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➢  diagnosta laboratoryjny z 40-letnim doświadczeniem zawodowym w dużych, 

wieloprofilowych laboratoriach szpitalnych, jak: 

• Wojewódzki Szpital Zespolony w Toruniu 

• Zakład Analityki Lekarskiej, Centralny Wojskowy Szpital Kliniczny WAM Warszawa 

• Instytut Centrum Zdrowia Matki Polki (od 1988 - 2018) gdzie przez ostatnie 20 lat 

pełniła funkcję kierownika Zakładu Diagnostyki Laboratoryjnej przekształconego  

w Centrum Medycznej Diagnostyki Laboratoryjnej 

➢  specjalista analityki klinicznej (1985 r.) i zdrowia publicznego (2008 r.) 

➢  doktor nauk medycznych (2002 r.)  

➢  studia podyplomowe – Zarządzanie firmą medyczną WSPiZ Łódź (2001 r.) 

➢  auditor wewnętrzny systemu zarządzania jakością w MLD – 2009 PCBC Warszawa 

➢  Prezes oddz. łódzkiego Stowarzyszenie Pracowników Diagnostyki Laboratoryjnej  

w Polsce w latach 1997 – 2001   

➢  Członek Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych – przedstawiciel na województwo 

łódzkie przez IV kolejne kadencje 

➢  Członek Prezydium KRDL w II, III, IV kadencji, w tym w II i IV kadencji pełniła funkcję 

wiceprezesa KRDL 

➢  Przewodnicząca Zespołu Wizytatorów KRDL w latach 2008 – 2018 

➢  Członek Państwowej Komisji Egzaminacyjnej w dziedzinie Laboratoryjna Diagnostyka 

Medyczna i Laboratoryjna Transfuzjologia Medyczna 

➢  członek Komisji Dydaktyczno-Programowej dla kierunku analityka medyczna Wydz. 

Farmaceutycznego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi 

➢  przez VI kadencji Wice-przewodnicząca Zarządu oddziału łódzkiego Polskiego 

Towarzystwa Diagnostyki Laboratoryjnej   

➢  Członek Kolegium Medycyny Laboratoryjnej w Polsce – Przewodnicząca Komisji 

Standaryzacji 

➢  była Członkiem Komitetu Technicznego ds. medycznych laboratoriów diagnostycznych 

Polskiego Centrum Akredytacji 

➢  Członek – założyciel Łódzkiego Porozumienie Samorządów Zawodów Zaufania 

Publicznego 

➢  członek Wojewódzkiej Komisji orzekającej o zdarzeniach medycznych w Łodzi  

– I kadencja. 



➢  autor lub współautor 50 publikacji naukowych i doniesień zjazdowych 

➢  kierownik naukowy kursu z funduszy europejskich dla diagnostów woj. łódzkiego  

w 2013 r.  

➢  prowadziła liczne wykłady i szkolenia z zakresu medycznej diagnostyki laboratoryjnej  

w tym głównie z hematologii, systemów zarządzania jakością, regulacji prawnych zawodu 

diagnosty laboratoryjnego i kontroli jakości badań laboratoryjnych dla studentów, 

diagnostów i lekarzy 

 


