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W związku z przypadającym na dzień 27 maja Ogólnopolskim Dniem Diagnosty 

Laboratoryjnego, jako Prezes Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych, zwracam się 

do Państwa z prośbą o wyróżnienie tego dnia diagnostów laboratoryjnych pracujących 

w Państwa placówkach, którzy na co dzień dokładają wszelkich starań dla poprawy 

zdrowia pacjentów, dzieląc się przy tym swoją obszerną i specjalistyczną wiedzą.  

 

Z uwagi na niezwykle istotną rolę, jaką pełni diagnosta laboratoryjny w całym procesie 

diagnostyczno-terapeutycznym pragnę przypomnieć, iż w świetle obowiązujących 

przepisów prawa autoryzacja wyniku badania laboratoryjnego może być 

przeprowadzona wyłącznie w laboratorium, w którym było wykonane badanie, nie jest 

zaś dopuszczalna autoryzacja wyniku badania na odległość, tj. przeprowadzana przez 

diagnostę laboratoryjnego poza medycznym laboratorium diagnostycznym bez 

możliwości faktycznej oceny materiału biologicznego i przebiegu procesu 

diagnostycznego. 

 

Pragnę również na Państwa ręce, złożyć wszystkim pracownikom medycznych 

laboratoriów diagnostycznych serdeczne życzenia oraz podziękowania za wykonywanie 

tak odpowiedzialnej i trudnej pracy. Zachęcam do czynnego udziału w obchodach 
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Ogólnopolskiego Dnia Diagnosty Laboratoryjnego – do inicjowania przedsięwzięć, które 

uświetnią ten dzień oraz wyróżnią nasze Koleżanki i Kolegów – diagnostów 

laboratoryjnych, którzy swą sumienną pracą godnie reprezentują całe nasze 

środowisko.  
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