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I. Dane identyfikacyjne kontroli 

Numer i tytuł kontroli P/16/056 – Dostępność i finansowanie diagnostyki laboratoryjnej1 

Jednostka 
przeprowadzająca 

kontrolę 

Najwyższa Izba Kontroli 
Delegatura w Krakowie 

Kontroler Paweł Lipowski, specjalista kontroli państwowej, upoważnienie do kontroli nr LKR/127/2016 
z 26 września 2016 r. 

(dowód: akta kontroli str. 1-2) 

Jednostka 
kontrolowana 

SP ZOZ Wojewódzki Szpital Chorób Płuc i Rehabilitacji w Jaroszowcu, ul. Kolejowa 1a, 32-
312 Jaroszowiec (Szpital) 

Kierownik jednostki 
kontrolowanej 

Krzysztof Grzesik, Dyrektor Szpitala 

(dowód: akta kontroli str. 3) 

II. Ocena kontrolowanej działalności 
W ocenie NIK Szpital w okresie objętym kontrolą, prawidłowo zapewnił udzielanie 
świadczeń z zakresu analitycznej diagnostyki laboratoryjnej. Ze względu na swoją 
lokalizację, dominujące świadczenia diagnostyczne zlecono podmiotowi zewnętrznemu. 
W strukturze Szpitala pozostawiono natomiast specjalistyczne laboratorium diagnostyki 
prątka gruźlicy3. 

Przyjęte w Szpitalu rozwiązania organizacyjno-prawne zapewniły odpowiednią dostępność 
do świadczeń laboratoryjnych. Szpital zapewnił warunki dla osiągania pożądanej jakości 
wyników ich pracy, w szczególności poprzez opracowanie i stosowanie standardowych 
procedur postępowania z materiałem diagnostycznym. W ten sposób zapewnił realizację 
celów diagnostyki laboratoryjnej, jakim było dostarczenie możliwie najbardziej wiarygodnych 
i wyczerpujących informacji medycznych, dotyczących pacjenta na określonym etapie 
postępowania diagnostycznego lub terapeutycznego.  

NIK zwraca jednak uwagę na stwierdzone w trakcie kontroli przypadki:   

 braku prawidłowego oznaczania zleceń wykonania badania laboratoryjnych przez 
personel medyczny Szpitala (na poddanej kontroli próbie badań); 

 znacznego czasu oczekiwania na wykonanie i autoryzację wyników badań 
w laboratorium podwykonawcy (na poddanej kontroli próbie badań). 

Nadzór nad wykonywanymi czynnościami diagnostyki laboratoryjnej sprawowano 
prawidłowo. Warunki współpracy z podmiotem zewnętrznym sprzyjały uzyskiwaniu 
wiarygodnych, powtarzalnych i jednoznacznych wyników badań, wpływając na proces 
leczenia i bezpieczeństwo zdrowotne pacjentów.  

                                                      
1 Kontrolą objęto lata 2015-2016 (do czasu zakończenia kontroli) z uwzględnieniem okresów wcześniejszych, 
jeśli zdarzenia mające wówczas miejsce miały wpływ na kontrolowany okres. 

2 Najwyższa Izba Kontroli stosuje 3-stopniową skalę ocen: pozytywna, pozytywna mimo stwierdzonych 
nieprawidłowości, negatywna. Jeżeli sformułowanie oceny ogólnej według proponowanej skali byłoby nadmiernie 
utrudnione albo taka ocena nie dawałaby prawdziwego obrazu funkcjonowania kontrolowanej jednostki 
w zakresie objętym kontrolą, stosuje się ocenę opisową, bądź uzupełnia ocenę ogólną o dodatkowe objaśnienie. 
W niniejszym wystąpieniu zastosowano ocenę opisową. 

3 Poza badaniami mikrobiologicznymi o wyższej referencyjności. 
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III. Opis ustalonego stanu faktycznego 

1. Wykonywanie badań w medycznym laboratorium 
diagnostycznym 

1.1. Struktura organizacyjna podmiotu leczniczego 

Szpital posiadał aktualny i zgodny ze stanem faktycznym wpis do rejestru podmiotów 
wykonujących działalność leczniczą. W rejestrze tym w miejsce pracowni diagnostyki 
laboratoryjnej/laboratorium (funkcjonującej od 12 listopada 1998 r. do 20 maja 2015 r.), z dniem 
6 lipca 2015 r., wpisano „Medyczne Laboratorium Diagnostyczne – Laboratorium Diagnostyki 
Prątka Gruźlicy” o specjalności: diagnostyka mikrobiologiczna/bakteriologia (Laboratorium).  

W Laboratorium wykonywane były badania bakteriologiczne w kierunku prątka gruźlicy 
poprzez opracowanie materiału diagnostycznego, wykonanie posiewu na podłożu stałym 
i hodowlę prątków metodą konwencjonalną, wykonanie, barwienie i ocenę preparatów oraz 
wykonanie podłoża bakteriologicznego.  

Od stycznia 2016 r. w Laboratorium wykonywano również testy identyfikacyjne dotyczące 
rozpoznawania, leczenia i zapobiegania gruźlicy u osób dorosłych. Ponadto w Laboratorium 
planowano (na okres przyszły, tj. po zakończeniu kontroli) wdrożenie wykonywania posiewu 
na podłoża płynne.    

Laboratorium zostało wpisane do ewidencji laboratoriów Krajowej Rady Diagnostów 
Laboratoryjnych pod numerem 35304. Funkcjonujące do 20 maja 2015 r. laboratorium 
analityczno-bakteriologiczne Szpitala, wpisane pod nr 1768, zostało wykreślone z tego 
rejestru 15 kwietnia 2016 r.5  

Szpital posiadał opinię Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Olkuszu 
z dnia 2 lipca 2015 r. dla Laboratorium6: o spełnianiu wymagań ogólnoprzestrzennych, 
sanitarnych i instalacyjnych, określonych w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 26 
czerwca 2012 r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać 
pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą7.  

(dowód: akta kontroli str. 8-18, 19-20, 21-22, 23, 24, 35-38, 39-44, 45, 46-49) 

1.2. Warunki lokalowe, kadrowe i sprzętowe Laboratorium 

Pomieszczenia Laboratorium spełniały wymagania określone w rozporządzeniu Ministra 
Zdrowia z dnia 3 marca 2004 r. w sprawie wymagań, jakim powinno odpowiadać medyczne 
laboratorium diagnostyczne8. Laboratorium mieściło się w byłym budynku magazynowym, 
(po wykonanej adaptacji i przebudowie zajmując 115,35 m2). W Laboratorium 
wyodrębniono:  

 pomieszczenia główne: punkt przyjęć materiału do badań, pomieszczenia do 
wykonywania czynności diagnostyki laboratoryjnej (pracownia bakteriologiczna, pokój 
odczynnikowy, pożywkarnia) oraz pomieszczenie administracyjne, 

 pomieszczenia specjalne (pomocnicze): pomieszczenie do przygotowywania jajek do 
pożywki Löwensteina-Jensena, zmywalnię czystą i zmywalnię brudną, 

 pomieszczenia socjalne: pokój socjalny, urządzenia sanitarnohigieniczne (węzeł 
sanitarno-higieniczny) oraz szatnię dla personelu. 

W Laboratorium nie wyodrębniono pomieszczeń służących do obsługi pacjentów, 
ze względu na pobieranie materiału do badań na terenie Szpitala. Rozdział materiału 
do badań następował bezpośrednio przed wykonywaniem danej czynności z zakresu 

                                                      
4 Uchwałą z dnia 1 września 2015 r. Prezydium Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych na podstawie 
wniosku Szpitala z 28 lipca 2015 r. 

5 Uchwałą z dnia 15 kwietnia 2016 r. Prezydium Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych na podstawie 
wniosku Szpitala z 7 marca 2016 r. 

6 Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Olkuszu wydając ww. decyzję „wziął pod uwagę” opinię sanitarną 
z dnia 11 grudnia 2012 r. opiniującą pozytywnie laboratorium bakteriologiczne Szpitala. 

7 Dz. U. poz. 739. 

8 Dz. U. Nr 43, poz. 408 ze zm.; dalej: rozporządzenie MZ z dnia 3 marca 2004 r. 
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diagnostyki laboratoryjnej. Magazynowanie podręczne zapewniały w Laboratorium: szafa 
na odczynniki, szafa pod digestorium (na szkło) oraz lodówka (na pożywki 
mikrobiologiczne). Wydzielono również kosze na odpady skażone. Inne materiały 
magazynowano poza Laboratorium na terenie Szpitala. Laboratorium nie posiadało 
wewnętrznego laboratoryjnego systemu informatycznego. Pomieszczenia Laboratorium były 
prawidłowo oznakowane (w sposób umożliwiający ich identyfikację). 

(dowód: akta kontroli str. 26-34, 39-44) 

Urządzenia Laboratorium spełniały wymagania określone w rozporządzeniu MZ z dnia 
3 marca 2004 r. Na wyposażeniu Laboratorium znajdowało się 14 szt. aparatury 
pomiarowo-badawczej stanowiącej własność Szpitala i wykorzystywanej do realizacji 
umowy z płatnikiem publicznym (NFZ). Aparatura ta była wyprodukowana i włączona do 
eksploatacji w Szpitalu w latach 1970-20129. Poza dwoma urządzeniami, zakupionymi przez 
Szpital w latach 2012-2013 (dygestorium i suszarka laboratoryjna), o wartości brutto 
odpowiednio: 4,4 i 4,5 tys. zł, wszystkie środki trwałe były całkowicie umorzone pod 
względem wartości księgowej.  

Dla aparatury pomiarowo-badawczej oraz sprzętu wykorzystywanego do realizacji umowy 
zawartej z NFZ, a stanowiącego wyposażenie Laboratorium, prowadzona była wymagana 
dokumentacja. Obejmowała ona m.in. tzw. paszporty techniczne oraz karty gwarancyjne, 
specyfikacje techniczne, instrukcje użytkowania a zapisy w tej dokumentacji wskazywały na 
dokonywane naprawy i konserwacje (działania serwisowe). Wszystkie urządzenia posiadały 
wymagane (coroczne) przeglądy techniczne, które wykonano bez opóźnień. 

(dowód: akta kontroli str. 26-34, 39-44, 50-51, 52-53) 

Personel medyczny Laboratorium, realizujący świadczenia wykonywane w ramach umów 
zawartych przez Szpital z NFZ, posiadał kwalifikacje spełniające wymagania określone 
w § 6 i § 7 rozporządzenia MZ z dnia 3 marca 2004 r. W okresie objętym kontrolą 
w Laboratorium zatrudnieni (na podstawie umów o pracę) byli: młodszy asystent diagnostyki 
laboratoryjnej10, trzy osoby na stanowisku „starszego technika analityki medycznej”11 oraz 
Kierownik Laboratorium, posiadający tytuł specjalisty zgodny z profilem Laboratorium12. 

W kontrolowanym okresie Laboratorium posiadało status wąskoprofilowy 
(monospecjalistyczny). Głównym obszarem działania Laboratorium było prowadzenie 
diagnostyki mikrobiologicznej w kierunku prątka gruźlicy (opracowanie materiału 
diagnostycznego, hodowla, testy identyfikacyjne, bakterioskopia, wykonanie i kontrola 
pożywki Löwensteina-Jensena). Laboratorium zapewniało stałą dostępność diagnosty 
laboratoryjnego w dni robocze (od poniedziałku do piątku) w godz. od 700 do 1435.  

(dowód: akta kontroli str. 4, 5, 46-49, 54-55) 

  

                                                      
9 Komora laminarna, wirówka laboratoryjna z chłodzeniem, ścinacze bakteriologiczne (2 szt.), mikroskop, 
autoklawy (2 szt.), waga analityczna, destylator elektryczny, mieszadło laboratoryjne (homogenizator), 
digestorium, komora cieplna ze sterownikiem, suszarka laboratoryjna oraz komora badań cieplnych. Ponadto 
w Laboratorium znajdowało się wyposażenie zapewniające bezpieczeństwo i higienę pracy (4 szt. lamp 
bakteriologicznych UV i dodatkowy wyciąg mechaniczny) oraz urządzenia telekomunikacyjne (telefon 
umożliwiający łączność wewnętrzną i zewnętrzną oraz sieć Internet). 

10 W pełnym wymiarze czasu pracy, mający tytuł mgr biologii i posiadający specjalizację z mikrobiologii. 

11 Łącznie w wymiarze miesięcznym wynoszącym 2,13 etatu. 

12 W pełnym wymiarze czasu pracy, mający tytuł mgr analityki medycznej i posiadający specjalizację 
z mikrobiologii medycznej. Osoba ta pełniła funkcję Kierownika Laboratorium od 1 marca 2015 r. 
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2. Finansowanie badań diagnostyki laboratoryjnej 

2.1.  Przychody i koszty Laboratorium 

W kontrolowanym okresie w Szpitalu ewidencjonowano koszty według rodzajów oraz 
w rozbiciu na poszczególne ośrodki powstawania kosztów (w tym dla Laboratorium według 
wielkości wykonanych zadań/badań). W okresie objętym kontrolą wynik finansowy 
w Szpitalu był wyliczany całościowo, nie wyodrębniano takiego wyniku dla samego 
Laboratorium. Wynik finansowy Szpitala na dzień 31 grudnia 2015 r. wynosił 173 995,26 zł, 
(na dzień 31 października 2016 r.: -294 143,19 zł). 

Poziom osiągniętych przychodów netto z tytułu sprzedaży świadczeń diagnostyki 
laboratoryjnej wyniósł w 2015 r. 3,9 tys. zł, z tego 1,8 tys. zł z tytułu realizacji umów 
z  dwoma podmiotami leczniczymi, a 2,1 tys. zł z osobami fizycznymi13.  

Przychody netto Szpitala ze sprzedaży ogółem w 2015 r. wyniosły 8 622,7 tys. zł (udział 
procentowy przychodów ze sprzedaży świadczeń diagnostyki laboratoryjnej w kosztach 
operacyjnych Szpitala wyniósł w 2015 r. 0,046%). 

(dowód: akta kontroli str. 56-57, 58-61, 80, 81, 82-86, 335-336, 337-341) 

Koszty badań laboratoryjnych za 2015 r. oszacowano w Szpitalu na podstawie 
rzeczywistych kosztów poniesionych przy opracowywaniu badań laboratoryjnych14.  

Poziom kosztów (bezpośrednich) z tytułu świadczeń diagnostyki laboratoryjnej 
realizowanych w ramach umów z płatnikami publicznymi wyniósł w 2015 r. 191,6 tys. zł 
(koszty działalności operacyjnej Szpitala wyniosły ogółem 9 057,1 tys. zł).  Udział 
procentowy kosztów bezpośrednich Laboratorium w kosztach operacyjnych wyniósł w 2015 
r. 2,11%. Na dzień 15 grudnia 2016 r. koszty Laboratorium wynosiły 154,3 tys. zł.  

(dowód: akta kontroli str. 56-57, 58-61, 87-91)   

Odnosząc się do działań podejmowanych w celu zracjonalizowania kosztów prowadzonej 
działalności i ich rezultatów oraz działań zmierzających do zreorganizowania działalności 
Laboratorium, dyrektor Szpitala wskazał, że ze względu na wysoki poziom niezbędności 
laboratorium bakteriologicznego (prątka gruźlicy) podejmowane były w Szpitalu działania 
zmierzające przede wszystkim do zapewnienia bezpiecznej pracy pracowników 
Laboratorium oraz podniesienia poziomu niezawodności otrzymywanych wyników. Polegały 
one na: 

 oddaniu do użytkowania w grudniu 2012 r. laboratorium bakteriologicznego, 
spełniającego kryteria bezpieczeństwa pracy (w szczególności nieprzenikania się 
ciągów „brudny-czysty”), 

 zakupie masek z filtrem „Heppa typu FFP2” (dla indywidualnej ochrony pracowników), 

 planowaniu oraz zakupie aparatury i sprzętu medycznego na potrzeby Laboratorium. 

Dyrektor Szpitala podał również, że w obecnej sytuacji struktura finansowa kosztów Szpitala 
jest adekwatna w niezbędnym zakresie dla realizacji i zabezpieczenia Województwa 
Małopolskiego przed rozprzestrzenianiem się prątków gruźlicy15. Zaznaczył przy tym, 
że należy oczekiwać wzrostu kosztów działania Laboratorium, choćby poprzez amortyzację, 
wykorzystanie nowego sprzętu oraz wyposażenia, wzrostu zabezpieczeń według 
najnowszej wiedzy, procedur oraz standardów, zważywszy na fakt, iż Laboratorium 
wykonuje również badania prątków gruźlicy, które hipotetycznie mogą znajdować się 
w otoczeniu (użytych maseczkach pracowników, w ściekach oczyszczonych itp.). Wskazał 
także, że posiadanie Laboratorium w Szpitalu zmniejsza ryzyko przeniesienia zakażenia na 

                                                      
13 Spośród badań wykonanych na rzecz podmiotów zewnętrznych Szpital pośredniczył w wykonywaniu ogółem 
48 pozycji badań. 

14 Na podstawie rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 8 lipca 2015 r. w sprawie zaleceń dotyczących 
standardu rachunku kosztów u świadczeniodawców (Dz. U. z 2015 r. poz. 1126). 

15 Według stanu na 17 października 2016 r. na 70 pacjentów przebywających w Szpitalu, 41 było „czynnie 
prątkujących” (wśród nich u dwóch osób stwierdzono gruźlicę wielolekooporną). Pod względem 
niebezpieczeństwa epidemiologicznego: dwunastu pacjentów miało AFB w pojedynczym preparacie, osiemnastu 
pacjentów: AFB+, trzech pacjentów: AFB++ oraz ośmiu: AFB+++ (wykonane oznaczenia metodą 
bakterioskopową za pomocą preparatu Ziehl-Nielsena AFB). 
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osoby postronne, które mogłyby zostać zakażone w czasie transportu materiałów 
niebezpiecznych i/lub pacjentów prątkujących, zwłaszcza, z gruźlicą wielolekooporną 
i znacząco prątkujących (AFB++ lub AFB +++) do innych laboratoriów, czy podmiotów 
wykonujących diagnostykę. 

(dowód: akta kontroli str. 56-57, 58-61)           

W kontrolowanym okresie Szpital w ramach zawartych z NFZ umów na leczenie szpitalne 
(hospitalizacja na Oddziale Gruźlicy i Chorób Płuc) wykonywał świadczenia laboratoryjne 
z zakresu: bakterioskopii i posiewu (wykonywanego metodą konwencjonalną na podłoże 
stałe Löwensteina-Jensena) oraz gazometrii. 

Koszty badań laboratoryjnych wykonanych na rzecz pacjentów, których świadczenia były 
finansowane ze środków publicznych wyniosły: w zakresie bakterioskopii i posiewu 
151,5 tys. zł w 2015 r. i 124,9 tys. zł w 2016 r. (według stanu na 31 października) 
a w zakresie gazometrii 37,4 tys. zł w 2015 r. i 37,6 tys. zł w 2016 r. (według stanu na 31 
października). Udział kosztów tych badań (łącznie w zakresie bakterioskopii i posiewu oraz 
gazometrii) w kosztach realizowanych świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju leczenie 
szpitalne wynosił w 2015 r. i 2016 r.: ok. 2%. Dodatkowo Szpital posiadał dwie umowy 
zawarte z podmiotami leczniczymi na wykonywanie badań laboratoryjnych o rocznej 
wartości każdej z tych umów wynoszącej 16,8 tys. zł w 2015 r.16.    

(dowód: akta kontroli str. 7, 335-336, 337-341, 469) 

2.2. Wydzielenie ze struktur Szpitala diagnostyki laboratoryjnej 

Dyrektor Szpitala wyjaśnił, że decyzja o wydzieleniu ze struktur Szpitala diagnostyki 
laboratoryjnej została podjęta w 2012 r. Wówczas zostało oddane do użytkowania 
bezpieczne laboratorium prątka gruźlicy, które jest (obecnie) niezbędne do podstawowej 
działalności Szpitala, czyli leczenia gruźlicy (…). Jednocześnie w ośrodku oddalonym od 
dużych miast jakim jest Jaroszowiec bardzo trudno pozyskać specjalistę zgodnego 
z profilem laboratorium. Poza tym kontynuacja działalności laboratorium analitycznego 
wiązałaby się ze znacznym zwiększeniem kubaturowym, a przede wszystkim bardzo 
istotnym wkładem finansowym w zakup nowoczesnej aparatury. Jak obserwujemy 
w ostatnim okresie dramatycznie trudno pozyskać środki zewnętrzne. Wynika to (moim 
zdaniem) z nieprawdziwego, społecznego zaniku świadomości zagrożenia gruźlicą. 

(dowód: akta kontroli str. 75-76, 77-79) 

Odnosząc się do działań mających na celu zidentyfikowanie ewentualnych zagrożeń 
i słabych punktów prowadzonej działalności przed jej powierzeniem podmiotowi 
zewnętrznemu, dyrektor Szpitala wskazał, że w tym zakresie podejmowano działania 
polegające na spotkaniach i konsultacjach na szczeblu kadry zarządzającej Szpitala 
z ówczesnym kierownikiem Laboratorium i innymi pracownikami bezpośrednio 
zaangażowanymi w działalność laboratoryjną. 

Dyrektor Szpitala wskazał, że w Szpitalu wypracowane zostały metody oraz warianty 
postępowania mające na celu zapewnienie bezpiecznego procesu leczenia pacjentów, 
zgodnie z możliwymi do spełnienia standardami w ramach otrzymywanych środków 
finansowych. Polegały one na otrzymaniu w 2011 r. certyfikatu „PN ISO 9001: 2008”, 
poprzedzonego procesem wdrożeniowym przeprowadzonym przez firmę zewnętrzną. 

Dodał także, że w Szpitalu prowadzone były analizy i podejmowane działania naprawcze 
oraz restrukturyzacyjne związane z działalnością Laboratorium. Ze względu na fakt dużego 
niebezpieczeństwa zakażenia pracowników Laboratorium i osób postronnych (w ramach 
poboru krwi dla osób z zewnątrz) podjęto decyzję o jak najszybszym (w ramach środków 
Szpitala) przeniesieniu Laboratorium do obiektu, który dawałby maksymalne poczucie 
bezpiecznej pracy osób tam zatrudnionych. Zaznaczył także, że w chwili obecnej nie ma 
możliwości dostępu osób postronnych, a (…) ze względu na konieczność przeniesienia 
laboratorium mikrobiologicznego Szpital nie miał możliwości innego realizowania 
diagnostyki analitycznej oraz wpisanego poziomu referencyjnego laboratorium 

                                                      
16 Podano dostępne dane związane z zamknięciem ksiąg rachunkowych i rozliczeniem miesiąca października 
2016 r. 
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mikrobiologicznego aniżeli outsorcing. Dodał także, że ze względu na ilość wykonywanych 
badań ewentualna budowa, wyposażenie i koszty bieżące byłyby zupełnie nieadekwatne do 
przewidzianych „profitów”. 

(dowód: akta kontroli str. 75-76, 77-79)     

Odnosząc się do przeprowadzenia analiz skutków zlecenia realizacji świadczeń diagnostyki 
laboratoryjnej zewnętrznym podmiotom, dyrektor Szpitala wskazał, że monitorowano na 
bieżąco (przez lekarzy) jakość otrzymywanych wyników. Dodał, że ze względu na to, 
że Szpital jest małą jednostką, analizy dotyczące skuteczności i efektywności realizacji 
wydzielanej działalności omawiane były w trakcie spotkań kierownictwa Szpitala. Organem 
doradczym lub pomocniczym dla kierownictwa Szpitala, wypełniającym także obowiązki 
dotyczące outsourcingu usług laboratoryjnych, był zespół ds. zakażeń szpitalnych.  

Dyrektor Szpitala wskazał, że przeprowadzono badanie rynku usług outsourcingowych 
związanych z wydzielaną działalnością w trybie zamówień publicznych, ze względu m.in. na 
to, że diagnostyka ambulatoryjna w Polsce jest szeroko rozwinięta przez różnego rodzaju 
podmioty. W Szpitalu szacowano koszty na poziomie budowy i wyposażenia własnego 
laboratorium na ok. 500 tys. zł, a koszty bieżące (rocznie) na ok. 150 tys. zł (koszty 
diagnostyki analitycznej wynosiły 25 tys. zł, natomiast koszty badań mikrobiologicznych 
wyższego poziomu referencyjnego 29 tys. zł). Dodał także, że Szpital jest zobligowany 
przez Polskie Towarzystwo Chorób Płuc do korzystania z usług laboratorium prątka gruźlicy 
wyższej referencyjności tj. Krajowego Referencyjnego Laboratorium Prątka Gruźlicy 
w Warszawie oraz Małopolskiego Centralnego Laboratorium Prątka Gruźlicy w Krakowie. 

Dyrektor Szpitala podkreślił przy tym, że Szpital nie był w stanie zorganizować i prowadzić 
laboratorium analitycznego (ze względu na celowość i możliwości tej działalności). 
Natomiast dla działającego w Szpitalu laboratorium mikrobiologicznego szczególne zasady 
referencyjności wyznaczają ww. laboratoria w Warszawie i w Krakowie. Dyrektor Szpitala 
wskazał przy tym, że sporządzono listę potencjalnych partnerów outsourcingowych dla 
działalności laboratorium mikrobiologicznego (ww. laboratoria w Warszawie i w Krakowie), 
natomiast dla laboratorium analitycznego – w ramach prawa zamówień publicznych. 

W Szpitalu opracowano także rekomendację dotyczącą wydzielanej działalności (ustaloną 
podczas rozmów kierownictwa Szpitala i pracowników zainteresowanych). Jak wskazał 
Dyrektor Szpitala, biorąc pod uwagę wielkość Szpitala i kontraktu z NFZ nie było i nie ma 
możliwości wykonania bezpiecznego laboratorium prątka gruźlicy oraz dodatkowego obiektu 
diagnostyki ambulatoryjnej. 

Opracowano także plan wydzielenia działalności w zakresie badań laboratoryjnych, 
opracowanym w czasie bezpośrednich rozmów z uwzględnieniem przełożonej pielęgniarek 
i kierownika Laboratorium.  

Dla laboratorium mikrobiologicznego zostały opracowane procedury ISO dotyczące zasad 
pobierania i transportu materiału diagnostycznego oraz postępowania przy opracowaniu 
materiału do badań. Dla laboratorium analitycznego (zewnętrznego) pobieranie 
i opracowanie badań odbywało się na podstawie otrzymanego „Podręcznika pobierania 
próbek pierwotnych”. 

(dowód: akta kontroli str. 75-76, 77-79)     

Szpital przekazał wykonywanie badań całodobowej diagnostyki laboratoryjnej podmiotowi 
zewnętrznemu w 2014 r. oraz w 2016 r. w ramach procedury konkursu ofert przewidzianej 
dla zamawiania świadczeń zdrowotnych. Odbywało się to w ramach przepisów ustawy 
z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej17 oraz ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. 
o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych18. 

W pierwszym postępowaniu (przeprowadzonym w lutym 2014 r.) uzasadnieniem dla 
dokonania takiego zlecenia był brak możliwości wykonywania badań laboratoryjnych 
w szerokim zakresie w Szpitalu, jako jednostce monospecjalistycznej (badania tego rodzaju 
były niedostępne w Szpitalu ze względu na ograniczenia sprzętowe, ponadto brak 

                                                      
17 Dz. U. z 2016 r. poz.1638; dalej w skrócie: „udl”. 

18 Dz. U. z 2016 r. poz. 1793 ze zm. 
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specjalistów w innych specjalnościach medycznych wymagał zabezpieczenia w konsultacje 
u podwykonawcy). Przyjęto kryteria oceny ofert na podstawie ceny oraz odległości 
wykonawcy od Szpitala. 

W konkursie ofert udział wziął jeden podmiot, który złożył niepodlegającą odrzuceniu ofertę. 
W dniu 1 marca 2014 r. Szpital zawarł umowę z wybranym wykonawcą (na okres 14 
miesięcy, tj. do 1 maja 2015 r.). Umowa została zmieniona dwoma aneksami: z 1 marca 
2014 r. (m.in. wprowadzającym druki skierowań na wykonywanie badań w trybie pilnym 
„cito”19) oraz z 28 kwietnia 2015 r. (przedłużającym termin obowiązywania umowy do 1 maja 
2016 r.). Wartość zrealizowanej umowy do 1 maja 2015 r. wyniosła 24 704,80 zł, a łączna 
wartość umowy w okresie od 1 marca 2014 r. do 1 maja 2016 r. wyniosła 48 351,90 zł. 

Dyrektor Szpitala wyjaśnił, że po dokonaniu rozeznania rynku, wskazany kontrahent był 
jedynym, który wówczas w rejonie działalności Szpitala mógł zapewnić odbiór materiału 
pobranego do diagnostyki laboratoryjnej i dostarczyć go do analizy w wymaganym czasie, 
celem uzyskania wiarygodności wyniku, a powyższe rozwiązanie nie wpływało negatywnie 
na zachowanie zasad uczciwej konkurencji. W wyniku aneksu nie zmieniono wartości badań 
jednostkowych, a łączna wartość (przedłużonej) umowy wyniosła 48,4 tys. zł (tj. poniżej 
wymaganych kwot dla zachowania procedury konkursowej). 

(dowód: akta kontroli str. 62-66, 67-68, 69-71, 72, 73-74, 92-106, 107, 108-109, 110-112, 
470-471, 472-473) 

W dniu 29 kwietnia 2016 r. Szpital zawarł umowę z ww. podmiotem, obowiązującą do dnia 
30 września 2016 r. (wartość tej umowy wyniosła 8,5 tys. zł). Dyrektor Szpitala wskazał, 
że zawarcie tej umowy uzasadnione było pojawieniem się na rynku nowej, konkurencyjnej 
firmy działającej na terenie Śląska, która miała możliwość spełnienia wymogów dotyczących 
czasu transportu i dostarczenia materiału diagnostycznego do laboratorium. Na tej 
podstawie Szpital przygotował nowe postępowanie konkursowe na wykonywanie 
przedmiotowych świadczeń, celem rozwoju konkurencji między potencjalnymi 
świadczeniodawcami, a nowy podmiot wziął udział w takim postępowaniu. 

(dowód: akta kontroli str. 470-471, 472-473) 

W drugim postępowaniu (rozpoczętym we wrześniu 2016 r.) Szpital zastosował procedurę 
udzielenia zamówienia publicznego bez zastosowania przepisów ustawy Prawo zamówień 
publicznych ze względu na wartość zamówienia nieprzekraczającą w skali roku 30 tys. 
euro20, przy spełnieniu wymagań określonych w art. 26 ust. 4a udl i art. 27 udl. Ustalona 
wartość szacunkowa (netto) zamówienia wyniosła 26 tys. zł. Oczekiwano przy tym 
wskazania (dla każdego badania) czasu oczekiwania na wynik w trybie tradycyjnym 
i w trybie przyspieszonym (na cito) wraz ze wskazaniem metody badania i jego kosztu, 
a także opisu systemu zamkniętego poboru krwi.  

Dyrektor Szpitala wyjaśnił również, że celem zastosowania wskazanej procedury było 
stworzenie warunków dla złożenia korzystnych (dla Szpitala) ofert na wykonywanie 
przedmiotowych badań, a w efekcie zawarcie umowy z wiarygodnym, konkurencyjnym 
świadczeniodawcą, spełniającym wymogi określone przez Szpital.     

Zgodnie z uzasadnieniem udzielenia zamówienia, celem zapewnienia wysokiej jakości 
usługi wskazane jest dołożenie wszelkich starań, żeby zminimalizować ryzyko błędów na 
etapie przedlaboratoryjnym, laboratoryjnym i polaboratoryjnym. Szczególnie istotnym jest 
zachowanie właściwych warunków i czasu transport próbek do badań. 

W konkursie ofert przeprowadzonym w 2016 r. (od 13 do 29 września), na wykonywanie 
świadczeń zdrowotnych w ramach 128 rodzajów badań, przyjęto kryteria: cena (waga 95%) 

                                                      
19 Takich badań w Szpitalu wykonywano w okresie kontroli średnio pięć rocznie. 

20 Odbyło się na podstawie zarządzenia Dyrektora Szpitala z dnia 18 grudnia 2014 r. w sprawie wprowadzenia 
regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości nieprzekraczającej kwoty wskazanej w art. 4 pkt 8 
ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz udzielania w określonym zakresie świadczeń zdrowotnych na 
podstawie art. 26 ust. 4a ustawy o działalności leczniczej. Regulamin ten określał szczegółowy sposób 
postępowania w ramach m.in. udzielania w określonym zakresie świadczeń zdrowotnych. 
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i odległość (waga 5%, tj. 1-30 km: 5%, powyżej 31 km: 0%). Ofertę złożyły dwa podmioty21. 
W dniu 30 września 2016 r. Szpital, z działając w trybie art. 26 udl, zawarł umowę 
z wybranym wykonawcą, który świadczył te usługi na podstawie umowy z 1 marca 2014 r., 
na okres 12 miesięcy (do 30 września 2017 r.). 
(dowód: akta kontroli str. 124-128, 129-139, 140-149, 150-162, 163-173, 174-180, 181-218, 

470-471, 472-473) 

2.3. Gospodarowanie majątkiem Szpitala 

W okresie objętym kontrolą Szpital nie zbywał swojego majątku, nie oddawał go również 
w użyczenie, najem lub dzierżawę podmiotom udzielającym świadczeń z zakresu 
diagnostyki laboratoryjnej. Szpital nie osiągał przychodów z tytułu sprzedaży lub dzierżawy 
sprzętu analitycznego oraz nie poniósł kosztów z tytułu użyczenia takiej aparatury, 
w związku z podjęciem decyzji o outsourcingu usług w obszarze diagnostyki laboratoryjnej 
w ww. okresie.   

Szpital nie wynajmował także pomieszczeń, a tym samym nie osiągnął przychodów 
w badanym okresie z tytułu najmu pomieszczeń pod prowadzoną działalność 
outsourcingową w obszarze diagnostyki laboratoryjnej. 

Przed przekazaniem w outsourcing działalności w zakresie analitycznej diagnostyki 
laboratoryjnej oraz wyższej referencyjności badań mikrobiologicznych, Szpital nie posiadał 
umów dzierżawy aparatury pomiarowo-badawczej, nie posiadał ich także w czasie trwania 
kontroli NIK. Laboratorium kontynuowało działalność we własnym zakresie, stąd 
podpisywane były umowy dotyczące zakupów jednorazowego sprzętu, odczynników 
i innych niezbędnych materiałów. 

(dowód: akta kontroli str. 113-114, 115-123) 

2.4. Rozliczenia finansowe z podwykonawcami 

W okresie objętym kontrolą Szpital dokonywał płatności z tytułu zlecania badań 
laboratoryjnych na rzecz firmy zewnętrznej w formie przelewów bankowych22. Do każdej 
faktury „VAT” podmiot zewnętrzny dołączał comiesięczne zestawienie zleceń kontrolnych 
z podziałem na oddziały i lekarzy Szpitala. Wskazywało one m.in. nazwisko i imię pacjenta, 
nr PESEL (pacjenta) oraz listę, ilość i wartość tzw. badań zwalidowanych. Weryfikacji 
zgodności wykazanych w załącznikach do faktur cen za zrealizowane badania z zawartymi 
umowami dokonywali upoważnieni pracownicy Szpitala. 

Spośród 26 zbadanych rozliczeń z tytułu zlecania badań laboratoryjnych, w dziewięciu 
przypadkach Szpital dokonywał płatności z opóźnieniem, wynoszącym od dwóch do 28 dni 
(kwoty do zapłaty wynosiły od 29,80 zł do 1 890,40 zł). Płatności za faktury zostały 
dokonane w terminie określonym w § 6 ust. 4 ww. umowy z dnia 1 marca 2014 r. zawartej 
przez Szpital z tym podmiotem, zgodnie, z którym, zapłata za fakturę następuje w terminie 
do 30 dni od daty jej przyjęcia przez Szpital. Dyrektor Szpitala wskazał, że w tych 
przypadkach terminy płatności zostały skorygowane poprzez wystawienie stosowych not 
korygujących.  

W kontrolowanym okresie Szpitalowi nie wystawiono not odsetkowych w przypadkach 
nieterminowego regulowania zobowiązań (Szpital nie zapłacił również odsetek karnych). 
Szpital nie otrzymywał od podwykonawcy świadczeń wezwań do zapłaty, upomnień oraz 
pism świadczących o kierowaniu spraw na drogę sądową (w celu uzyskania należnych 
przychodów). 

Kwota zobowiązań wymagalnych z tytułu zlecania świadczeń w zakresie diagnostyki 
laboratoryjnej ww. podwykonawcy wynosiła 1,5 tys. zł według stanu na koniec 2015 r. i 1,5 
tys. zł według stanu na dzień 30 października 2016 r. 

(dowód: akta kontroli str. 231-242) 

                                                      
21 W ramach tego postępowania Szpital dokonał sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej wybranego oferenta 
w zakresie proponowanej ceny za realizację zamówienia (na podstawie wykazu ilościowego i jakościowego 
badań zawartego w ofercie). 

22 Badaniem objęto 26 faktur wystawionych Szpitalowi w latach 2015-2016. 
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3. Dostępność świadczeń diagnostyki laboratoryjnej 

3.1. Zapewnienie dostępu do świadczeń  

W okresie objętym kontrolą Szpital zapewniał bieżący (ciągły) dostęp do badań diagnostyki 
laboratoryjnej: 

 w lokalizacji (strukturze) Szpitala poprzez: 

 wykonywanie badań laboratoryjnych w kierunku mykobakterii, w celu zapewnienia 
możliwości bezpośredniego monitorowania leczenia przeciwprątkowego pacjentów 
zdiagnozowanych oraz zapewnienie możliwości wstępnego wykrycia 
Mycobacterium tuberculosis complex (zespołu prątków gruźliczych 
chorobotwórczych dla człowieka), badania w zakresie: opracowania materiału 
diagnostycznego, wykonywanie badania bakterioskopowego23, wykonanie posiewu 
na podłoża stałe Löwensteina-Jensena i hodowla prątków metodą 
konwencjonalną, wykonanie testów identyfikacyjnych: niacynowego i testu MGIT - 
TBc. Badania te wykonywane były w Laboratorium Szpitala; 

 wykonanie badań gazometrycznych (w zakresie pomiaru pH, pO2, pCO2) w punkcie 
analiz zlokalizowanym przy Izbie Przyjęć Szpitala (jako tzw. punkt analiz w miejscu 
kontaktu pacjenta z personelem medycznym24); 

 poza terenem Szpitala: 

 wykonywanie badań laboratoryjnych w kierunku mykobakterii, w celu zapewnienia 
możliwości wykonania testów lekowrażliwości prątków, hodowli w systemach 
automatycznych „Bactec” i wykonania testów genetycznych. Badania wykonywane 
były przez Małopolskie Centralne Laboratorium Diagnostyki Prątka Gruźlicy 
w Krakowie25; 

 wykonywanie analitycznych badań laboratoryjnych (z wyłączeniem ww. diagnostyki 
w kierunku mykobakterii) z uwzględnieniem potrzeby wykonania badań pilnych 
(cito), na podstawie umowy zawartej przez Szpital z podmiotem zewnętrznym 
(„Diagnostyka Sp. z o.o.” z siedzibą w Krakowie)26. 

Badania laboratoryjne wykonywane były w ramach świadczeń zdrowotnych w rodzaju 
rehabilitacja lecznicza i leczenie szpitalne – choroby płuc – hospitalizacja (wyłącznie dla 
pacjentów hospitalizowanych).  

(dowód: akta kontroli str. 56-57, 58-61)          

Odnosząc się do wykonywania badań gazometrycznych w Szpitalu poza strukturą 
Laboratorium bez zapewnienia autoryzacji wyników tych badań przez diagnostów 
laboratoryjnych, Dyrektor Szpitala wskazał, że wykonywane gazometrie były niezbędne do 
realizowania procedury leczenia na Oddziale Rehabilitacji Pulmonologicznej. Ze względu na 
fakt, że Szpital dysponuje gazometrem od 2006 r. przyjęte zostało, iż aby nie ryzykować 
czasem dojazdu do innego laboratorium, który mógłby wpłynąć na wyniki gazometryczne, 
badania te realizowane były w Szpitalu. Dodał również, że usytuowanie MDL za obiektem 
gruźlicy powodowałoby niepotrzebne narażenie pacjentów Oddziału Rehabilitacji, którzy 
celem oddania krwi przemieszczaliby się blisko Oddziału Gruźlicy i Chorób Płuc (…) 
a pacjenci leżący musieliby być transportowani celem poboru krwi, co byłoby bardzo 
uciążliwe dla procesu rehabilitacji pulmonologicznej.      

(dowód: akta kontroli str. 538, 549-550, 551-553)   

                                                      
23 Wykonanie, barwienie metodą Ziehl-Nielsena oraz ocena preparatów. 

24 Nadzór nad aparatem do gazometrii i jego bieżącą obsługą (szkolenia i kontrole) zapewniali diagności 
laboratoryjni zatrudnieni w Laboratorium. 

25 Na podstawie zawartej umowy pomiędzy Szpitalem a Krakowskim Szpitalem Specjalistycznym im. Jana Pawła 
II w Krakowie (w strukturze, którego ww. Centralne Laboratorium się znajdowało). Przy czym genotypowanie 
szczepów oraz oznaczanie rodzin molekularnych wykonywane było – za pośrednictwem ww. Centralnego 
Laboratorium w Zakładzie Mikrobiologii Krajowego Referencyjnego Laboratorium Prątka w Warszawie, które 
zostało wyznaczone przez ministra właściwego ds. zdrowia do realizacji tej formy diagnostyki laboratoryjnej. 

26 Badania w tym trybie odbywały się na podstawie transportu do laboratorium ww. podmiotu zewnętrznego 
(w Olkuszu lub w Katowicach). 
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Pobieranie materiału diagnostycznego oraz jego transport do Laboratorium wykonywane 
było przez personel medyczny Szpitala. Postępowanie to odbywało się na podstawie 
opracowanych procedur przedlaboratoryjnych, tj. dotyczących: 

 postępowania przy pobieraniu materiału diagnostycznego do badań bakteriologicznych, 

 ogólnych zasad pobierania materiału do badań laboratoryjnych, 

 transportu materiału diagnostycznego. 

Zabezpieczeniem i przygotowaniem próbek do badania w kierunku mykobakterii i transportu 
do laboratorium znajdującego się poza lokalizacją Szpitala, zajmował się personel 
Laboratorium. Odbywało się to zgodnie z instrukcjami (stanowiącymi załączniki do umowy 
zawartej przez Szpital) dotyczącymi: pobierania materiału do badań mikrobiologicznych 
w kierunku gruźlicy, zasad transportu materiałów biologicznych i zasady przechowywania 
próbek do transportu. 

Pobieranie materiału diagnostycznego do badań innych niż w kierunku mykobakterii 
(analitycznych, mikrobiologicznych i epidemiologicznych) wykonywane było przez personel 
medyczny Szpitala. Przygotowaniem i zabezpieczeniem próbek do transportu zajmowali się 
technicy analityki medycznej. Za transport do laboratorium zewnętrznego odpowiadał 
zleceniobiorca na podstawie zawartej umowy. Postępowanie to odbywało się na podstawie 
procedur przedlaboratoryjnych zleceniobiorcy (tj. „Podręcznika pobierania próbek 
pierwotnych”, wersja VI z grudnia 2013 r.)27.  

(dowód: akta kontroli str. 56-57, 58-61)           

Dyrektor Szpitala wskazał, że personel medyczny znał zakres wykonywanych badań przez 
laboratorium własne oraz w zakresie badań uzupełniających wykonywanych przez 
laboratoria podwykonawców28. Dotyczyło to procedur w zakresie postępowania przy 
pobieraniu materiału diagnostycznego do badań bakteriologicznych, zasad pobierania 
materiału do badań laboratoryjnych oraz transportu materiału diagnostycznego. Posiadał 
również wiedzę o sposobie przygotowania pacjenta do badania, zasadach pobierania 
materiału do badań laboratoryjnych i bakteriologicznych, co potwierdzone zostało podpisami 
na rozdzielniku procedur Systemu Zarządzania Jakością (wdrożonego w Szpitalu w marcu 
2011 r.).  

Do wiadomości kierowniczego personelu medycznego Szpitala przekazano również w maju 
2015 r. wykaz akredytowanych procedur badawczych z obowiązującymi metodami 
i zakresami referencyjnymi, wykonywanych przez podwykonawcę badań laboratoryjnych. 

Standardy postępowania w zakresie zlecanych firmie zewnętrznej badań opisane zostały 
w ww. „Podręczniku pobierania próbek pierwotnych”, który przekazano do wiadomości 
personelu w marcu 2015 r. (pielęgniarek oddziałowych Szpitala, które następnie 
zobowiązały się do przeszkolenia podległego im personelu).  

(dowód: akta kontroli str. 113-114, 115-123) 

Dyrektor Szpitala na podstawie umowy zawartej z podmiotem zewnętrznym 
na wykonywanie medycznych badań analitycznych, zatwierdził listę lekarzy upoważnionych 
do zlecenia badań laboratoryjnych. W przypadku zlecania badania w kierunku obecności 
prątka gruźlicy (mykobakterii), odbywało się to przez lekarzy pracujących na Oddziale 
Gruźlicy i Chorób Płuc.  

W Szpitalu w latach 2015-2016 nie wykonywano zabiegów planowych (Szpital nie posiadał 
oddziałów o typie zabiegowym)29. 

(dowód: akta kontroli str. 56-57, 58-61, 335-336, 337-341) 

                                                      
27 Podręcznik ten opisywał standardy postępowania w celu (właściwego): zlecenia badania laboratoryjnego, 
przygotowania pacjenta do badania, przygotowania materiału biologicznego do wykonania badań oraz 
zapewnienia warunków prawidłowego pobierania i transportu materiału biologicznego. 

28 Dotyczyło to: pełnomocnika ds. systemu zarządzania jakością, kierownika Laboratorium, pielęgniarek 
oddziałowych na Oddziale Gruźlicy i Chorób Płuc (w ramach pododdziałów: gruźlicy i chorób płuc) i Oddziale 
Rehabilitacji oraz pracownika pracowni bronchofiberoskopii Szpitala. 

29 Jedynym świadczeniem zdrowotnym wykonywanym u pacjentów Szpitala w trybie ambulatoryjnym była 
bronchofiberoskopia (wymagająca w szczególności wykonania badania „HBsAg”).  
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3.2. Wykonywane badania  

W okresie objętym kontrolą Laboratorium zrealizowało badania: 

 bakteriologiczne: 

 opracowanie materiału i preparat barwiony metodą Ziehl-Nielsena: 1 661 badań 
w 2015 r. (w tym 98% badań dla Oddziału Gruźlicy i Chorób Płuc) i 1 298 badań 
w 2016 r. (do października; w tym 99% dla ww. Oddziału); 

 posiew i hodowla na podłożu stałym Löewesteina-Jensena: 1 661 badań w 2015 r. 
(w tym 98% badań dla Oddziału Gruźlicy i Chorób Płuc) i 1 298 badań w 2016 r. 
(do października; w tym 99% dla ww. Oddziału); 

 identyfikacja Mycobacterium tuberculosis – test niacynowy: 17 oznaczeń dla 
Oddziału Gruźlicy i Chorób Płuc w okresie od stycznia do października 2016 r.; 

 identyfikacja prątków do kompleksu Mycobacterium tuberculosis lub prątków 
atypowych (test MOTT – test MGIT): 15 oznaczeń dla ww. Oddziału w ww. okresie; 

 materiału biologicznego (badanie gazometryczne): 561 badań w 2015 r. (wyłącznie dla 
Oddziału Rehabilitacji Pulmonologicznej) oraz 451 badań w 2016 r. (do października; 
w tym 98% dla ww. Oddziału). 

W 2015 r. badania bakteriologiczne stanowiły łącznie 85,5%, a badania gazometryczne 
14,5% wszystkich badań wykonywanych w Laboratorium. W ww. okresie 2016 r. badania 
bakteriologiczne stanowiły 85,2%, a badania gazometryczne 14,6% wszystkich badań. 
Laboratorium w tym zakresie zabezpieczało potrzeby Szpitala (własnych Oddziałów). 

(dowód: akta kontroli str. 219, 220) 

W Szpitalu wykonano w ramach umów zawartych z NFZ (na lecznictwo szpitalne 
i rehabilitację leczniczą): 

 3 264 badań w 2015 r. i 2 618 badań w 2016 r. (do października) w ramach umowy 
o leczenie na Oddziale Gruźlicy i Chorób Płuc, 

 619 badań w 2015 r. i 461 badań w 2016 r. (od stycznia do października) w ramach 
umowy o leczenie na Oddziale Rehabilitacji Pulmonologicznej. 

W kontrolowanym okresie Szpital nie posiadał umowy na leczenie w ramach podstawowej 
opieki zdrowotnej. 

(dowód: akta kontroli str. 221, 222) 
Szpital zlecał wykonywanie badań analitycznych podmiotowi zewnętrznemu („Diagnostyka” 
Sp. z o.o. w Krakowie) na podstawie ww. umów zawartych: 

 w dniu 1 marca 2014 r. (obowiązująca do 1 maja 2015 r. i przedłużona 28 kwietnia 2015 
r. do 1 maja 2016 r.30), 

 w dniu 29 kwietnia 2016 r., obowiązująca od 1 maja do 30 września 2016 r., 

 w dniu 30 września 2016 r., obowiązująca od 1 października 2016 r. do 30 września 
2017 r. 

W 2014 r. Szpital zlecił do wykonania w 2015 r. 6 767 badań o łącznej wartości 17 357 zł31, 
w tym m.in.: 

 5 281 badań biochemicznych (18 rodzajów badań) o wartości 12 794,50 zł, 

 872 badań hematologicznych (cztery rodzaje badań) o wartości 1 650 zł, 

 445 badań analitycznych (ogólnych moczu) o wartości 1 112,50 zł, 

 116 badań układu krzepnięcia (dwa rodzaje badań) o wartości 352 zł. 

Szpital zlecił w 2016 r. (do października) 5 738 badań o łącznej wartości 16 155,40 zł32, 
w tym m.in.: 

 4 556 badań biochemicznych (28 rodzajów badań) za 9 689,10 zł, 

 598 badań hematologicznych (cztery rodzaje badań) za 1 187,80 zł, 

 363 badań analitycznych (ogólnych moczu) za 726 zł, 

 123 badań układu krzepnięcia (cztery rodzaje badań) za 300,10 zł. 

                                                      
30 Nie pobrano w tym dniu badań do diagnostyki laboratoryjnej (dzień ustawowo wolny od pracy). 

31 Największy udział we wszystkich badaniach miały badania biochemiczne: „ALT”, „AST” i bilirubina całkowita 
(po 22% wszystkich badań), kreatynina (8%) oraz badanie analityczne moczu (8%). 

32 Największy udział we wszystkich badaniach miały badania biochemiczne: „ALT”, „AST” i bilirubina całkowita 
(po 17% wszystkich badań) oraz elektrolity (Na, K, Cl; 9%). 
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Ponadto Szpital zawarł 31 grudnia 2013 r. umowę z Krakowskim Szpitalem 
Specjalistycznym im. Jana Pawła II, na wykonywanie badań laboratoryjnych w zakresie 
diagnostyki prątka gruźlicy (wyższej referencyjności), obowiązującą od 1 stycznia 2014 r. 
do 28 lutego 2015 r. Aneksem umowę tą przedłużono do 28 lutego 2016 r. W dniu 3 marca 
2016 r. Szpital zawarł nową umowę z tym podmiotem obowiązującą od 1 marca 2016 r. 
do 28 lutego 2017 r. 

Na ich podstawie Szpital zlecił do wykonania 167 badań za 21 420 zł w 2015 r. i 95 badań 
za 15 685 zł w 2016 r. (od stycznia do października). Z tego w zakresie: 

 badań bakteriologicznych: 

 posiew i hodowla na podłożu płynnym metodą „Bactec”: 106 badań za 10 070 zł 
w 2015 r. i 47 badań za 4 465 zł w ww. okresie 2016 r.; 

 badania lekowrażliwości podstawową metodą konwencjonalną: 26 badań za 2 860 zł 
w 2015 r. i 12 badań za 1 320 zł w ww. okresie 2016 r.; 

 badania lekowrażliwości rozszerzoną metodą konwencjonalną: 10 badań za 1 300 zł 
w 2015 r. i trzy badania za 390 zł w ww. okresie 2016 r.; 

 badań genetycznych: 

 wykrywanie DNA Mycobacterium tuberculosis metodą sondy genetycznej System 
Probe Tec ET po 32 badania (za 6 960 zł w 2015 r. i 9 280 zł w ww. okresie 2016 r.); 

 po jednym badaniu w latach 2015-2016: System Gene Xpert, test Xpert MTB/RIF 
o wartości po 230 zł. 

Szpital miał również zawartą 18 lutego 2013 r. umowę z Gabinetem Lekarskim Diagnostyki 
Mikroskopowej „HISTAMED” S.C. z siedzibą w Gliwicach, obowiązująca do 17 lutego 2015 
r. Została ona przedłużona 18 lutego 2015 r. (aneksem) do 17 lutego 2016 r. a 16 lutego 
2016 r. (także aneksem) do 17 lutego 2017 r. Na ich podstawie ww. podmiot leczniczy 
wykonał na rzecz pacjentów Szpitala: 

 59 badań cytologicznych za 885 zł w 2015 r. i 44 takich badań za 660 zł w 2016 r. 
(od stycznia do października), 

 pięć badań histopatologicznych za 90 zł w 2015 r. i jedno takiej badanie za 18 zł w 2016 
r. (od stycznia do października). 

(dowód: akta kontroli str. 223-230, 342-363) 

W okresie objętym kontrolą Szpital nie zlecał podwykonawcom badań laboratoryjnych, 
których wykonanie było możliwe w Laboratorium funkcjonującym w strukturze Szpitala. 

(dowód: akta kontroli str. 335-336, 337-341) 

4. Jakość wykonywanych badań diagnostyki laboratoryjnej 

4.1. System zarządzania jakością 

System zarządzania jakością wdrożono w Szpitalu w marcu 2011 r. w zakresie spełniania 
wymagań normy „PN-EN ISO 9001: 2009”33. System ten poddawany był audytom 
przeprowadzanym przez firmę zewnętrzną oraz audytom wewnętrznym. Ostatni audyt 
zewnętrzny odbył się w kwietniu 2015 r. (ważność certyfikatu upływa w marcu 2018 r.), 
a wewnętrzny w październiku 2015 r. 

Laboratorium spełniało wymagania normy „PN-EN ISO 9001: 2009”. Ze względu na skalę 
działalności Laboratorium i jego strukturę nie wdrożono norm „PN-EN ISO/IEC 17025” i „PN-
EN ISO/IEC 15189”. Laboratorium Szpitala nie posiadało w okresie objętym kontrolą 
akredytacji „Polskiego Centrum Akredytacji” w lokalizacji udzielania świadczeń.  

(dowód: akta kontroli str. 113-114, 115-123)        

Warunki umów zawartych z przyjmującym zamówienie („Diagnostyka Sp. z o.o.” 
w Krakowie) na realizację świadczeń laboratoryjnej diagnostyki medycznej nie zawierały 
zobowiązań do wdrożenia standardów norm „PN-EN ISO/IEC 17025” lub „PN-EN ISO/IEC 
15189”.  Dyrektor Szpitala wskazał, że medyczne laboratorium diagnostyczne wykonujące 

                                                      
33 W zakresie: świadczenie kompleksowych usług medycznych w zakresie pulmonologii, a szczególnie ochrony 
społeczeństwa przed gruźlicą oraz świadczenie usług medycznych w zakresie rehabilitacji pulmonologicznej 
i ogólnoustrojowej 
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świadczenia zdrowotne w zakresie medycznej diagnostyki laboratoryjnej na potrzeby 
Szpitala spełniało wymagania prawne i wykonywało badania zgodnie z obowiązującymi 
zaleceniami i rekomendacjami34. 

(dowód: akta kontroli str. 113-114, 115-123) 

W Laboratorium prowadzona była wewnątrzlaboratoryjna kontrola jakości w postaci kontroli 
barwników i kontroli żyzności pożywki Löwensteina-Jensena oraz zewnątrzlaboratoryjna 
(tzw. testówka kontrolna organizowana przez Krajowe Referencyjne Laboratorium Prątka 
Gruźlicy w Warszawie, dotycząca sprawdzenia poprawności oceny rozmazów).  

(dowód: akta kontroli str. 39-44) 

4.2. Spełnianie standardów jakości  

W okresie objętym kontrolą, w Laboratorium poza procedurami obowiązującymi w zakresie: 
postępowania przy pobieraniu materiału diagnostycznego do badań bakteriologicznych, 
ogólnych zasad pobierania materiału do badań laboratoryjnych oraz transportu materiału 
laboratoryjnego, w ramach systemu zarządzania jakością przyjęto 17 instrukcji, spośród 
których sześć nie było stosowanych ze względu na przejęcie zadań wykonywania 
diagnostycznych badań laboratoryjnych przez podmiot zewnętrzny.  

Obowiązujące procedury odnosiły się do badań wykonywanych w Szpitalu (w tym 
w Laboratorium), tj. m.in. do: badania płynu z jamy opłucnowej, postępowania przy badaniu 
gazometrii krwi, opracowywania materiałów diagnostycznych w ramach bakteriologii prątka 
gruźlicy, archiwizowania danych dotyczących badań wykonywanych w Laboratorium. 
Wskazane instrukcje zawierały zasady przyjmowania materiału do badań laboratoryjnych 
(wykonywanych w Laboratorium), przechowywania materiału do tych badań 
wykorzystywanego oraz przedstawiania i wydania wyników z badań35).  

Praktyczne stosowanie w Laboratorium procedur odnoszących się do zlecania wykonania 
badania laboratoryjnego, pobierania materiału do badania i jego transportu do podmiotu 
zewnętrznego oraz przyjmowania materiału do badań, jego przechowywania oraz 
przedstawiania i wydawania sprawozdań z badań laboratoryjnych, sprawdzono na 
podstawie badania kontrolnego dokumentacji z przebiegu poszczególnych faz wykonania 
wybranych 12 różnych badań36. Na tej podstawie nie stwierdzono odstępstw od ustalonych 
procedur. 
(dowód: akta kontroli str. 327-328, 329-330, 365-367, 368-374, 375-379, 380-384, 385-392)   

4.3. Fazy procesu diagnostycznego 

4.3.1. Faza przedanalityczna 

W okresie objętym kontrolą dokonano standaryzacji czynności fazy przedanalitycznej, 
prowadzących do zminimalizowania możliwości popełniania tzw. błędów 
przedlaboratoryjnych, wpływających na wiarygodność wyników badań. Dyrektor Szpitala 
wskazał, że ustalenie standardów postępowania zapewniających optymalne ograniczenie 
liczby błędów przedlaboratoryjnych odbywało się m.in. poprzez: 

 stosowanie się do obowiązujących procedur przedlaboratoryjnych oraz instrukcji 
postępowania w zakresie pobierania materiału do badań; 

 wykorzystanie wiedzy fachowej personelu w zakresie przygotowania pacjenta 
i właściwego pobierania materiału oraz systematyczne pogłębianie tej wiedzy poprzez 
udział w szkoleniach wewnętrznych; 

                                                      
34 Co potwierdzono w ramach równocześnie prowadzonej przez NIK kontroli wykonywania badań 
laboratoryjnych przez ww. podmiot zewnętrzny (w ramach kontroli nr P/16/056 „Dostępność i finansowanie 
diagnostyki laboratoryjnej”). 

35 Wykonywanie posiewu i hodowla prątków metodą konwencjonalną, wykonywanie i barwienie preparatów 
metodą Ziehl-Nielsena, wykonanie podłoża Löwensteina-Jensena (i postępowania przy kontroli jego żyzności, 
także w przypadku postępowania z jajami kurzymi służącymi do jego wykonywania) oraz postępowania 
ze szkłem laboratoryjnym i innymi akcesoriami mającymi kontakt z materiałem zakaźnym.  

36 Badania z zakresu: analityki ogólnej, hematologii, chemii klinicznej i immunologii – wykonywane dla ośmiu 
pacjentów Szpitala przez podmiot zewnętrzny oraz badania wykonywane w Szpitalu (dla czterech pacjentów) 
z zakresu gazometrii i mikrobiologii prątka gruźlicy.  
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 współpracę diagnosty laboratoryjnego z personelem oddziałów (wymiana informacji 
dotyczącej pacjenta). 

Dyrektor Szpitala wskazał również, że standaryzacji dokonywano poprzez bieżące 
obserwacje, zgłaszanie uwag i wątpliwości, które były na bieżąco wyjaśniane pomiędzy 
zlecającym badanie (personel danego oddziału) a wykonującym badanie (Laboratorium). 
Dokonano standaryzacji czynności, które na etapie przedlaboratoryjnym mogły być źródłem 
błędów, tj. zlecenie badania laboratoryjnego do wykonania u konkretnego pacjenta 
(zaplanowane z jednodniowym wyprzedzeniem na stałe godziny poranne), przygotowanie 
pacjenta do pobrania materiału, sposób pobrania i postępowania z próbką 
(przez wyznaczony i przeszkolony personel)37 oraz przygotowanie próbek do transportu 
(m.in. poprzez oznaczanie zlecenia i próbki kodami kreskowymi). 

Dyrektor Szpitala dodał, że na podstawie bieżącego i okresowego przeglądu 
otrzymywanych wyników badań, w zakresie czasu realizacji od momentu pobrania 
w Szpitalu do momentu rejestracji w laboratorium zewnętrznym, głównym celem 
w standaryzowaniu jakości usługi laboratoryjnej dla pacjentów Szpitala (na etapie 
przedlaboratoryjnym) było dążenie do wykonywania badań w laboratorium spełniającym 
wymagania jakościowe (stawiane medycznym laboratorium diagnostycznym) 
i  równocześnie znajdującym się w najbliższej odległości od Szpitala38. 

(dowód: akta kontroli str. 313-314, 315-326, 364) 

Kadra medyczna komórek organizacyjnych Szpitala została zapoznana i zobowiązana 
do stosowania procedur Systemu Zarządzania Jakością opisujących etap przedanalityczny. 
Odnosiły się one do: ogólnych zasad pobierania materiału do badań laboratoryjnych, 
postępowania przy pobieraniu materiału diagnostycznego do badań bakteriologicznych, 
transportu materiału diagnostycznego oraz przekazanego przez podmiot zewnętrzny 
(świadczący usługi w zakresie medycznej diagnostyki laboratoryjnej) ww. Podręcznika 
pobierania próbek pierwotnych. 

(dowód: akta kontroli str. 335-336, 337-341) 

W okresie objętym kontrolą w Laboratorium prowadzony był rejestr błędów 
przedanalitycznych (przedlaboratoryjnych). Na jego podstawie stwierdzono: dwa błędy 
w 2015 r. dotyczące: hemolizy w próbce i błędnego pobrania materiału (0,16 błędu 
miesięcznie) oraz sześć błędów w 2016 r. (do października; 0,6 błędu miesięcznie): trzy 
błędy hemolizy w próbce, dwa błędy pobrania i jeden błąd polegający na powstaniu skrzepu 
w próbce.  

(dowód: akta kontroli str. 246-247) 

W latach 2015-2016 Laboratorium prowadziło analizy błędów przedlaboratoryjnych. Z uwagi 
na możliwość bezpośredniego kontaktu z personelem pobierającym i nadzorującym 
pobranie próbek do badań, wszelkie nieprawidłowości i uwagi związane z próbką były 
na bieżąco wyjaśniane z personelem, odpowiadającym za pobranie i transport próbki. 
W przypadku takiej konieczności uwagi związane z jakością materiału dostarczanego 
do badania były umieszczane na wyniku z badania, jako dodatkowa informacja dla lekarza. 
Analizy i wnioski z błędów przedlaboratoryjnych były m.in. omawiane z lekarzami 
i pielęgniarkami oddziałowymi. W celu zmniejszenia ilości takich błędów systematycznie 
przeprowadzano rozmowy z personelem pobierającym i/lub nadzorującym pobieranie 
materiału do badania, przypominając elementarne zasady właściwego jego pobierania 
(udzielanie instruktażu pacjentowi i/lub skutecznego nadzoru podczas pobierania próbki).   

(dowód: akta kontroli str. 335-336, 337-341) 

W okresie objętym kontrolą w Szpitalu przeprowadzono szkolenia dla personelu w zakresie: 

 przygotowania pacjenta do badań laboratoryjnych (osiem szkoleń dla 268 osób); 

 pobierania materiału biologicznego (13 szkoleń dla 335 osób); 

 przechowywania i transportu materiału do badań (pięć szkoleń dla 157 osób); 

 identyfikacji i przygotowania materiału do badań (sześć szkoleń dla 181 osób); 

                                                      
37 Na Oddziale Gruźlicy i Chorób Płuc przyjęto zasadę zgodnie, z którą pobór próbki plwociny do badań 
bakteriologicznych u konkretnego pacjenta odbywał się pod nadzorem pielęgniarki. 

38 Zostało to osiągnięte od 1 października 2015 r. (wykonywanie badań przez podmiot zewnętrzny w Olkuszu). 
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 przygotowywania formularzy zleceń (sześć szkoleń dla 111 osób); 

 stosowania kodów kreskowych (dwa szkolenia dla 84 osób). 
Szkolenia przeprowadzane były przez pracowników Szpitala (w tym personel Laboratorium) 
i dominującego podwykonawcy badań i dotyczyły badań przeprowadzanych w Laboratorium 
jak i zlecanych na do wykonania przez tego podwykonawcę. Szkolenia te adresowane były 
do pracowników Oddziału Gruźlicy i Chorób Płuc oraz Oddziału Rehabilitacji 
Pulmonologicznej (pielęgniarki i lekarze), Laboratorium i zespołu ds. zakażeń szpitalnych, 
przełożonej pielęgniarek i pełnomocnika ds. ISO, a także kierownika ds. technicznych 
i kierowców. 

(dowód: akta kontroli str. 6, 419-432) 

W ramach kontroli prowadzonej przez NIK w „Diagnostyka Sp. z o.o.”, wykonującej badania 
analityczne na rzecz Szpitala na poziomie dominującym, ustalono, że wskazana Spółka 
prowadziła rejestry i analizy błędów przedanalitycznych (tzw. przedlaboratoryjnych) 
oznaczeń świadczonych na rzecz Szpitala.  

W 2015 r. odnotowano 59 błędów tej fazy laboratoryjnej, w tym 52 (tj. 88%) ze względu na 
brak adresu i pięć błędów (8%) związanych z brakiem podpisu pielęgniarki na zleceniu 
wykonania badania39.  

W 2016 r. (do października) odnotowano 66 błędów tej fazy, w tym 25 (tj. 38%) ze względu 
na brak adresu i 16 błędów (27%) związanych z brakiem podpisu pielęgniarki na zleceniu 
wykonania badania40.  

Odpowiadając na pytanie, czy liczba i waga tych błędów miała wpływ na jakość 
wykonywanych przez ww. Spółkę na rzecz Szpitala badań oraz potencjalnych działań 
Szpitala w celu wyeliminowania błędów przedlaboratoryjnych, dyrektor Szpitala wskazał, 
że błędy te nie miały wpływu na jakość badań wykonywanych przez Spółkę. Dodał, 
że Szpital podejmie działania korygująco-zapobiegawcze w ramach funkcjonującego 
systemu zarządzania jakością według normy PN-EN  ISO 9001:2009 w postaci: 

 przeprowadzenia szkolenia przypominającego (dla pracowników odpowiedzialnych za 
przygotowanie próbek do badań) o sprawdzaniu zleceń na badania kierowanych 
z oddziałów, celem uniknięcia powstania niezgodności w dokumentacji medycznej; 

 wystosowania informacji o kompletnym wypełnianiu zleceń na badania do pracowników 
Szpitala, odpowiedzialnych za pobieranie próbek, wypełnianie, kierowanie i zlecanie 
badań.     

Zdaniem NIK rodzaj wskazanych przez Diagnostyka Sp. z o.o. błędów odnotowanych 
w fazie przedanalitycznej wskazuje na nierzetelne wypełnianie przez personel Szpitala 
obowiązku prawidłowego oznaczania zleceń wykonania badania. Jakkolwiek błędy te nie 
wpływają na jakość wykonywanych badań, to jednak powinno dążyć się do ich 
wyeliminowania. Ponadto liczba tych błędów wskazuje na konieczność ciągłego 
prowadzenia przez Szpital wewnętrznej kontroli jakości badań, co powinno przyczynić się 
do uzyskiwania kompletnej dokumentacji z leczenia pacjentów Szpitala.    

(dowód: akta kontroli str. 532, 533-536, 537, 538, 540-548) 

4.3.2. Faza analityczna 

W okresie objętym kontrolą w Szpitalu dokonano standaryzacji postępowania podczas 
etapu analitycznego obejmującego wykonywanie badań m.in. poprzez zapewnienie kontroli 
powtarzalności i odtwarzalności badań. Pracownicy Laboratorium Szpitala na bieżąco oraz 
okresowo sprawowali kontrolę nad sprzętem stosowanym w procesie analitycznym oraz 
przeprowadzali również kontrole wewnętrzne stosowanych odczynników do badań. 
Laboratorium uczestniczyło w kontrolach zewnętrznych jakości badań, które pozwalały 
równocześnie ocenić stosowane standardy laboratoryjne w zakresie procesu analitycznego, 
stosowane odczynniki i sprzęt oraz biegłość personelu w wykonywaniu badań. 

                                                      
39 Pozostałe błędy zakwalifikowano jako: brak pieczątki lekarza i brak wskazania lekarza kierującego. 

40 Pozostałe błędy odnosiły się m.in. do braku wskazania na zleceniu wykonania badania: lekarza kierującego 
(dziewięć błędów) i godziny pobrania (osiem błędów). 

Uwaga dotycząca 
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W Laboratorium kontrolowano warunki, które mogłyby mieć wpływ na wyniki badań. 
Kontrola ta obejmowała bieżący monitoring temperatury w cieplarce (w której inkubowane 
były hodowle bakteryjne) oraz w lodówkach (z odczynnikami do badań, w tym z pożywkami 
oraz odrębnej, w której przechowywano próbki do badań). Kontrola ta polegała 
na dokonywaniu zapisów przy wejściu i wyjściu z pracy pracownika Laboratorium. 
Dodatkowo cieplarka podlegała okresowemu przeglądowi technicznemu, a z uwagi na 
możliwość kontaminacji krzyżowych, takiemu przeglądowi poddawano również komorę 
laminarną. W latach 2015-2016 wyniki bieżącej kontroli w tym zakresie nie wskazywały na 
wystąpienie nieprawidłowości. 

(dowód: akta kontroli str. 313-314, 315-326) 

W okresie objętym kontrolą Laboratorium prowadziło ewidencję błędów fazy analitycznej, 
każdorazowo podejmując analizę takiego błędu. Przyjęto również zasady dobrej praktyki 
laboratoryjnej, zmniejszające ryzyko wystąpienia kontaminacji krzyżowych. Od 1 stycznia 
2015 r. do 25 listopada 2016 r. w Laboratorium nie odnotowano błędu analitycznego, który 
nie zostałby zauważony i przechwycony w trakcie wykonywania analizy. W okresie od 
1 stycznia do 23 września 2016 r. nie odnotowano również błędu analitycznego związanego 
z kontaminacją krzyżową na etapie czynności analitycznych. W 2015 r. podczas 
wykonywania czynności barwienia preparatów odnotowano w trzech przypadkach 
oderwanie preparatu ze szkiełka podstawowego. Na tej podstawie podjęto działania 
naprawcze, które polegały na omówieniu problemu w Laboratorium, przedstawieniu działań, 
które miały zabezpieczyć przed ponowną sytuacją oraz na powtórnym wykonaniu preparatu 
z opracowanego materiału od pacjenta, utrwaleniu preparatu i jego zabarwieniu. Dyrektor 
Szpitala wskazał, że podjęte działania we wszystkich tych przypadkach były skuteczne. 

Świadczenia w zakresie diagnostyki laboratoryjnej wykonywane były przy użyciu sprzętu 
laboratoryjnego posiadającego atesty oraz certyfikaty dopuszczenia do obrotu i stosowania 
w placówkach ochrony zdrowia. 

(dowód: akta kontroli str. 50-51, 313-314, 315-326) 

W okresie objętym kontrolą Laboratorium uczestniczyło w czterech krajowych programach 
zewnętrznej oceny jakości badań. Organizowane one były przez: 

 Centralny Ośrodek Badań Jakości w Diagnostyce Laboratoryjnej (z siedzibą w Łodzi) – 
w ramach diagnostyki laboratoryjnej (w czterech sesjach letnich i zimowych) 
sprawdzających parametry równowagi kwasowo-zasadowej i elektrolitów „ISE”), 

oraz w ramach diagnostyki mikrobiologicznej (z racji specyfiki Laboratorium): 

 Krajowe Referencyjne Laboratorium Prątka Gruźlicy w Warszawie; 

 Małopolskie Centralne Laboratorium Diagnostyki Prątka Gruźlicy (Regionalne 
Referencyjne Laboratorium Prątka)41. 

Oceniane parametry dotyczyły oznaczeń m.in.: pH, pCO2, pO2 i elektrolitów42 oraz 
wykonania hodowli i identyfikacji szczepów z rodzaju Mycobacterium. Laboratorium 
otrzymało „bardzo dobre” i „dobre” oceny jakości. 

(dowód: akta kontroli str. 246-247, 433-448, 449-468) 

4.3.3. Faza postanalityczna 

W okresie objętym kontrolą Laboratorium dokonało standaryzacji czynności etapu 
postanalitycznego poprzez opracowywanie wyników badań zgodnie z obowiązującymi 
przepisami. Wyniki badań zawierały: dane pacjenta (imię i nazwisko, data urodzenia, płeć, 
PESEL), rodzaj badań, dane Laboratorium, datę i godzinę przyjęcia materiału do badania 
(zlecenie), identyfikację oddziału i lekarza zlecającego badanie, rodzaj materiału 
do badania43, nr (dzienny) próbki, wynik w formie opisowej, laboratoryjną interpretację 
wyników44, dane osoby autoryzującej badanie oraz datę jego wykonania (przy założeniu 
zapewnienia czytelności wypełniania formularza). 

                                                      
41 Działające przy Krakowskim Szpitalu Specjalistycznym im. Jana Pawła II w Krakowie.  

42 Tj. sodu, potasu i chloru. 

43 Badanie w kierunku mykobakterii metodą konwencjonalną lub przy użyciu preparatu AFB („Acid Fast Bacilii”). 

44 Np. wpisy: „hodowla dodatnia/ujemna: Mykobakterie wyhodowano/nie wyhodowano”; preparat AFB – ujemny 
(nie stwierdzono/stwierdzono prątków kwasoopornych w preparacie); „błąd pobrania: niewystarczająca ilość 

Opis stanu 
faktycznego 



 

18 

Laboratorium przed wydaniem wyników na zewnątrz sprawdzało zgodność danych 
wpisanych na wynik z danymi zawartymi w karcie zlecenia badań oraz w dzienniku badań 
laboratoryjnych. Ponadto Laboratorium prowadziło ewidencję odbieranych wyników badań 
oraz współpracowało z lekarzami Szpitala zlecającymi badania i będącymi jednocześnie 
odbiorcami badań laboratoryjnych.  

W tym zakresie w Szpitalu, w ramach księgi jakości Laboratorium, przyjęto procedurę 
przedstawiania i wydawania wyników laboratoryjnych. Zakładała ona m.in. archiwizację 
wyników badań w księgach laboratoryjnych. 

W okresie objętym kontrolą nie odnotowano błędów fazy postanalitycznej, które mogłyby 
wpłynąć negatywnie na proces diagnostyczny i leczniczy.  

Jak wskazał dyrektor Szpitala wszelkie wątpliwości i uwagi związane z wynikami badań 
zgłaszane były bezpośrednio personelowi Laboratorium. Najczęstsze błędy fazy 
postanalitycznej, które zostały zauważone w Laboratorium to tzw. literówki (które zostały 
wychwycone najczęściej przy dokonywaniu wpisu wyniku na kartę bakteriologiczną lub 
podczas wypisywania i sprawdzania wyniku). Dodał także, że natychmiast podejmowano 
stosowne działania (każdorazowo szukano przyczyny omyłki pisarskiej)45.  

W Szpitalu podjęto działania w celu zmniejszenia ilości błędów postanalitycznych 
(wpisywanie wyniku badania), polegające m.in. na:  

 w przypadku pacjenta pierwszorazowego sprawdzano poprawność jego danych w karcie 
zlecenia badania z danymi zawartymi w rejestrze gruźlicy; 

 w przypadku pacjenta badanego po raz kolejny sprawdzano dane z danymi wpisanymi 
w karcie bakteriologicznej.    

(dowód: akta kontroli str. 313-314, 315-326) 

4.4. Czas wykonywania badań laboratoryjnych 

W przypadku wykonywanych w Laboratorium: 

 badań gazometrycznych: pobranie materiału odbywało się na podstawie zgłoszenia 
lekarza lub pielęgniarki oddziałowej. Technik analityki medycznej na podstawie 
zgłoszenia pobierał od (przygotowanego do badania) pacjenta materiał, a następnie 
fizycznie wykonywał w ciągu ok. 10 minut to badanie (ta sama osoba, co pozwalało 
kontrolować czas badania). Wynik badania osoba wykonująca to badanie przekazywała 
bezpośrednio (wydruk z aparatu) do lekarza lub pielęgniarki oddziałowej, którzy włączali 
je do dokumentacji medycznej (historii choroby pacjenta). Wykonujący badanie (technik 
analityki medycznej) podpisywał wydruk bezpośrednio po wykonaniu badania 
i przekazywał go do pielęgniarki oddziałowej lub lekarza zlecającego, który dokonywał 
jego weryfikacji (skutkującej w szczególności koniecznością powtórzenia badania);  

 badań mikrobiologicznych na preparatach AFB (barwienia metodą kwasooporną), 
po zakończeniu hodowli, wynik autoryzowany był po jego wypisaniu (w Laboratorium).   

Dokumentacja medyczna (w poddanej kontroli próbie): zlecenia (skierowania) na wykonanie 
badania oraz wyniki (sprawozdania z badań) zawierały wymagane informacje. 

(dowód: akta kontroli str. 331-334, 393-398, 399-404, 405-409, 410-418) 

W ramach kontroli dokonano badania czasu realizacji świadczeń na wybranej próbie 65 
badań wykonywanych u pacjentów przez podmiot zewnętrzny oraz w Szpitalu46.  

                                                                                                                                       
materiału do wykonania badania zgodnie z obowiązującymi procedurami”; „kontaminacja: hodowla 
zanieczyszczona nieswoistą florą bakteryjną”. 

45 Z przeprowadzonych analiz wyciągnięto wnioski: błąd powielony w dokumentacji laboratoryjnej do błędu 
z karty zlecenia badań lub błąd popełniony przez pracownika Laboratorium w trakcie wpisywania do dziennika 
badań lub wypisywania wyniku. 

46 Próbki do badania wybrano w sposób losowy (losowanie przypadkowe) z danych z dokumentacji medycznej 
prowadzonej w formie papierowej (prowadzonej na oddziałach Szpitala oraz w Laboratorium). W okresie kontroli 
podmiot zewnętrzny posługiwał się laboratoryjnym systemem informatycznym, do którego wgląd mieli 
pracownicy Szpitala. Poddane kontroli badania wykonywane w Szpitalu obejmowały: równowagę kwasowo-
zasadową i badania mikrobiologiczne, natomiast badania wykonywane przez podmiot zewnętrzny: elektrolity 
(gospodarka wodno-elektrolitowa), morfologię krwi, badanie „CRP”, badanie moczu i badania mikrobiologiczne 
(w kierunku mykobakterii). 
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Badania diagnostyki laboratoryjnej realizowane były w czasie wynikającym z zawartych 
umów i zgodnie z obowiązującymi w Szpitalu procedurami z zakresu standardów jakości 
badań. 

W przypadku badań zlecanych na zewnątrz, pobranie materiału i jego przyjęcie odbywało 
się w tym samym dniu (tożsamym z dniem zlecenia wykonania badania). Pobieranie 
materiału odbywało się głównie w godzinach porannych (700-830), jego odbiór przez kuriera 
podmiotu zewnętrznego w czasie do 1½ godziny od pobrania (700-1000).  

Czas od pobrania w Szpitalu do przyjęcia materiału do badań (czas rejestracji próbki po jej 
dostarczeniu przez kuriera) w laboratorium podwykonawcy wynosił w przypadku: 

 badań elektrolitów w 2015 r. (pięć badań) od pięciu do ponad sześciu godzin 
(autoryzacja wyniku następowała od 13 do 68 minut); 

 morfologii krwi w 2015 r. (pięć badań) od pięciu do ponad ośmiu godzin (autoryzacja od 
7 do 242 minut), w 2016 r. (pięć badań) od dwóch do trzech godzin (autoryzacja od 8 
do 121 minut); 

 badania CRP w 2015 r. (pięć badań) od pięciu do dziesięciu godzin (autoryzacja od 46 
do 140 minut), w 2016 r. (pięć badań) od dwóch do trzech godzin (autoryzacja od 17 do 
49 minut); 

 badania moczu w 2015 r. (pięć badań) od pięciu do ośmiu godzin (autoryzacja od 24 do 
122 minut), w 2016 r. (pięć badań) od dwóch do 2½ godziny (autoryzacja od 45 do 134 
minut); 

 badania mikrobiologicznego (w kierunku mykobakterii) w 2015 r. od siedmiu do ośmiu 
godzin (autoryzacja od 1 do 129 minut), w 2016 r. od trzech do dziesięciu godzin 
(autoryzacja od 34 do 117 minut). 

Wszystkie poddane kontroli badania zostały wykonane i dokonano ich autoryzacji, nie 
stwierdzając błędów fazy przedanalitycznej. 

Zgodnie z umową z 1 marca 2014 r. zawartą przez Szpital z podwykonawcą gwarantował 
on odbiór materiału do badań będących przedmiotem zamówienia codziennie do godz. 1000, 
a czas oczekiwania na wynik miał wynosić od jednego do 10 dni (zależnie od jego rodzaju). 

Umowa z 30 września 2016 r. zobowiązywała podwykonawcę do odbierania próbek od 
poniedziałku do piątku w godzinach porannych od godz. 830 do 900 (poza badaniami „cito”) 
i zobowiązywała go do dostarczenia do medycznego laboratorium diagnostycznego 
w czasie nie mającym negatywnego wpływu na stabilność analizowanych parametrów 
w próbce. Czas oczekiwania na wynik w trybie tradycyjnym miał wynosić od jednego do 14 
dni, w trybie przyspieszonym („na cito”) do 2 godzin od dostarczenia próbki do laboratorium. 

Odnosząc się do czasu wykonywania badań laboratoryjnych i ich wpływu na wyniki badań 
(w szczególności w kontekście autoryzacji ich wyników), dyrektor Szpitala wskazał, 
że wdrożony w laboratorium „Diagnostyka” Sp. z o.o. system zapewnienia jakości oraz 
posiadanie akredytacji na wiele oznaczeń laboratoryjnych zobowiązuje i stanowi, 
a przynajmniej powinien stanowić gwarancję prowadzenia wiarygodnych badań poprzez 
nadzorowanie procesu badawczego, w tym warunków i czasu transportu próbek. 
Dodatkowo wynik badania autoryzowany jest przez diagnostę laboratoryjnego, co jest 
równoznaczne z poświadczeniem, że badanie wykonano na właściwej próbce, która została 
pozytywnie oceniona przez diagnostę. Dodał również, że każdorazowo w przypadku 
niewłaściwej próbki fakt ten jest zgłaszany do zlecającego i badanie z takiej próbki nie 
zostaje wykonane.  

(dowód: akta kontroli str. 331-334, 393-398, 399-404, 405-409, 410-418, 549-550, 551-553) 

NIK zwraca uwagę na stwierdzone przypadki długiego czasu oczekiwania na wykonanie 
i autoryzację wyników badań w laboratorium podwykonawcy (w poddanej kontroli próbie 
badań). Jakkolwiek odbiór próbek do badań następował w czasie określonym w umowach 
łączących Szpital z podwykonawcą i każdorazowo następowała autoryzacja ich wyników, 
to zdaniem NIK kilkugodzinny czas oczekiwania na wynik może wpływać na podejmowane 
decyzje o sposobie leczenia pacjentów Szpitala.  
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4.5. Transport materiału biologicznego 

W okresie objętym kontrolą materiał do badań laboratoryjnych był transportowany na terenie 
Szpitala (w ramach transportu wewnętrznego), jak i ze Szpitala do laboratorium 
zewnętrznego (transport zewnętrzny). W tym zakresie wdrożono procedurę dotyczącą 
transportu materiału diagnostycznego, obowiązującą od 1 marca 2011 r. 
Materiał biologiczny był transportowany każdorazowo przez osobę upoważnioną ustnie 
przez pielęgniarkę oddziałową lub kierownika Laboratorium. Przeprowadzano szkolenia 
przypominające (co najmniej raz w roku) w zakresie pobierania próbek do badań, w tym ich 
transportowania do Laboratorium. Materiał ten był transportowany w pozycji pionowej 
(próbki/flakony umieszczone w statywach), w dedykowanych do tego celu zamykanych 
pojemnikach (z oznaczeniem „materiał zakaźny”). Ze względu na niewielkie odległości 
pomiędzy oddziałami a Laboratorium (ok. 20-50 m) i dostarczanie próbek do badania 
bezpośrednio po uzyskaniu materiału od pacjentów (maksymalnie do godziny), w Szpitalu 
nie prowadzono monitorowania temperatury otoczenia. 
W przypadku transportu zewnętrznego materiał biologiczny był transportowany w okresie od 
stycznia do września 2015 r. na odległość do 50 km (laboratorium w Katowicach), a od 
1 października 2015 r. na odległość do 12 km (laboratorium w Olkuszu). W tym przypadku 
Szpital okresowo monitorował czas transportu próbek przejmowanych przez podmiot 
zewnętrzny poprzez analizę pomiędzy datą i godziną pobrania próbki na oddziale Szpitala, 
a datą i godziną rejestracji próbki w laboratorium zewnętrznym. Analizy te przeprowadzali 
m.in. lekarze oraz pracownicy Laboratorium. W ramach tych analiz stwierdzono kilka 
przypadków błędów pobrania materiału do badań, które wyjaśniano i korygowano 
w bieżącej działalności Szpitala. 

(dowód: akta kontroli str. 335-336, 337-341)   

W ramach kontroli dokonano oceny przebiegu zleconych do wykonania badań, 
z poszczególnych głównych rodzajów (łącznie 12 badań wybranych losowo z lat 2015-
201647) i objętych transportem wewnętrznym (na terenie Szpitala) i zewnętrznym (przez 
firmę zewnętrzną). Odbyło się to podstawie: 

 dziennika badań laboratoryjnych prowadzonego dla badań gazometrycznych 
i mikrobiologii prątka (wykonywanych w Szpitalu), który był formą rejestru tych badań 
prowadzonego w formie papierowej, a powstającego na podstawie kart zleceń badań48; 

 kart zlecenia badań (opracowanych w Szpitalu)49; 

 ewidencji potwierdzającej odbiór wyników z Laboratorium50; 

 rejestru badań zlecanych na zewnątrz, wykonywanych przez laboratorium zewnętrzne51; 

 ewidencji zleceń badań laboratoryjnych (na poszczególnych oddziałach)52; 

                                                      
47 W przypadku badań wykonywanych w Szpitalu losowanie nastąpiło na podstawie wyboru losowego 
z faktycznych zleceń (dokumentacji papierowej) na podstawie kart zlecenia badań ze zbioru rodzajowego badań 
za dany rok (tj. odrębnie za 2015 r. i za 2016 r.). Dotyczyło to badań gazometrycznych (pomiar pO2, pCO2, pH) 
i z zakresu mikrobiologii prątka gruźlicy (badanie plwociny w kierunku mykobakterii metodą konwencjonalną). 
W przypadku badań zlecanych na zewnątrz losowanie nastąpiło na podstawie losowego wyboru zleconego 
badań dla konkretnego pacjenta w danym dniu z ewidencji wykonanych badań. Dotyczyło to badań z zakresu: 
analityki ogólnej (badanie ogólne moczu), hematologii (morfologia), chemii klinicznej (m.in. próby wątrobowe) 
oraz immunologii („anty-HIV” i „anty-Hbs”). 
48 Dziennik ten zawierał (w zależności od rodzaju badania: gazometrii/mikrobiologii): nr laboratoryjny (kod 
próbki), liczba porządkowa (z dnia), nazwisko i imię pacjenta, PESEL pacjenta, wskazanie oddziału Szpitala, 
wyniki analizy (gazometria/mikrobiologia), uwagi do badania i dodatkowe informacje (np. data izolacji szczepu) – 
w przypadku badania mikrobiologicznego, podpis wykonującej badanie (pobierająca próbkę do badania 
gazometrycznego) i wskazanie lekarza kierującego do badań (nazwisko). 

49 Karty te wskazywały: dane pacjenta (imię i nazwisko oraz PESEL, płeć), rodzaju pobranego materiału 
(głównie: plwocina), pieczątka i podpis lekarza zlecającego, podpis pielęgniarki pobierającej oraz osoby 
przyjmującej, data i godzina przyjęcia próbki oraz data i godzina pobrania próbki. 

50 Znajdowały się tam wpisy: data, godzina i podpis osoby, która odbierała (pracownik Szpitala: personel 
medyczny z oddziału lub pracownik Laboratorium). Zapewniano przy tym kontakt bezpośredni przy odbiorze 
próbek przez pracownika Laboratorium od pracownika oddziału („z ręki do ręki”; następowało przekazanie próbki 
wraz z kartą zlecenia badania). 

51 Prowadzonego w formie elektronicznej w laboratorium zewnętrznym. 

52 W której odnotowywane były: dane pacjenta (imię i nazwisko oraz PESEL), data zlecenia, rodzaj badania 
i nalepiany był kod kreskowy dostarczany z laboratorium zewnętrznego.   
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 ewidencji zleconych badań do podmiotu zewnętrznego53. 

Wyniki badań były przekazywane przez laboratorium zewnętrzne do pomieszczenia przy 
Izbie Przyjęć Szpitala, gdzie były poddawane weryfikacji, co do ilości zleconych badań, 
a następnie rozdzielane i przekazywane przez technika analityki medycznej na oddziały 
Szpitala. Na tej podstawie ustalono stosowanie opracowanej i wdrożonej procedury 
w praktyce. 

(dowód: akta kontroli str. 248-249, 250-312, 327-328) 

5. Nadzór nad czynnościami diagnostyki laboratoryjnej  

5.1. Umowy na udzielanie świadczeń  

Obowiązujące w okresie objętym kontrolą umowy o udzielanie dominujących świadczeń 
diagnostyki laboratoryjnej (w ramach tzw. pełnego outsourcingu usług) z „Diagnostyka Sp. 
z o.o.”, zawarto w 2014 r. i 2016 r. na warunkach ustalonych w toku konkursów ofert. 
Zawierały one wszystkie wymagane postanowienia, a w ich treści zawarto regulacje 
zabezpieczające Szpital, w tym możliwość sprawowania nadzoru nad realizacją świadczeń 
zdrowotnych w tym zakresie. 

W zawartych umowach dochowano wymogów określonych w art. 27 udl i art. 26 ust. 3 udl – 
zakres świadczeń zdrowotnych wyszczególniony w ich treści był zgodny z przedmiotem 
konkursu ofert, a określone w tych umowach wynagrodzenie wykonawcy było zgodne 
z warunkami ofertą przedstawioną w procedurze konkursowej. Pracownicy Szpitala 
realizowali nadzór nad rozliczeniami finansowymi względem kontrahenta poprzez 
weryfikację ilości i ceny zlecanych badań oraz kontrolowali jakość udzielanych świadczeń 
zdrowotnych, w szczególności w zakresie zapewnienia właściwych warunków i czasu 
transportu pobranych do badania próbek. W toku zmian ww. umów nie zlecono nowych 
świadczeń zdrowotnych. 

(dowód: akta kontroli str. 474-476, 477-479) 

Dyrektor Szpitala wskazał, że w kontrolowanym okresie, personel Szpitala sprawował 
czynny, bieżący nadzór nad realizacją świadczeń diagnostyki laboratoryjnej przez podmioty 
zewnętrzne poprzez sprawdzanie rezultatu badania próbek od pacjentów w postaci 
otrzymywanych sprawozdań z badań. W ramach tego nadzoru analizowano wyniki badań 
przez odbiorców – lekarzy pod kątem przydatności klinicznej wyniku w procesie 
diagnozowania i leczenia. Wszelkie wątpliwości i niejasności były na bieżąco wyjaśniane 
z laboratorium zewnętrznym. Okresowo monitorowano czas transportowania próbek 
do badań przekazywanych do laboratorium zewnętrznego.   

Szpital nie prowadził czynności audytowych w laboratorium zewnętrznym, wymagał jednak 
każdorazowo przy pozyskiwaniu ofert (na świadczenia zdrowotne w zakresie medycznej 
diagnostyki laboratoryjnej) oświadczenia ze strony oferenta w zakresie spełnienia wymagań 
prawnych i jakościowych co do funkcjonowania laboratorium. Szpital wymagał 
w szczególności od wykonawcy medycznych badań laboratoryjnych spełnienia: 

 wymagań prawnych dla medycznych laboratoriów diagnostycznych, personelu, metod 
badawczych i wyposażenia; 

 dostępności do badań przez całą dobą i siedem dni w tygodniu (w tym diagnosty 
laboratoryjnego do ewentualnych konsultacji i wykonywania badań w trybie „cito”); 

 udostępnienia procedur przedlaboratoryjnych w zakresie pobierania i przygotowania 
próbek do badań; 

 uczestniczenia w kontrolach jakości wykonywanych badań (zewnątrz laboratoryjnych); 

 niezwłocznego powiadamiania Szpitala o wartościach krytycznych i innych 
nieprawidłowościach związanych z błędami na etapie pobrania próbki;  

 odbieraniu próbek od Szpitala od poniedziałku do piątku w godz. od 830 do 900 
i dostarczanie ich do laboratorium (w Olkuszu) w czasie nie mającym negatywnego 
wpływu na stabilność analizowanych parametrów w próbce; 

                                                      
53 Zawierała ona wykaz próbek, które zostały zlecone w danym dniu do laboratorium zewnętrznego i wskazywała 
liczbę porządkową dzienną, datę przekazania próbek, imię i nazwisko pacjenta, PESEL pacjenta, nr zlecenia 
(kod próbki z nalepki) oraz podpis odbierającego próbkę pracownika podmiotu zewnętrznego. 
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 zapewnieniu dostępu dla lekarzy do przeglądania wyników badań ze strony internetowej; 

 zabezpieczenia potrzeb szkoleniowych Szpitala w zakresie pobierania materiału do 
badań. 

Szpital w okresie objętym kontrolą działał wyłącznie z udziałem podmiotów udzielających na 
jego rzecz świadczeń diagnostyki laboratoryjnej, które zostały wymienione w załącznikach 
do umów zawartych z NFZ. 

(dowód: akta kontroli str. 335-336, 337-341, 480-493) 

5.2. Realizacja świadczeń w zakresie badań mikrobiologicznych 

W 2015 r. u ośmiu pacjentów Szpitala (trzech z Oddziału Gruźlicy i Chorób Płuc oraz pięciu 
z Oddziału Rehabilitacji Pulmonologicznej) wykryto zakażenia szpitalne. Na tej podstawie 
wykonano 12 badań mikrobiologicznych w celu ustalenia antybiotykogramu. W 2016 r. 
(do 31 października) takie zakażenie wykryto u jednego pacjenta Szpitala (Oddziału 
Gruźlicy i Chorób Płuc), u którego wykonano ww. badanie mikrobiologiczne. 

Oddział Gruźlicy i Chorób Płuc dysponował 80 łóżkami, odnotowano 386 hospitalizacji 
w 2015 r. i 11 726 osobodni w I półroczu 2016 r., wykonano 1 657 badań 
mikrobiologicznych (4,3 badania na jednego pacjenta i 20,7 badań na łóżko rocznie) w 2015 
r. i 773 badań w I półroczu 2016 r. (9,7 badania na łóżko i 0,06 badania mikrobiologicznego 
na ww. liczbę osobodni).  

Oddział Rehabilitacji Pulmonologicznej w 2015 r. dysponował 76 łóżkami, odnotowano 
1 267 hospitalizacji w 2015 r. i 12 282 osobodni w I półroczu 2016 r. (dla 130 osób), 
wykonano 39 badań mikrobiologicznych (0,03 badania na jednego pacjenta i 0,5 badania na 
łóżko rocznie) w 2015 r. i sześć badań w I półroczu 2016 r. (0,08 badania na łóżko i 0,0005 
badania mikrobiologicznego na ww. liczbę osobodni). 

 (dowód: akta kontroli str. 248-249, 250-312) 

Laboratorium gromadziło informacje o liczbie wykonywanych mikrobiologicznych badań na 
każdym oddziale Szpitala, w tym o liczbie wyników dodatnich. Dotyczyło to: 

 badań mikrobiologicznych w kierunku mykobakterii zlecanych do wykonania 
w Laboratorium, w postaci m.in. kart bakteriologicznych prowadzonych indywidualnie dla 
każdego pacjenta, dokumentacji lekowrażliwości szczepów prątka gruźlicy54 oraz kopii 
skierowań i wyników badań wrażliwości szczepów z rodzaju Mycobacterium na leki 
przeciwprątkowe55; 

 badań mikrobiologicznych w kierunku mykobakterii zlecanych do wykonania przez ww. 
regionalne laboratorium referencyjne w Krakowie (metodą automatyczną „Bactec”). 

Wyniki dodatnie badań mikrobiologicznych i badań epidemiologicznych były 
za pośrednictwem pielęgniarek oddziałowych przekazywane do wiadomości pielęgniarki 
epidemiologicznej (z zespołu zakażeń szpitalnych). W Laboratorium prowadzona była 
ewidencja tych wyników (udostępnianych przez podmiot zewnętrzny drogą elektroniczną). 

(dowód: akta kontroli str. 248-249, 250-312) 

Dyrektor Szpitala wskazał, że możliwość ewidencjonowania badań mikrobiologicznych, 
w tym badań dodatnich umożliwiała wykonywanie sprawozdań statystycznych oraz 
pozwalała na ocenę bieżącej i okresowej sytuacji epidemiologicznej Szpitala poprzez 
przeprowadzanie corocznych analiz: badań w kierunku mykobakterii wykonywanych 
w lokalizacji Szpitala oraz badań wykonanych metodą automatyczną (na zewnątrz), 
lekowrażliwości szczepów „MTBC” oraz wielolekoopornych szczepów prątków gruźlicy. 
Analizy te przedstawiane były na spotkaniach zespołu ds. zakażeń szpitalnych 
i wykorzystywane m.in. do bieżącego prowadzenia mapy epidemiologicznej gruźlicy 
wielolekoopornej oraz półrocznych i rocznych raportów sytuacji epidemiologicznej 
w Szpitalu. 

                                                      
54 „MTBC” – prątki gruźlicy kompleks; „MTB” – prątek gruźlicy i „MOTT” – prątki inne niż gruźlicy (atypowe). 

55 Zlecanych do wykonania w ww. Małopolskim Centralnym Laboratorium Diagnostyki Prątka Gruźlicy 

w Krakowie (regionalne laboratorium referencyjne).  
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Jak dodał, efektem wykorzystania tych danych było wprowadzenie badań przesiewowych, 
zwrócenie uwagi na właściwe przekazywanie informacji o leczeniu danego pacjenta 
(pomiędzy lekarzem prowadzącym i zlecającym badania, lekarzem chorób zakaźnych, 
mikrobiologiem i epidemiologiem szpitalnym) oraz edukację w zakresie wskazań do 
wykonywania badań mikrobiologicznych według ogólnopolskiego Programu Ochrony 
Antybiotyków. Ocena sytuacji epidemiologicznej gruźlicy była pomocna w podjęciu decyzji 
o rozbudowie infrastruktury Szpitala poprzez dobudowę kolejnych izolatek. W związku ze 
wzrastającym wskaźnikiem gruźlicy wielolekoopornej zaobserwowano także w szpitalu 
zwiększenie zużycia środków ochrony indywidualnej, w tym półmasek ochronnych typu 
FFP2. 

(dowód: akta kontroli str. 248-249, 250-255) 

W Laboratorium wdrożono instrukcję systemu zarządzania jakością według normy ISO 
9001:2008, dotyczącą postępowania w przypadku pacjentów skolonizowanych/zakażonych 
patogenem alarmowym, która obowiązywała od 23 lutego 2011 r. i była poddawana 
corocznej aktualizacji. Celem jej opracowania było ujednolicenie postępowania dotyczącego 
ww. pacjentów, zapobieganie rozprzestrzenianiu się zakażeń poprzez przerwanie drogi 
przenoszenia drobnoustroju między pacjentem a środowiskiem szpitalnym oraz 
zapobieganie zakażeniom krzyżowym między pacjentami. Zawierała ona m.in. listę 
czynników alarmowych (według rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 23 grudnia 2011 r. 
w sprawie listy czynników alarmowych, rejestrów zakażeń szpitalnych i czynników 
alarmowych oraz raportów o bieżącej sytuacji epidemiologicznej szpitala56). 

(dowód: akta kontroli str. 248-249, 250-312) 

Laboratorium przedstawiało kierownictwu Szpitala raporty okresowe w postaci analiz:  

 badań mikrobiologicznych w 2015 r. z rozbiciem na oba oddziały; 

 badań mikrobiologicznych zlecanych na zewnątrz57; 

 badań mikrobiologicznych w kierunku gruźlicy; 

 lekowrażliwości szczepów „MTBC”; 

 map epidemiologicznych wielolekoopornych u pacjentów hospitalizowanych na Oddziale 
Gruźlicy i Chorób Płuc; 

 listy patogenów alarmowych. 
Lista patogenów alarmowych i raporty w postaci ww. analiz były przekazywane zespołowi 
ds. zakażeń szpitalnych. Na bieżąco przekazywano temu zespołowi raporty dotyczące 
wyników lekooporności oraz genotypowania szczepów Mycobacterium tuberculosis complex 
izolowanych od pacjentów hospitalizowanych w Szpitalu.  

(dowód: akta kontroli str. 248-249, 250-312) 

W Szpitalu zapewniono udział diagnosty laboratoryjnego w zakresie prac i spotkań zespołu 
ds. zakażeń szpitalnych poprzez m.in. bieżące analizowanie wyników badań 
mikrobiologicznych własnych i zlecanych na zewnątrz, konsultowanie wyników badań 
dodatnich z lekarzem prowadzącym leczenie pacjenta i epidemiologiem, analizowanie 
z lekarzem i pielęgniarką epidemiologiczną występowania patogenów alarmowych, 
spotkania z personelem Szpitala poświęcone zasadom bezpiecznego postępowania 
w przypadku hospitalizacji pacjenta, u którego wyhodowano z pobranego materiału 
diagnostycznego patogen alarmowy oraz udział w kontrolach wewnętrznych stanu 
sanitarno-epidemiologicznego jak również opracowywanie mapy epidemiologicznej 
szczepów wielolekoopornych gruźlicy i wykonywanie badań epidemiologicznych (kontrola 
procesu sterylizacji, dezynfekcji oraz okresowa kontrola ścieków szpitalnych).    

(dowód: akta kontroli str. 248-249, 250-312) 

                                                      
56 Dz. U. Nr 294, poz. 1741. 
57 W przypadku Oddziału Rehabilitacji było to w okresie od I półroczu 2015 r. pięć badań (posiew plwociny), 
a Oddziału Gruźlicy i Chorób Płuc ogółem 17 badań (posiewy: moczu, krwi, plwociny, wydzieliny z drzewa 
oskrzelowego); w II półroczu 2015 r. - odpowiednio: pięć badań (posiewy: plwociny i krwi oraz pobranie materiału 
z rany) i osiem badań (posiewy: moczu, kału, popłuczyn oskrzelowe, wydzieliny z drzewa oskrzelowego 
z oskrzeli, płynu z opłucnej, „Clostridium difficile” w kale „GDH” + „Tox A/B”).   
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5.3. Kontrole medycznego laboratorium medycznego 

W październiku 2015 r. w Szpitalu przeprowadzony był audyt wewnętrzny dotyczący 
realizacji świadczeń diagnostyki laboratoryjnej w zakresie m.in. dokumentowania badań 
laboratoryjnych z zakresu mikrobiologii, parametrów tzw. procesu autoklawowania i jego 
skuteczności oraz uprawnień osób obsługujących autoklawy. W ramach tego audytu nie 
odnotowano niezgodności. Nie wnioskowano również o uruchomienie działań korygujących. 

W okresie objętym kontrolą w Laboratorium Szpitala nie były przeprowadzane kontrole 
realizacji świadczeń diagnostyki laboratoryjnej przez inne podmioty lub organy zewnętrzne. 

W marcu 2016 r. był przeprowadzony w Szpitalu audyt pośredni dotyczący spełniania normy 
ISO „PN-EN ISO 9001:2009”. Obszar Laboratorium sprawdzano pod kątem wypełnienia 
wybranych punktów normy 9001:2008 (w ramach procesu świadczenia usług medycznych 
w zakresie rehabilitacji pulmonologicznej i ogólnoustrojowej). Sprawdzano także instrukcje 
wykonywania posiewów i hodowli prątków metodą konwencjonalną. Wyniki audytu 
potwierdziły, że system zarządzania w Szpitalu był utrzymywany zgodnie z wymaganiami 
ww. normy. 

W latach 2015-2016 nie odnotowano skarg w związku z realizacją świadczeń diagnostyki 
laboratoryjnej. W ramach systemu kontroli wewnętrznej w marcu 2016 r. dokonano 
sprawdzenia rozbieżności w godzinach pobrania próbki krwi (dla 21 losowo wybranych 
pacjentów), znajdujących się na zleceniach badań laboratoryjnych a godzinami pobrania, 
wskazanymi w sprawozdaniach z badań tych próbek, ze względu na możliwość utracenia 
przez krew właściwości analitycznych58. W ramach tych działań ustalono we współpracy 
z podmiotem zewnętrznym świadczącym usługi wykonywania badań laboratoryjnych, że 
błędy te były spowodowane przez omyłkowe wprowadzanie danych do systemu 
laboratoryjnego przez pracowników rejestracji tego podmiotu (w miejsce czasu pobrania 
materiału wpisywano czas rejestracji w laboratorium).  

(dowód: akta kontroli str. 248-249, 250-312) 

 

IV. Wnioski 
Przedstawiając powyższe oceny i uwagi wynikające z ustaleń kontroli, Najwyższa Izba 
Kontroli, na podstawie art. 53 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 23 grudnia 1994 r. o Najwyższej 
Izbie Kontroli59, wnosi o: 
1) zapewnienie prawidłowego oznaczania zleceń wykonania badania przez personel 

medyczny Szpitala; 
2) podjęcie działań mających na celu skrócenie czasu oczekiwania na wykonanie 

i autoryzację wyników badań w laboratorium podwykonawcy.  

 
 
 

  

                                                      
58 W siedmiu przypadkach (34%) różnica w godzinach pobrania, wpisanych na zleceniach badań 
laboratoryjnych, a wykazanych w sprawozdaniach wynosiła ponad 2 godziny. 

59  Dz. U. z 2015 r. poz. 1096 ze zm. 
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V. Pozostałe informacje i pouczenia 
Wystąpienie pokontrolne zostało sporządzone w dwóch egzemplarzach; jeden dla 
kierownika jednostki kontrolowanej, drugi do akt kontroli. 

Zgodnie z art. 54 ustawy o NIK kierownikowi jednostki kontrolowanej przysługuje prawo 
zgłoszenia na piśmie umotywowanych zastrzeżeń do wystąpienia pokontrolnego, w terminie 
21 dni od dnia jego przekazania. Zastrzeżenia zgłasza się do dyrektora Delegatury NIK 
w Krakowie. 

Zgodnie z art. 62 ustawy o NIK proszę o poinformowanie Najwyższej Izby Kontroli, 
w terminie 21 dni od otrzymania wystąpienia pokontrolnego, o sposobie wykorzystania 
sformułowanych uwag i wykonania wniosków pokontrolnych oraz o podjętych działaniach 
lub przyczynach niepodjęcia tych działań. 

W przypadku wniesienia zastrzeżeń do wystąpienia pokontrolnego, termin przedstawienia 
informacji liczy się od dnia otrzymania uchwały o oddaleniu zastrzeżeń w całości lub 
zmienionego wystąpienia pokontrolnego. 

Kraków, dnia 18 stycznia 2017 r. 
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