
 

• Laboratorium w Szpitalu im. Jonschera, ul. Milionowa 14
• Laboratorium w Szpitalu im. Kopernika, ul. Pabianicka 62
• Laboratorium ul. Krakusa 28

Oferta praktyk dla studentów
analityki medycznej

CZAS NA
PRAKTYKE

ŁÓDZ:

ŁÓDZ:
KONTAKT 

Zrealizuj praktyki studenckie 
w zespole, który podzieli się 

z Tobą wiedzą 
i doświadczeniem.

Napisz do nas i dołącz 
do zespołu na czas praktyk 

a może nieco dłużej

rekrutacja@synevo.pl
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Obserwuj nas na stronie i w mediach społecznościowych:

www.synevo.pl      @synevopl      @synevo_poland

Laboratorium w Szpitalu 
im. Jonschera, 

ul. Milionowa 14

Laboratorium
w Szpitalu im. Kopernika,
ul. Pabianicka 62

Laboratorium CENTRALNE,
ul. Krakusa 28



POZNAJ NASZE ZESPOŁY Wszystkich studentów otaczamy merytoryczną opieką. Oprócz programu praktyk oferujemy możliwość poznania specjalistycznych 
obszarów diagnostyki laboratoryjnej. Mikrobiologia, biologia molekularna, toksykologia - odkrywaj z nami swoje zawodowe pasje.

LABORATORIUM - ŁÓDŹ CENTRALNE 
Krakusa 28, 93-515 Łódź

KIEROWNIK

dr Marcin Sawicki

SYLWETKA KIEROWNIKA
Jest absolwentem kierunku Analityka Medyczna Wydziału Farmaceutycznego 
Uniwersytetu Medycznego w Bydgoszczy. Posiada tytuł doktora nauk medycz-
nych i ma również doświadczenie w pracy dydaktycznej ze studentami. Jest 
specjalistą laboratoryjnej diagnostyki medycznej. Ukończył krajowe i zagranicz-
ne studia podyplomowe w zakresie zarządzania w ochronie zdrowia i innowacji. 

W codziennej pracy lubi wyzwania z zakresu podstawowych i wysokospecjali-
stycznych badań laboratoryjnych, ze wszczególnym zainteresowaniem w zakresie 
automatycznej oceny fazy przedanalitycznej. Współpracuje z towarzystwami 
naukowymi, prowadzi szkolenia i jest opiekunem staży kierunkowych z zakresu 
laboratoryjnej diagnostyki medycznej. Prywatnie lubi muzkę (w tym chóralną)          
i jazdę motorem. 

ZESPÓŁ I PROFIL LABORATORIUM
Zespół Centralnego laboratorium medycznego Synevo CLM Synevo liczy 56 
osób. Wśród Nas jest 2 doktorów nauk medycznych,  11 specjalistów laborato-
ryjnej diagnostyki medycznej, 1 specjalista z toksykologii medycznej. Ciąglę się 
kształcimy i rozwijamy naukowo.  

Centralne Laboratorium Medyczne to również zgrany, wielozadaniowy zespół, 
który realizuje zarówno podstawowe, jak i unikalne, wysocespecjalistyczne 
badania laboratoryjne. Centralne Laboratorium Medyczne Synevo może 
poszczycić się najnowocześniejszym i największym zapleczem analizatorów,          
za pomocą których realizujemy największą w grupie ilość badań z Łodzi,       
regionu łódzkiego oraz z innych laboratoriów Synevo z całej Polski. 

Nasza baza maszynowa to pełna automatyzacja procesy dystrybucji i badań          
w zakresie bio-immunochemii z zastosowaniem linii formy Roche z dwoma 
sorterami próbek. Nie obce są nam również techniki AAS, ELISA, Western-blott, 
cytometria przepływowa, w których również jesteśmy najlepsi. Od wielu lat          
w Centralnym Laboratorium Medycznym gościmy studentów analityki medycz-
nej / diagnostyki laboratoryjnej na praktykach wakacyjnych oraz podejmujemy 
współpracę w oparciu o umowę zlecnie. Ze względu na dobrą energię                          
i otwartość w przekazywaniu umiejętności przyszłym diagnostom, często osoby 
wracają na kolejne praktyki lub podejmują pracę. Do Centralnego Laboratorium 
Medycznego zapraszamy odważne osoby, które nie boją się wyzwań                       
w rozwiązywaniu zagadek diagnostycznych z zastosowaniem najnowszej 
technologii i największych analizatorów.

LABORATORIUM - ŁÓDŹ KOPERNIK
ul. Pabianicka 62

KIEROWNIK

Izabela Zawadzka

SYLWETKA KIEROWNIKA
Jest  absolwentką kierunku Analityka Medyczna Wydziału Farmaceutycznego 
Uniwersytetu Medycznego w Bydgoszczy. Jest specjalistą laboratoryjnej diagnosty-
ki medycznej i laboratoryjnej transfuzjologii medycznej. Ukończyła studia podyplo-
we "Zarządzanie służbą zdrowia". 

W codziennej pracy lubi współpracę z klinicystami, bliska jej sercu jest hemato-
logia. Współpracuje z towarzystwami naukowymi, prowadzi szkolenia dla 
personelu pielęgniarskiego, jest opiekunem staży kierunkowych i kierownikiem 
specjalizacji z laboratoryjnej diagnostyki medycznej. Prywatnie kocha książki           
i podróże.

ZESPÓŁ I PROFIL LABORATORIUM
Zespół Laboratorium Medyczngo Synevo Kopernik liczy 21 osób. Wśród Nas 
jest 4 specjalistów laboratoryjnej diagnostyki medycznej i kolejnych 4 wkrótce 
przystąpi do egzaminu. Zespół Laboratorium Medyczne Synevo Kopernik to 
team młodych diagnostów z pasją i doświadczeniem.

Nasze laboratorium sąsiaduje z największym w regionie Szpitalnym Oddziałem 
Ratunkowym/Centrum urazowym więc praca w trybie „cito” jest naszą codzien-
nością.

Nasze laboratorium mieści się w szpitalu o profilu onkologiczno-hematologicz-
nym. Mamy duże doświadczenie w pracy z trudnymi diagnostycznie przypadka-
mi wymagającymi współpracy z klinicystami. Wykonujemy wysoce specjali-
styczne badania, między innymi zakresu hemostazy posiadając jedną z większych 
pracowni krzepnięcia w regionie.

Każdego roku przyjmujemy studentów zapoznając ich z tajnikami zawodu. 

Wielu z nich wraca do nas na kolejne praktyki  i staże. Zawsze panuje u Nas miła 
atmosfera, my po prostu lubimy swoją pracę oraz swój zespół. Zapraszamy             
do nas byś poznał sprawnie działające laboratorium dbające o pacjenta                        
i miejsce gdzie „diagnosta jako partner lekarza”, nie jest tylko frazezem.

LABORATORIUM - ŁÓDŹ JONSHER
ul. Milionowa 14

KIEROWNIK

Jolanta Kowalczyk

SYLWETKA KIEROWNIKA
Jest  absolwentką kierunku Analityka Medyczna Wydziału Farmaceutycznego 
Akademii Medycznej w Łodzi. Jest specjalistą diagnostyki laboratoryjnej                      
i członkiem PTDL. Uczestniczy w posiedzeniach Polskiego Towarzystwa Diagno-
styki Laboratoryjnej oraz zjazdach towarzystw naukowych. 

Prowadzi staże specjalizacyjne i jest kierownikiem specjalizacji z laboratoryjnej 
diagnostyki medycznej. Prowadzi szkolenia dla personelu pielęgniarskiego. Dba 
o dobrą współpracę laboratorium z zespołem lekarzy i pozostałym personelem 
szpitala. Posiada duże doświadczenie w zakresie elektroforezy i metod pochod-
nych. W życiu prywatnym: czyta, podróżuje, lubi jogę i klimat tanga argentino.

ZESPÓŁ I PROFIL LABORATORIUM
Zespól Laboratorium Synevo Łódź Jonscher to 15 osób w tym 13 diagnostów         
i 2 techników analityki  medycznej. Wśród nas jest 3 specjalistów laboratoryjnej 
diagnostyki medycznej oraz 3 osoby w trakcie specjalizacji z laboratoryjnej 
transfuzjologii klinicznej. To młody zespół z pasją i doświadczeniem.

Pracujemy na rzecz Miejskiego Centrum Medycznego im. dr K. Jonschera,               
w skład którego wchodzi szeroki zakres oddziałów: począwszy od Izby Przyjęć 
z SOR’em, poprzez internę, neurologię i okulistykę po oddziały zabiegowe                   
i nowoczesny oddział intensywnej terapii. Wiąże się to z różnorodnością 
zlecanych badań i sytuacji klinicznych. Jako jedni z nielicznych w grupie Synevo 
prowadzimy Bank Krwi i pracownię Serologii Transfuzjologicznej, daje to 
diagnostom możliwość uzyskania dodatkowych uprawnień.

Prowadzimy wakacyjne praktyki i staże dla studentów dzieląc się z nimi swoją 
wiedzą i pasją. Często i chętnie wracają do nas po kolejnym roku nauki. 
Doceniają wartości merytoryczne i atmosferę w zespole. 

Zapraszamy zatem do poznania bliżej pracy w Laboratorium Medycznym 
Synevo Łódź Jonscher.


