
Aleksandra Garniewska: Czym jest dla Pana Pro-

fesora szeroko pojęta diagnostyka laboratoryjna? 

Chociaż może powinnam zapytać o  analitykę 

medyczną lub medycynę laboratoryjną? 

Bogdan Solnica: Mówiąc o diagnostyce laborato-

ryjnej, faktycznie trafiamy na zamęt terminologiczny. 

Oprócz analityki medycznej i medycyny laboratoryj-

nej posługujemy się pojęciami takimi jak biochemia 

kliniczna czy chemia kliniczna. Występuje także termin 

„patobiochemia”. Jednak najbardziej ogólnym i – nie 

tylko w mojej ocenie – odpowiednim określeniem jest 

medycyna laboratoryjna. W ostatnich latach dąży się 

do ujednolicenia, którego wynikiem jest zmiana nazew-

nictwa m.in. towarzystw naukowych. Przywołajmy 

dwa przykłady: Europejską Federację Chemii Klinicznej 

i Medycyny Laboratoryjnej (EFLM) i Międzynarodową 

Federację Chemii Klinicznej i Medycyny Laboratoryjnej 

(IFCC), obie nazwy jeszcze do niedawna nie miały dru-

giego członu, tj. „medycyny laboratoryjnej”. Na wydzia-

łach farmaceutycznych uniwersytetów medycznych 

uległa zmianie nazwa kierunku studiów z analityki 

medycznej na medycynę laboratoryjną. Dodatkowo 

tytuł zawodowy przyjęty w Europie pod patronatem 

EFLM brzmi: specjalista w medycynie laboratoryjnej. 

Ta nazwa jest bezpiecznym i ogólnym sformułowa-

niem, które mieści w sobie element podstawowy, 

teoretyczny, czyli tradycyjnie rozumianą biochemię 

kliniczną, oraz aspekt stosowany, czyli diagnostykę 

laboratoryjną rozumianą jako specjalność kliniczna. 

Ostatecznie jakiegokolwiek określenia byśmy nie użyli, 

będzie to wciąż ta sama dziedzina.

 

Z początkiem roku, dokładnie 20 stycznia, został 

Pan Profesor konsultantem krajowym w dziedzi-

nie diagnostyki laboratoryjnej. Jakie wyzwania 

się z tym wiążą?

Największym wyzwaniem jest pogodzenie nowych 

obowiązków z tymi, które miałem dotychczas, czyli 

kierowaniem Katedrą Biochemii Klinicznej UJ CM i peł-

nieniem funkcji prezesa Zarządu Głównego PTDL. Kon-

sultant krajowy w dziedzinie diagnostyki laboratoryjnej 
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ma szereg obowiązków, które opisane są w ustawie. 

Do pełnienia tej funkcji jest mianowany, a można nawet 

powiedzieć, że wynajmowany przez Ministerstwo 

Zdrowia. Co z tym związane, jest doradcą w swojej 

dziedzinie dla ministra zdrowia i jednostek minister-

stwa prowadzących określoną politykę zdrowotną. 

To jest jeden z obszarów. Drugi zaś – to nadzór nad 

funkcjonowaniem diagnostyki laboratoryjnej w kraju. 

Konsultant krajowy razem z konsultantami wojewódz-

kimi tworzą Krajowy Zespół Nadzoru Specjalistycznego 

w dziedzinie diagnostyki laboratoryjnej. Konsultanci 

wojewódzcy mają określone uprawnienia i obowiązki 

i, jak sama nazwa wskazuje, działają w obszarze swoich 

województw. Zadaniem konsultanta krajowego jest 

nadzorowanie tych czynności. Ponadto konsultant kra-

jowy pełni istotną rolę w kształceniu podyplomowym, 

specjalistycznym – wraz z objęciem tej funkcji zosta-

łem przewodniczącym Państwowej Komisji Egzami-

nacyjnej, zajmującej się egzaminami specjalizacyjnymi 

w dziedzinie medycznej diagnostyki laboratoryjnej. 

Z tym również wiąże się sporo niełatwych obowiąz-

ków. Jeśli mowa o wyzwaniach w bieżącej działalno-

ści, to na pewno wyzwaniem są rozpoczęte prace nad 

nowelizacją ustawy o diagnostyce laboratoryjnej, które 

będą trwały jeszcze kilka miesięcy. Jest to sprawa, która 

angażuje mnie z racji pełnionej funkcji, podobnie jak 

ponad czterdziestu innych członków zespołu powo-

łanego na mocy zarządzenia ministra zdrowia. Prace 

trwają, zobaczymy, jaki będzie efekt.

Jeżeli weźmiemy pod uwagę wyposażenie labora-

toriów czy wykorzystywane technologie, to oka-

zuje się, że nie ustępujemy innym krajom Europy. 

Pozostaje jednak pytanie, czy w pełni wykorzy-

stujemy potencjał polskiej diagnostyki labora-

toryjnej.

Zawsze można zrobić więcej. To, co mówiłem 4 lata 

temu, udzielając wywiadu redakcji „Laboratorium”, jest 

cały czas aktualne. Pod względem wyposażenia labo-

ratoriów, aparatury, metodyki czy panelu dostępnych 

badań nie ustępujemy innym krajom świata. To wynika 

Jakość i dostęp do badań
są najważniejsze
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z bardzo prostego faktu. Rynek diagnostyki laboratoryj-

nej – IVD (In Vitro Diagnostics) – jest jeden. Na terenie 

Polski działają te same firmy co w Niemczech, Wielkiej 

Brytanii, we Francji czy w Stanach Zjednoczonych. Siłą 

faktu sprzedawana aparatura jest taka sama. Warto 

zwrócić uwagę, że w pewnych szczegółach się róż-

nimy. Polska nieustannie zostaje w tyle pod wzglę-

dem dostępu do najnowszych metod i aparatury na 

potrzeby rutynowej diagnostyki, takich jak np. spek-

trometria mas sprzężona z różnymi technikami chro-

matograficznymi czy wysokoprzepustowe systemy 

do badań genetycznych. Taki sprzęt jest wykorzysty-

wany w instytucjach naukowo-badawczych i specja-

listycznych laboratoriach, natomiast jest go znacznie 

mniej w laboratoriach szpitalnych.

A  jak wygląda kształcenie diagnostów labora-

toryjnych? 

Pod tym względem jesteśmy dość wyjątkowym krajem. 

Mamy jednolite studia magisterskie na kierunku anali-

tyka medyczna/medycyna laboratoryjna, realizowane 

na wszystkich uniwersytetach medycznych w kraju. 

Mamy też najbardziej skomplikowany w Europie system 

kształcenia specjalizacyjnego. Diagnosta laboratoryjny 

po ukończeniu pięcioletnich studiów uniwersyteckich 

może wybrać jedną z 14 specjalizacji w ramach kształce-

nia podyplomowego. Zgodnie z dostępnymi statysty-

kami łącznie jest około 3600 specjalistów we wszystkich 

dziedzinach, z czego największa grupa to specjaliści 

w zakresie laboratoryjnej diagnostyki medycznej (ok. 

700), mikrobiologii medycznej (ok. 540) czy laborato-

ryjnej transfuzjologii medycznej (ok. 650). W ostatnich 

latach przybywa specjalistów w dziedzinie laboratoryj-

nej genetyki medycznej (obecnie ok. 200). Niemniej jed-

nak, w warunkach struktury diagnostyki laboratoryjnej 

w Polsce liczby te są ciągle zbyt małe – średnio na jedno 

medyczne laboratorium diagnostyczne przypada 

1-2 specjalistów, co oznacza, że są laboratoria, w któ-

rych nie ma żadnego specjalisty. Jest to w mniejszym 

stopniu efekt szkolenia specjalizacyjnego diagnostów 

laboratoryjnych, w większym – struktury diagnostyki 

laboratoryjnej w naszym kraju, jej rozdrobnienia.

Jaka jest liczba medycznych laboratoriów diagno-

stycznych (MLD) w Polsce? Znalazłam informację, 

że jest ich 1600. 

Tu mamy problem. Wszelkie dane rejestrowe są nie-

kompletne, niepełne i niekoniecznie aktualne. Z reje-

stru KIDL wynika, że mamy w Polsce 2700 laborato-

riów. Po odliczeniu znajdujących się w tym rejestrze 

laboratoriów naukowo-badawczych, w regionalnych 

centrach krwiodawstwa i krwiolecznictwa i w stacjach 

sanitarno-epidemiologicznych, pozostaje liczba ok. 

2400 MLD, która uważana jest za zawyżoną. Można 

więc przyjąć, że mamy ich od 1600 (liczba laboratoriów 

poddających się ocenie w COBJwDL) do 2000. Przy 

liczbie diagnostów laboratoryjnych (w rejestrze KIDL) 

wynoszącej obecnie 15 600, w jednym MLD pracuje ich 

7-9, przy stale malejącej liczbie aktywnych zawodowo 

techników analityki. Z kolei według danych COBJwDL 

ok. 420 MLD (25% kontrolowanych tam) zatrudnia 

do 3 fachowych pracowników. Oczywiście liczba pra-

cowników laboratorium nie jest dobrym wskaźnikiem 

jego potencjału, może być myląca, niemniej jednak 

struktura diagnostyki laboratoryjnej, jaką mamy, nie 

wydaje się optymalna.

Czy wykorzystujemy potencjał? 

Nie wykorzystujemy. Jest rzeczą powszechnie znaną, 

powtarzaną i od dawna podkreślaną, że badań labora-

toryjnych w obszarze podstawowej opieki zdrowotnej, 

w tym szeroko rozumianej medycyny zapobiegawczej, 

wykonuje się zbyt mało. Jeśli weźmiemy pod uwagę 

raporty z rynku IVD, to wydatki na badania laborato-

ryjne przeliczane per capita są w Polsce kilkakrotnie 

mniejsze niż w innych krajach europejskich. Oczywiście 

nie możemy tego generalizować, choć obserwujemy 

na przykład deficyt badań przesiewowych w kierunku 

cukrzycy czy dyslipidemii. W celu poprawy tej sytuacji 

należy pracować wielopłaszczyznowo, podejmując 

działania organizacyjne i edukacyjne, aby u poten-

cjalnych pacjentów wykształcić świadomość i nawyk 

zgłaszania się do wykonywania laboratoryjnych badań 

przesiewowych. Niewątpliwie należy też pracować 

nad dostępnością specjalistycznych badań, np. gene-

tycznych w kierunku cukrzycy monogenowej, hemo-

chromatozy wrodzonej czy farmakogenetycznych. 

Potencjał medycyny laboratoryjnej jest do wykorzy-

stania również tutaj.

Mówiąc o postępach w diagnostyce laboratoryj-

nej, należy zwrócić uwagę na niezwykle istotny

dialog pomiędzy lekarzami i diagnostami. Jak 

Pan Profesor ocenia tę współpracę?

Oceniam to przez pryzmat własnych doświadczeń, nikt 

tego nie bada, a byłyby to z pewnością obserwacje 

cenne. Przydatne byłyby badania ankietowe wśród 

lekarzy i diagnostów laboratoryjnych. Medycyna to gra 

zespołowa, dialog i współpraca są niezbędne. W nie-

dalekiej przeszłości przygotowywałem wykład na ten 

temat i podzieliłem w nim wspominane kontakty 

na dwie kategorie: bieżące (w codziennej pracy, w miarę 

potrzeb) i „strategiczne” (dotyczące zasad współpracy 

oddziałów/klinik z MLD oraz lekarzy z diagnostami 

danej jednostki ochrony zdrowia). W codziennej działal-

ności potrzeby wzajemnej konsultacji powstają często 

w przypadku wątpliwości co do wyników badań, które 

są rozbieżne ze stanem klinicznym pacjenta. Wówczas 

trzeba próbować wspólnie znaleźć przyczynę takich 

rozbieżności i rozmowa jest dużo lepszym rozwiąza-

niem niż częsta odruchowa reakcja lekarzy, którzy bez 

porozumienia z diagnostą zlecają ponowne wykonanie 
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badania, niejednokrotnie otrzymując taki sam wynik. 

To nie wyczerpuje listy bieżących problemów. Należy 

pamiętać, że laboratorium jest głównym źródłem infor-

macji na temat wykonywanych w nim badań, ich fazy 

przedanalitycznej i analitycznej. Stosowne akty prawne 

zobowiązują laboratoria do standaryzacji fazy przeda-

nalitycznej oraz przekazywania odpowiednich instrukcji 

obsługiwanym przez nie podmiotom. Ma to więc cha-

rakter zarówno współpracy systemowej, jak i bieżącej, 

ponieważ w razie niejasności lub wątpliwości należy 

kontaktować się z laboratorium. Natomiast kontakt dia-

gnosty z lekarzem jest często niezbędny do uzyskania 

informacji o pacjencie przydatnych przy laboratoryj-

nej interpretacji i autoryzacji wyników badań. Ważne 

jest, aby dla obu stron takie kontakty, konsultacje 

były czymś naturalnym, elementem wspólnej pracy. 

Natomiast w ujęciu strategicznym często powstają pyta-

nia o panel dostępnych badań. Lekarze zwykle są zorien-

towani w potrzebach swojej specjalności i jednostki. 

Panel badań, a zwłaszcza jego rozbudowa, wymagają 

decyzji wcześniej przedyskutowanych z kierownictwem 

laboratorium i jednostki ochrony zdrowia, uwzględnia-

jącej m.in. liczbę badań wykonywanych w miesiącu 

i koszty z tym związane. Podobnie dyskusji i wspól-

nych decyzji wymagają zasady dostarczania materiału 

do laboratorium, przekazywanie wyników z uwzględ-

nieniem systemów informatycznych czy dopuszczalny 

czas oczekiwania na wyniki poszczególnych badań. 

Ważne jest, i to nie jest idée fixe, zaangażowanie kierow-

nika laboratorium w funkcjonowanie placówki służby 

zdrowia w całości, np. w szpitalu jego status odpowia-

dający ordynatorowi oddziału, umożliwiający przed-

stawianie potencjału i ograniczeń laboratorium oraz 

reagowanie na potrzeby użytkowników badań. Taka 

platforma współpracy jest kwestią lokalnych decyzji 

i w wielu miejscach istnieje, choć chciałoby się, aby 

było to zjawisko powszechne.

Jest jeszcze jeden możliwy model współpracy 

lekarzy i diagnostów laboratoryjnych, analogiczny 

do koncepcji, którą pamiętam jeszcze z okresu moich 

studiów w Krakowie. Wówczas na Wydziale Farmaceu-

tycznym Akademii Medycznej pojawiła się specjalność 

farmaceuta kliniczny. Tak wykształceni farmaceuci mieli 

wspierać swoją wiedzą lekarzy w pracy przy chorych. 

Wdrożenie tej koncepcji do praktyki to już inna sprawa, 

niemniej jednak, per analogiam, diagności, specjaliści 

w laboratoryjnej diagnostyce medycznej, mogliby być 

pełnoprawnymi członkami zespołów diagnostyczno-

-terapeutycznych, pełniąc funkcje konsultacyjne 

na miejscu. Medycyna laboratoryjna rozwija się dyna-

micznie, i w takim zespole z pewnością pożyteczny 

będzie ktoś, kto jest na bieżąco.

Jak oceniam współpracę? Trudno odpowiedzieć 

na to pytanie. Jak wspomniałem wcześniej, oce-

niamy to intuicyjnie, nie ma „twardych danych”. Myślę, 

że współpraca diagnostów laboratoryjnych i lekarzy 

istnieje, choć mogłaby być bardziej rozbudowana, 

efektywna i ujęta w pewne formy organizacyjne.

 

Czy w każdym szpitalu powinno znajdować się 

laboratorium diagnostyczne?

To jest pytanie, które zawsze wprawia mnie w zdu-

mienie. Oczywiście przesadzam, ale to tak, jakby 

zapytano mnie, czy w każdym szpitalu powinni 

być lekarze. Odpowiedź jest oczywista – szpi-

tal nie może funkcjonować bez laboratorium.  

Jestem lekarzem internistą i przepracowałem około 

20 lat w klinice. Nie potrafię sobie wyobrazić pracy 

lekarza w szpitalu, w którym nie ma laboratorium 

działającego 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu. 

Pytać i dyskutować można o innych aspektach – jak 

to laboratorium ma być zorganizowane, do kogo 

powinno należeć? W tle pojawia się pytanie o out-

sourcing laboratoriów szpitalnych. I tu, obok oczywi-

stego wymogu obecności laboratorium w strukturze 

szpitala, odpowiedź jest prosta – ma ono wykonywać 

badania zgodnie z potrzebami użytkowników wyni-

ków, dobrą praktyką laboratoryjną i obowiązującymi 

regulacjami prawnymi.

Panie Profesorze, zatrzymajmy się przy wspo-

mnianym outsourcingu usług laboratoryjnych. 

Czy jest to właściwe rozwiązanie? 

Outsourcing jest oczywistym elementem działalności 

gospodarczej. Nie możemy obrażać się na rzeczywi-

stość. Świadczenie usług zdrowotnych też jest dzia-

łalnością gospodarczą. Oczywiście jest to działalność 

koncesjonowana, regulowana, na którą narzucone 

są pewne standardy, egzekwowane administracyjnie, 

ale pozostaje działalnością gospodarczą. Outsourcing 

jakichkolwiek usług w szpitalu jest sposobem z jed-

nej strony na zmniejszenie kosztów, z drugiej zaś – 

na zmniejszenie kłopotów dyrekcji.

 

Outsourcing jest odbierany w środowisku nega-

tywnie.

Jest źle obierany z różnych powodów, np. bulwer-

suje fakt, że badania laboratoryjne są poddawane 

outsourcingowi razem z usługami pralniczymi czy 

gastronomicznymi. To ma głębszą treść. Istnieje też 

przekonanie, że prowadzi on do pogorszenia jakości 

diagnostyki, zagraża zatrudnieniu diagnostów labo-

ratoryjnych i jego warunkom. Jednak na pytanie, czy 

jest to właściwe, czy też niewłaściwe rozwiązanie, 

nie ma jednoznacznej, ogólnej odpowiedzi. Zależy 

to od sytuacji danej jednostki ochrony zdrowia oraz 

decyzji jej menadżerów. Należy podkreślić, że również 

w warunkach outsourcingu muszą być zapewnione: 

odpowiedni dostęp do badań laboratoryjnych, ich 

panel zgodny z potrzebami użytkowników, standary-

zacja fazy przedanalitycznej i wymagana jakość anali-

tyczna oraz takie funkcje laboratorium, jak ewentualny 
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udział w szkoleniu specjalizacyjnym jako miejsce stażu 

podstawowego lub staży kierunkowych. To są „warunki 

brzegowe”, dopiero po ich zagwarantowaniu można 

myśleć o efekcie ekonomicznym.

Jeśli jednak wynikiem outsourcingu jest pogor-

szenie zarówno dostępu do badań, jak i ich jakości, 

to takie rozwiązanie jest działaniem przede wszystkim 

na szkodę pacjentów i należy z nim walczyć. Znam 

przykłady szpitali, w których outsourcing zrujnował 

diagnostykę laboratoryjną, ale znam też historie 

odwrotne. Niepowodzenia z nim związane są wyni-

kiem błędnych wyborów, niewłaściwie przeprowa-

dzonych przetargów, źle skonstruowanych umów itp. 

Na chwilę obecną outsourcingu badań laboratoryj-

nych dokonano w 20-25% szpitali w Polsce. To bardzo 

dużo. Te laboratoria, niezależnie od właściciela, muszą 

być tak jak inne poddawane wszystkim procedurom 

kontrolnym.

Co  Pan Profesor sądzi o  zdalnej autoryzacji 

badań?

Występują tu liczne nieporozumienia i dużo emocji. 

Na początek trzeba uściślić nazewnictwo. Jeśli auto-

ryzacją zdalną jest wszystko to, co nie jest autoryzacją 

wyników badań przez diagnostę, który je wykonał, 

w pobliżu analizatora, na którym je wykonał (co jest 

możliwe jedynie w bardzo małych laboratoriach), 

to zdalna autoryzacja jest dokonywana powszechnie 

i rutynowo w dużych laboratoriach dysponujących 

systemami informatycznymi. Tam autoryzacja wyników 

to stanowisko pracy obsadzane rotacyjnie, diagnosta 

zajmuje się wtedy tylko nią, dostaje z laboratoryjnego 

systemu informatycznego wyniki poszczególnych 

pacjentów, z poszczególnych analizatorów i… autory-

zuje. Jeśli chce się czegoś dowiedzieć o materiale czy 

oznaczeniu, dzwoni do kogoś w laboratorium; jeśli chce 

się dowiedzieć czegoś o pacjencie, dzwoni do lekarza 

lub pielęgniarki. W wielu miejscach może jednym klik-

nięciem odprawić wszystkie wyniki i przesłać je online 

do użytkownika. To wszystko jest zdalną autoryzacją, 

która nie tylko usprawnia, a wręcz umożliwia organi-

zację pracy w dużym, wieloprofilowym laboratorium.

Jednak zdalna autoryzacja wyników badań może 

też być wykorzystywana do omijania obowiązujących 

zasad funkcjonowania laboratoriów diagnostycznych. 

Są laboratoria, w których nie ma diagnosty laborato-

ryjnego, a analizatory obsługiwane są przez technika 

lub techników analityki bez uprawień do autoryzacji 

wyników. Wyniki są wtedy przesyłane do autoryzacji 

przez diagnostę laboratoryjnego, nieraz w odległym 

miejscu, w obrębie sieci laboratoriów. Trudno uznać 

takie wykorzystywanie zdalnej autoryzacji wyników 

za poprawne. Z drugiej strony jednak – takie nieprawi-

dłowości powinny być eliminowane na gruncie obowią-

zujących przepisów, a nie poprzez zwalczanie zdalnej 

autoryzacji jako takiej, wylewając dziecko z kąpielą. 

Obecnie dużo uwagi poświęca się zmianom 

związanym z nowelizacją normy ISO/IEC 17025. 

Jednak w przypadku MDL powinniśmy skupić się 

na normie ISO 15189. Z rozmowy z Lucyną Olbor-

ską, dyrektor PCA („Laboratorium” 11-12/2016), 

dowiadujemy się, że mamy zaledwie 10 akredy-

towanych laboratoriów medycznych... 

Akredytowanych laboratoriów medycznych jest 

w Polsce niewiele, to prawda. Wynika to z dwóch 

powodów. Po pierwsze, akredytacja laboratoriów 

nie jest w Polsce obowiązkowa. Jest zajęciem dla 

entuzjastów, realizowanym bardzo dużym wysił-

kiem organizacyjnym, kadrowym i finansowym. 

Po drugie, wykonane takim wysiłkiem działania, poza 

certyfikatem PCA, nie przynoszą realnych korzy-

ści. Jeśli spojrzymy na kontraktowanie świadczeń 

zdrowotnych w NFZ czy rozporządzenia w sprawie 

świadczeń gwarantowanych, to jedynym wymo-

giem jest wpis laboratorium do ewidencji KIDL. 

O akredytacji z ramienia PCA czy CMJOZ nie ma ani 

słowa. Dlatego tylko 10 laboratoriów jest akredyto-

wanych. We Francji jakiś czas temu wprowadzono 

obowiązek akredytacji laboratoriów według normy 

EN ISO15189. Efekt był taki, że ok. 1000 laboratoriów 

zostało zlikwidowanych. 

Wiem, że w CMJOZ w Krakowie od jakiegoś czasu 

trwają prace nad akredytacją laboratoriów diagno-

stycznych, PCA również akcentuje potrzebę zmian. 

Jedno jest pewne, system jakości musi się domknąć, 

musi ona być skutecznie egzekwowana.

Na  początku września odbędzie się 19. Zjazd 

PTDL. Poprzednie spotkanie miało miejsce 4 lata 

temu w Warszawie. Co czeka nas w tym roku? 

Programy Zjazdów PTDL nie mają wyraźnie zaryso-

wanej osi tematycznej, lecz zawsze odzwierciedlają 

różnorodność medycyny laboratoryjnej. Struktura 

programu naukowego zjazdu w Krakowie będzie 

podobna do poprzedniego zjazdu w Warszawie. 

Przygotowaliśmy 15 sesji, 4 wykłady plenarne, warsz-

taty firmowe i sesje plakatowe. Łącznie zostanie 

wygłoszonych około 70 wykładów na bardzo różne 

tematy. W programie staraliśmy się uwzględnić to, 

co jest ważne z punktu widzenia nauki i codzien-

nej praktyki laboratoryjnej. Zaprosiliśmy wielu zna-

komitych prelegentów. Warto zaznaczyć, że wśród 

omawianych zagadnień sporo miejsca poświęcimy 

dynamicznie rozwijającym się obszarom diagno-

styki laboratoryjnej, które leżą u podstaw medy-

cyny personalizowanej. Ponadto warto wspomnieć 

o diagnostyce kardiologicznej, endokrynologicznej, 

hematologicznej czy serologii transfuzjologicznej. 

Serdecznie zapraszam wszystkich diagnostów labora-

toryjnych. Z pewnością każdy znajdzie coś dla siebie.  

Dziękuję za rozmowę.  
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