
Procedura otrzymywania uprawnień do wykonywania badań 

immunohematologicznych na potrzeby leczenia krwią przez diagnostów 

laboratoryjnych i techników analityki medycznej w RCKiKwe Wrocławiu*: 

*Opracowano na podstawie Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 

11.12.2015 r. w sprawie leczenia krwią w podmiotach leczniczych wykonujących 

działalność leczniczą w rodzaju stacjonarne i całodobowe świadczenia 

zdrowotne, w których przebywają pacjenci ze wskazaniami do leczenia krewią i jej 

składnikami oraz na podstawie zasad szkoleń przeprowadzanych w RCKiK 

we Wrocławiu. 

 

1. Należy odbyć praktykę w pracowni serologii lub immunologii 

transfuzjologicznej w podmiocie leczniczym przez okres 1 roku w pełnym 

wymiarze czasu pracy lub przez okres nie dłuższy niż 3 lata - w niepełnym 

wymiarze czasu pracy odpowiadającym rocznemu pełnemu wymiarowi czasu 

pracy. 

2. Podczas praktyki w pracowni serologii lub immunologii transfuzjologicznej 

diagnosta laboratoryjny lub technik analityki medycznej musi poznać i umieć 

wykonać badania immunohematologiczne w zakresie: 

a. określania grupy krwi ABO i RhD, 

b. przeglądowych badań na obecność przeciwciał odpornościowych do 

antygenów krwinek czerwonych w pośrednim teście antyglobulinowym, 

c. wykonania próby zgodności serologicznej krwi między dawca i biorcą 

przed przetoczeniem krwi, 

d. wykonywania badań w kierunku konfliktu serologicznego między matką a 

płodem i w chorobie hemolitycznej płodu lub noworodka, 

e. wykonywania badań kwalifikujących do podania immunoglobuliny anty-D w 

ramach profilaktyki konfliktu serologicznego RhD, 

f. wykonywania badań w celu określenia fenotypu krwinek czerwonych i 

identyfikacji przeciwciał, 

g. wykonywania badań grupy krwi w celu trwałej ewidencji. 

3. Należy uzyskać pozytywną, udokumentowaną odpowiednim protokołem 

wydanym przez kierownika pracowni, ocenę po odbyciu szkolenia 

podstawowego w w/w zakresie badań.  

4. Należy ustalić termin 2 tygodniowego szkolenia z kierownikiem Działu 

Laboratoryjnego RCKiK we Wrocławiu (tel.: 71 371 58 43). 

5. Na 2 tygodniowe szkolenie należy zgłosić się do RCKiK we Wrocławiu w 

ustalonym terminie i przedstawić: skierowanie przez podmiot leczniczy na 

szkolenie i protokół odbytego szkolenia stanowiskowego (punkt 1) wraz z 

oceną (punkt 3). 

6.  Po odbyciu 2 tygodniowego szkolenia należy uzyskać pozytywną ocenę z 

egzaminu praktycznego, testowego i ustnego przeprowadzanego przez 



prowadzącego szkolenie i/lub przez kierownika Działu Laboratoryjnego RCKiK 

we Wrocławiu. 

7. Po uzyskaniu pozytywnej oceny (punkt 6) osoba szkolona uzyskuje 

zaświadczenie wydane przez dyrektora RCKiK we Wrocławiu uprawniające 

diagnostów laboratoryjnych do wykonywania badań immunohematologicznych 

i autoryzacji wyników badań, a techników analityki medycznej do wykonywania 

badań immunohematologicznych pod nadzorem diagnosty laboratoryjnego.  

 


