoznawalność kwalifikacji zawodowych (również
za granicą).
Przedstawiona do zaopiniowania treść „Programu kształcenia podyplomowego w zakresie analityki
medycznej” nie odpowiada ww. standardom.
Przesłanki dostępu do zawodu muszą się opierać na kryteriach odpowiedniej wiedzy praktycznej
i teoretycznej, a także formalnego potwierdzenia zdobycia tych umiejętności. Przesłanki te muszą być
jasne, przewidywalne oraz adekwatne do istoty i charakteru danego zawodu. Diagnosta laboratoryjny
to zawód zaufania publicznego - dostęp do zawodu jest ustawo reglamentowany właśnie z uwagi
na zapewnienie bezpieczeństwa zdrowia i odpowiedniej fachowości ze strony świadczących usług. Nie

jest właściwą sytuacja, w której jedni kandydaci do zawodu w celu uzyskania prawa wykonywania
zawodu diagnosty laboratoryjnego mają obowiązek zrealizować 5-letnie profilowe kształcenie na
uczelni medycznej, a dla innych przewiduje się możliwość jego uzyskania w drodze realizacji dowolnego
programu studiów na jednym ze wskazanych kierunków po jego uzupełnieniu drogą studiów
podyplomowych lub po uzyskaniu tytułu specjalisty w jednej z wąskich dziedzin diagnostyki
laboratoryjnej. W oczywisty sposób niemożliwe jest porównywanie kwalifikacji uzyskanych tak różną
drogą, a nadanie tym osobom identycznych uprawnień, może sugerować, iż osoby te mają tożsamą
wiedzę i kwalifikacje.
W związku z powyższym KRDL kategorycznie sprzeciwia się również umieszczaniu w projekcie ustawy
o medycynie laboratoryjnej w przepisach przejściowych art. 150 w kształcie z dnia 17 lutego 2022 r.
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