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I. Dane identyfikacyjne kontroli 

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

Jednostka 

przeprowadzająca 
kontrolę 

Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Olsztynie. 

Kontroler Henryk Dykty, główny specjalista kontroli państwowej, upoważnienie do kontroli  
nr LOL/103/2016 z dnia 7 listopada 2016 r. 

      (dowód: akta kontroli str. 1-2) 

Jednostka 
kontrolowana 

GoldMedica Spółka z o.o. w Gołdapi (dalej: „GoldMedica”, „Spółka” lub „Szpital”),  
ul. Słoneczna 7, 19-500 Gołdap. 

Kierownik jednostki 

kontrolowanej 
Jednoosobowy Zarząd - Prezes Zarządu Wiesław Jurgielewicz (dalej: „Prezes”),  
od 5 września 2014 r. 

      (dowód: akta kontroli str. 3)                                                                                                              

II. Ocena kontrolowanej działalności 

Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie, mimo stwierdzonych nieprawidłowości1, 
działalność GoldMedica w latach 2015-2016 (do 30 listopada) w zakresie 
dostępności i finansowania diagnostyki laboratoryjnej. 

Pozytywną ocenę uzasadnia zwłaszcza utworzenie z dniem 1 grudnia 2015 r.,  
na bazie pomieszczeń i aparatury do badań po zlikwidowanym Niepublicznym 
Zakładzie Opieki Zdrowotnej Laboratorium Analityczne w Gołdapi (dalej: „NZOZ”), 
Pracowni diagnostyki laboratoryjnej (dalej: „Pracownia”, „Laboratorium”) wchodzącej 
w skład struktury Spółki. Skutkiem tej decyzji koszty badań diagnostycznych 
zmniejszyły się, zaś ich liczba uległa zwiększeniu. Skróceniu uległ również czas 
wykonywania badań, zaś lekarze pracujący w Szpitalu mieli możliwość bieżącej 
konsultacji wyników badań z diagnostą laboratoryjnym. 

Pozytywnie należy również ocenić spełnianie przez Pracownię warunków 
lokalowych, kadrowych i sprzętowych oraz fakt bieżącej obsługi pacjentów 
zgłaszających się na badania. Prawidłowy był też sposób finansowania 
Laboratorium oraz rozliczenia finansowe z podwykonawcami badań, które nie są 
wykonywane w Szpitalu. Pracownia spełniała również standardy jakości dla 
medycznych laboratoriów diagnostycznych. 

Stwierdzone nieprawidłowości dotyczyły natomiast: 

− nieprowadzenia paszportów technicznych dla części aparatury do badań 
diagnostycznych, 

− nieterminowego przeprowadzenia przeglądów technicznych trzech aparatów do 
badań laboratoryjnych, 

− sposobu organizacji pracy w Laboratorium, który nie zapewniał obecności 
diagnosty w trakcie badań wykonywanych przez techników analityki medycznej, 

− złożenia z opóźnieniem wniosku o wpis Laboratorium do ewidencji prowadzonej 
przez Krajową Radę Diagnostów Laboratoryjnych,  

                                                      
1 Najwyższa Izba Kontroli stosuje 3-stopniową skalę ocen: pozytywna, pozytywna mimo stwierdzonych 

nieprawidłowości, negatywna.  
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− zlecanie wykonywanie badan laboratoryjnych dwóm podwykonawcom, którzy 
nie zostali wymienieni w załączniku nr 3 – wykaz podwykonawców do umowy  
o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej zawartej pomiędzy Spółką i NFZ, 

− niezawarcia w umowach z podwykonawcami badań laboratoryjnych niektórych 
wymaganych ustawą danych.  

III. Opis ustalonego stanu faktycznego 

1. Wykonywanie badań w Pracowni diagnostyki laboratorium 

1.1. Struktura organizacyjna GoldMedicy i spełnianie wymogów formalnych 

GoldMedica powstała z dniem 17 grudnia 2012 r. w wyniku przekształcenia 
Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Społecznej w Gołdapi w spółkę 
kapitałową pod nazwą GoldMiedica Spółka z o.o. z siedzibą w Gołdapi. Kapitał 
zakładowy Spółki wynosił 100 tys. zł, zaś wszystkie udziały objęte zostały przez 
Powiat Gołdapski.  

Spółka działalność leczniczą prowadziła poprzez:  

− stacjonarne i całodobowe szpitalne świadczenia zdrowotne realizowane  
w zakresie chorób wewnętrznych i pediatrii oraz w ramach leczenia jednego dnia 
w zakresie chirurgii i ginekologii, 

− ambulatoryjne świadczenia zdrowotne realizowane w zakresie chirurgii ogólnej, 
chirurgii urazowo-ortopedycznej, położnictwa i ginekologii, neurologii, 
podstawowej opieki zdrowotnej, preluksacji oraz rehabilitacji leczniczej, w tym 
rehabilitacji osób niepełnosprawnych, 

− podstawową opiekę zdrowotną. 

GoldMedica posiada aktualny i zgodny ze stanem faktycznym wpis do Księgi 
rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą. Zgodnie z zapisem tej 
Księgi, w skład Spółki wchodziło (jako jednostka organizacyjna) m.in. Medyczne 
Laboratorium Diagnostyczne (dalej: „MLD”) z jedną Pracownią diagnostyki 
laboratoryjnej, dopuszczone do obrotu prawnego w zakresie udzielanych świadczeń 
z dniem 1 grudnia 2015 r.  

GoldMedica posiada decyzję  Warmińsko-Mazurskiego Państwowego Wojewódzkiego 
Inspektora Sanitarnego z dnia 17 listopada 2015 r., dotyczącą spełniania warunków 
i wymogów w zakresie pomieszczeń i urządzeń laboratorium analitycznego. 

Medyczne Laboratorium Diagnostyczne zostało wpisane do ewidencji prowadzonej 
przez Krajową Radę Diagnostów Laboratoryjnych w dniu 19 lutego 2016 r. 

Pracownia diagnostyki laboratoryjnej wykonywała podstawowe badania 
diagnostyczne z zakresu: analityki medycznej, hematologii, koagulologii, biochemii 
klinicznej oraz immunochemii. Pracownia przyjmowała materiały do badań z zakresu 
medycznej diagnostyki laboratoryjnej z komórek organizacyjnych GoldMedica,  
a także, na zasadach komercyjnych, od 12 podmiotów zewnętrznych (na podstawie 
zawartych z nimi umów w dniu 30 listopada 2015 r.) oraz od osób fizycznych  
i instytucji. 

Wcześniej, od 1 sierpnia 1995 r. do 30 listopada 2015 r., całodobowe świadczenia 
usług w zakresie diagnostyki laboratoryjnej na rzecz GoldMedica pełnił nieistniejący 
już Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Laboratorium Analityczne w Gołdapi, 
wynajmujący od Spółki pomieszczenia laboratoryjne. 

GoldMedica miała również zawarte umowy z podwykonawcami badań laboratoryjnych, 
tj.: „Olmedica” Sp. z o.o. w Olecku, „Laboratorium” Przygoda Grupa ALAB Sp. z o.o. 
w Płocku oraz Diagnostyka – Warszawa.    

 (dowód: akta kontroli str. 4-92) 
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Wniosek o wpis do ewidencji prowadzonej przez Krajową Radę Diagnostów 
Laboratoryjnych Spółka złożyła w dniu 29 stycznia 2016 r., tj. z 45-dniowym 
opóźnieniem. Stosownie do art. 20 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o diagnostyce 
laboratoryjnej2 podmiot, który utworzył laboratorium w trybie przepisów ustawy  
z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej, obowiązany jest, w terminie  
14 dni od daty odpowiedniego wpisu do rejestru, o którym mowa w tej ustawie, 
złożyć wniosek o wpis do ewidencji. Ponieważ MLD wpisane zostało do rejestru 
podmiotów wykonujących działalność leczniczą w dniu 1 grudnia 2015 r., wniosek  
o wpis do ewidencji powinien zostać złożony przez Spółkę najpóźniej do 15 grudnia 
2015 r.  

W sprawie tej Prezes wyjaśnił, że pierwszy miesiąc po utworzeniu Laboratorium był 
okresem sprawdzającym, czy założenia ekonomiczne i organizacyjne zostaną  
w praktyce potwierdzone. Podał, że Spółka nie miała pewności funkcjonowania 
Laboratorium, gdyż zarówno sprawy kadrowe, sprzętowe oraz zabezpieczenia 
odpowiednich czynników na 2016 r. nie były pewne. Dopiero na koniec stycznia 
2016 r., na podstawie sprawozdania finansowego, można było właściwie ocenić 
sytuację ekonomiczną Laboratorium i podtrzymać decyzję o kontynuowaniu 
działalności własnego Laboratorium. Wpłynęło to na opóźnienie złożenia wniosku  
o wpis do ewidencji.  

(dowód: akta kontroli str. 481-483) 

1.2. Warunki lokalowe, kadrowe i sprzętowe Pracowni diagnostyki 
laboratoryjnej 

1.2.1. Z przeprowadzonych w toku niniejszej kontroli oględziny wykazały,  
że pomieszczenia Pracowni spełniały wymogi rozporządzenia Ministra Zdrowia  
z dnia 3 marca 2004 r. w sprawie wymagań, jakim powinno odpowiadać medyczne 
laboratorium diagnostyczne3. Były one dostosowane do rodzaju badań, jakie były  
w nich wykonywane, w sposób zapewniający poprawną jakość pomiarów  
i wiarygodność wyników. Gwarantowały bezpieczne i higieniczne warunki pracy.  
W Pracowni wyodrębniono pomieszczenia: główne, specjalne, socjalne oraz służące 
obsłudze pacjentów (do pobierania materiałów do badań). W skład pomieszczeń 
głównych wchodził punkt przyjęć materiału do badań połączony z punktem rozdziału 
materiału do badań, dwa pomieszczenia do wykonywania czynności diagnostyki 
laboratoryjnej oraz pomieszczenia administracyjne. W pomieszczeniu przejściowym  
znajdowały się lodówki i szafy magazynowe zapewniające zachowanie właściwości 
fizycznych i chemicznych składowanych i przechowywanych odczynników oraz 
drobnego sprzętu. Poza tym, Pracownia posiadała pokój socjalny, urządzenia 
sanitarno-higieniczne oraz szatnię dla personelu. W skład pomieszczeń służących 
do obsługi pacjentów wchodził pokój pobrań oddzielony od pomieszczeń 
laboratoryjnych, poczekalnia oraz urządzenia sanitarnohigieniczne dla pacjentów. 

Wszystkie ww. pomieszczenia zostały prawidłowo oznakowane, w sposób 
umożliwiający ich identyfikację. 

(dowód: akta kontroli str. 93-104) 

1.2.2. Do wykonywania badań Laboratorium wykorzystywało aparaturę oraz sprzęt 
medyczny dzierżawiony od Roche Diagnostics Polska sp. z o.o. oraz od osoby 
fizycznej. Wykorzystywano także cieplarkę CWE-2a będącą własnością Spółki. 

Przeprowadzone w toku kontroli NIK oględziny wykazały, że Laboratorium posiadało 
aparaturę pomiarowo-badawczą oraz sprzęt dostosowany do wykonywanych badań 
podstawowych, zapewniające bezpieczeństwo i higienę pracy. 

                                                      
2 Dz. U. z 2014 r. poz. 1384, ze zm.  
3 Dz. U. Nr 43, poz. 408 ze zm. 
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W pomieszczeniu hematologii i analityki znajdowały się dwa analizatory 
laboratoryjne COBASu411 oraz ABX MICROS 60. Dwa znajdujące się tam 
komputery stanowiły system informatyczny do rejestracji badanego materiału oraz 
analizy i zapisu wyników. W pomieszczeniu tym znajdowały się też: drukarka 
HEMATOLOGI EPSON LX-300, mieszadło hematologiczne, sumator oraz dwa 
mikroskopy. 

W pomieszczeniu biochemii i immunochemii wydzielone były stanowiska 
wyposażone w analizator laboratoryjny COBAS C111, analizator laboratoryjny 
COBAS e411, analizator laboratoryjny AVL 9180 oraz koagulometr K-3002 OPTIC. 
W pomieszczeniu tym znajdowały się również: fotometr biochemiczny EPOL 20,  
wstrząsarka, wirówka oraz pipety automatyczne. Wydzielone było stanowisko 
informatyczne z komputerem do rejestracji materiałów oraz analizy laboratoryjnej. 

W pomieszczeniu pobrań znajdowało się stanowisko do pobierania krwi oraz 
urządzenia telekomunikacyjne i komputer do rejestracji materiałów. 

Oprócz ww. sprzętu, w magazynie (poza Pracownią) przechowywane były 
wydzierżawione trzy sztuki aparatury pomiarowo-badawczej stanowiącej sprzęt  
zastępczy.  

Szczegółowej analizie poddano dziesięć sztuk aparatury pomiarowo-badawczej 
dzierżawionej przez Spółkę (siedem analizatorów laboratoryjnych, koagulometr oraz 
dwa fotometry) i wykorzystywanej do realizacji umów z płatnikami publicznymi. 
Ustalono m.in., że: 

− wydzierżawione od firmy Roche trzy analizatory (COBAS u411, COBAS e411, 
AVL 9180) wyprodukowane były w 2014 r. i eksploatowane były przez dwa lata, 
zaś analizator COBAS C111 – odpowiednio w 2013 r. i 3 lata, 

− wydzierżawiony od osoby fizycznej: analizator ABX MICROS 60 wyprodukowano 
w 2008 r. i eksploatowano przez 8 lat, koagulometr K-3002 OPTIC – 
odpowiednio w 2011 r. i 5 lat, fotometr biochemiczny Epoll-20 EIA – 1996 r.  
i 20 lat, fotometr BTS 330 – 2003 r. i 13 lat, analizator Rh744 – 2011 r. i 3 lata 
oraz analizator RKZ – brak danych o jego roku produkcji i użytkowaniu. 

 (dowód: akta kontroli str. 93-132) 

1.2.3. Z analizy dokumentacji dzierżawionej aparatury pomiarowo-badawczej oraz 
sprzętu stanowiącego wyposażenie Laboratorium wynikało, że dla pięciu 
analizatorów laboratoryjnych Pracownia prowadziła wymaganą pełną dokumentację. 
W przypadku zaś pozostałych pięciu aparatów (tj. koagulometra, dwóch fotometrów 
oraz dwóch analizatorów), w dokumentacji nie odnotowano niektórych danych 
(opisane poniżej w sekcji dotyczącej ustalonych nieprawidłowości). Analizowana 
dokumentacja zawierała: karty gwarancyjne, specyfikacje techniczne, datę 
rozpoczęcia eksploatacji, wykaz pracowników przeszkolonych i upoważnionych do 
obsługi oraz osób bezpośrednio odpowiedzialnych za daną aparaturę lub sprzęt, 
instrukcje użytkowania, zapisy kalibracji, instrukcje postępowania przy działaniach 
naprawczych i korygujących, oświadczenia Kierownika Pracowni o dopuszczeniu do 
użytkowania po usuniętych awariach, dane o bieżącej obsłudze i kontroli oraz 
paszporty techniczne. 

Z analizy dokumentacji wynikało, że osiem sztuk aparatury medycznej (z badanych 
10 urządzeń) posiadało aktualny przegląd techniczny, zaś dwa nieużywane 
zastępcze analizatory laboratoryjne, tj. Rh744 oraz RKZ takiego przeglądu nie 
posiadały. Ponadto, w przypadku pięciu urządzeń nastąpiło opóźnienie 
przeprowadzenia takich przeglądów, a w przypadku jednego analizatora nie można 
było ustalić żadnej daty przeglądu. 
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W dniu 30 listopada 2016 r. GoldMedica aneksowała zawartą z osobą fizyczną 
umowę i zrezygnowała z dzierżawy ww. analizatorów RKZ i Rh744, a także 
nieużywanego fotometru BTS 330. 

(dowód: akta kontroli str. 105,133-142,154-155)    

1. Dla trzech urządzeń medycznych, tj. fotometra biochemicznego Epoll-20 EIA, 
fotometra BTS 330 oraz analizatora laboratoryjnego RKZ nie założono paszportów  
technicznych, co skutkowało brakiem danych o ich bieżącej i okresowej konserwacji 
prowadzonej przez Pracownię lub podmioty autoryzowane przez dystrybutorów lub 
wytwórców. Poza tym, dla ww. aparatury nie posiadano informacji o ich bieżącej 
obsłudze i kontroli. Na podstawie posiadanej przez Spółkę dokumentacji nie można 
było ustalić daty rozpoczęcia eksploatacji analizatora RKZ. 

Stosownie do postanowień §5 ust. 4 rozporządzeniem Ministra Zdrowia w sprawie 
wymagań, jakim powinno odpowiadać medyczne laboratorium diagnostyczne, 
laboratorium prowadzi dokumentację dotyczącą aparatury pomiarowo-badawczej 
oraz sprzętu, stanowiących wyposażenie laboratorium, zawierającą m.in. dane  
o konserwacji bieżącej i okresowej prowadzonej zgodnie ze wskazaniami 
wytwórców, przez użytkowników lub podmioty autoryzowane przez dystrybutorów 
lub wytwórców (paszporty techniczne), datę rozpoczęcia eksploatacji oraz 
oświadczenia o dopuszczeniu do użytkowania po usuniętych awariach. 

Prezes wyjaśnił, że brak paszportów technicznych wynikał z faktu, że była to 
aparatura pomiarowo-badawcza zakupiona w latach 90-tych ubiegłego wieku, do 
której nie dołączono paszportów. Podał, że zostały one już założone i dokonano  
w nich stosownych wpisów.  

(dowód: akta kontroli str. 105,133-153)    

2. W trzech przypadkach przeglądy techniczne przeprowadzone zostały 
nieterminowo, a opóźnienia wyniosły od czterech dni do jednego roku w stosunku do 
terminów wskazanych w dokumentacji dotyczącej przeglądów. I tak, przegląd 
techniczny fotometrów Epoll-20 EIA i BTS przeprowadzono z opóźnieniem czterech 
dni, analizatora laboratoryjnego COBAS C111 – 2 miesięcy i pięciu dni, analizatora 
ABX MICROS 60 – jednego roku. 

Skutkiem tego, dwa analizatory oraz fotometr biochemiczny wykorzystywano  
do badań, mimo iż w trakcie ich przeprowadzania aparatura ta nie miała ważnych 
przeglądów technicznych. I tak, z wykorzystaniem:  

- analizatora COBAS C111 wykonano 558 badań w okresie od 1 grudnia 2015 r. 
(utworzenie przez GoldMedica Pracowni diagnostyki laboratoryjnej) do 8 grudnia 
2015 r.  

- analizatora ABX MICROS 60 – 2.462 badania w okresie od 1 grudnia 2015 r.  
do 5 kwietnia 2016 r.  

- fotometru biochemicznego Epoll-20 EIA – 82 badania w okresie od 14 stycznia 
2016 r. do 17 stycznia 2016 r.. 

Stosownie do postanowień §5 ust. 3 rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie 
wymagań, jakim powinno odpowiadać medyczne laboratorium diagnostyczne, 
aparaturę pomiarowo-badawczą poddaje się badaniom i kontroli z częstotliwością 
wynikającą z rodzaju aparatury i wskazań wytwórców. 

Prezes wyjaśnił, że opóźnione przeglądy ww. aparatów spowodowane były 
terminami dojazdu firm specjalistycznych przeprowadzających te przeglądy. 
Badania na tych aparatach były natomiast wykonywane, gdyż firmy 
przeprowadzające przeglądy zapewniały, że przekroczenie wpisanej daty dokonania 
przeglądu nie oznacza wyłączenia aparatu z użycia. 

Ustalone 
nieprawidłowości 
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Najwyższa Izba Kontroli zwraca jednak uwagę, że wykonywanie badań na 
urządzeniach bez ważnych przeglądów technicznych, nie daje gwarancji 
poprawności uzyskiwanych wyników.  

(dowód: akta kontroli str. 105,131-146)    

1.2.4. Według stanu na 31 grudnia 2015 r. oraz na koniec listopada 2016 r.  
w Pracowni zatrudnione były, w pełnym wymiarze czasu pracy, cztery osoby, w tym 
Kierownik Pracowni (dalej: „Kierownik”). Wszystkie osoby wykonujące pracę  
w Pracowni były zatrudnione na podstawie umów o pracę zawartych na czas 
określony, tj. od 1 grudnia 2015 r. do 30 listopada 2018 r.  

Kierownik Pracowni ukończyła Akademię Medyczną w Białymstoku na Oddziale 
Analityki Medycznej. Posiadała również dyplom specjalisty drugiego stopnia  
w zakresie diagnostyki laboratoryjnej oraz była wpisana na listę diagnostów 
laboratoryjnych i posiadała dokument „Prawo wykonywania zawodu diagnosty 
laboratoryjnego”. Pozostałe osoby wykonujące czynności diagnostyki laboratoryjnej 
w Pracowni (starsi technicy analityki medycznej) posiadały wymagane kwalifikacje 
zawodowe oraz wymaganą liczbę lat pracy w zawodzie. 

Zgodnie z „Regulaminem pracy w Laboratorium”, czas jego pracy od poniedziałku 
do piątku został wyznaczony w godzinach od 7.00 do 16.00. W godzinach zaś od 
16.00 do 7.00 oraz w soboty, niedziele i dni wolne od pracy Laboratorium pracowało  
w systemie gotowości do pracy, polegającej na tym, że Kierownik ustnie wyznaczała 
technika analityki medycznej, który na wezwanie lekarzy pełniących dyżur (Izba 
Przyjęć, Oddział Wewnętrzny, Oddział Dziecięcy) stawiał się do pracy w celu  
wykonania badań. Wyniki tych badań były konsultowane z diagnostą laboratoryjnym 
telefonicznie, a w przypadkach wyników patologicznych diagnosta przychodził do 
Pracowni celem autoryzacji wyniku. 

Od 1 grudnia 2015 r. do końca  2016 r. ogółem wykonano 230 badań w  godzinach 
od 16.00 do 7.00 oraz w soboty, niedziele i dni wolne od pracy. 

 (dowód: akta kontroli str.  156-181) 

W okresie objętym kontrolą w Pracowni diagnostyki laboratoryjnej nie zapewniono 
obecności diagnosty w trakcie badań wykonywanych przez techników analityki 
medycznej w godzinach od 16.00 do 7.00 w dni powszednie oraz w soboty, 
niedziele i w dni wolne od pracy, co nie gwarantowało należytego nadzoru nad 
przebiegiem czynności laboratoryjnych. Zgodnie z art. 6 ustawy o diagnostyce 
laboratoryjnej, diagnosta laboratoryjny ma prawo do samodzielnego wykonywania 
wszystkich czynności diagnostyki laboratoryjnej, a technik analityki medycznej – 
zgodnie z art. 6a ust.1 pkt 1 ustawy – do wykonywania samodzielnie czynności 
diagnostyki laboratoryjnej określonych w art. 2 pkt 1-3, w tym badania w celu 
określenia właściwości fizyko-chemicznych i biologicznych oraz składu płynów 
ustrojowych, wydzielin, wydalin i tkanek, natomiast czynności wymienione w art. 2 
pkt 4, tj. wykonywanie oceny jakości i wartości diagnostycznej badań oraz 
interpretacji i autoryzacji ich wyników – pod nadzorem diagnosty. 

Jak wyjaśniła Kierownik Pracowni, nadzór jej jako diagnosty nad ww. badaniami 
odbywał się głównie telefonicznie i dotyczyło to wyników, których otrzymane 
wartości mieściły się w granicach normy i były oczekiwane. Jeśli wynik był 
patologiczny (wykraczał poza wartości referencyjne) lub jego wartość nie była 
wartością oczekiwaną i technik potrzebował bezpośredniej obecności diagnosty, 
stawiała się ona do Laboratorium i analizowała problem oraz autoryzowała dany 
wynik. Wyniki badań, które nie budziły wątpliwości Pracownia przekazywała do 
poszczególnych oddziałów, w formie kopii wyniku wydrukowanego w systemie 
Roche PSM, bez autoryzacji. Wyniki te podpisane były imieniem i nazwiskiem osoby 
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wykonującej badanie. Jak wyjaśniła Kierownik Pracowni oryginał wyniku badań był 
autoryzowany przez nią dopiero następnego dnia i przekazywany oddziałowi 
zlecającemu badanie. 

Jak wyjaśnił Prezes, sytuacja ta była mu znana, ale z uwagi na brak drugiego 
diagnosty, spowodowany deficytem takich specjalistów w tym rejonie, dopuszczał 
autoryzację telefoniczną. Podał, że rozważa przeorganizowanie czasu pracy 
Laboratorium w taki sposób, by diagnosta mógł dokonywać autoryzacji wszystkich 
wyników badań w Pracowni. W czasie natomiast nieobecności diagnosty (z powodu 
urlopu lub innej przyczyny) planuje zlecanie autoryzacji wyników badań diagnostom 
z najbliższych laboratoriów. 

(dowód: akta kontroli str.  178-184) 

W ocenie NIK, sposób organizacji pracy w Laboratorium nie zapewnia należytego 
nadzoru diagnosty nad pracą technika wykonującego czynności laboratoryjne. 
Zapewnienie prawidłowego nadzoru nad czynnościami laboratoryjnymi, a więc 
przebiegiem badania,  wymaga bezpośredniej obecność diagnosty laboratoryjnego, 
aby mógł on mieć wgląd w postępowanie technika analityki medycznej.  

Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie, mimo stwierdzonych nieprawidłowości, 
działalność kontrolowanej jednostki w zbadanym zakresie. 

2. Finansowanie diagnostyki laboratoryjnej 

2.1. Przychody i koszty laboratorium diagnostycznego 

2.1.1. Przychody netto Pracowni diagnostyki laboratoryjnej w 2015 r. wyniosły 
33.019,87 zł, zaś w okresie od 1 stycznia do 31 października 2016 r. - 302.220,87 zł, 
z tego odpowiednio przychody z badań na zlecenie komórek GoldMedica 
odpowiednio 22.890,87 zł (69,3%) i 150.351,62 zł (49,7%). 

Struktura sprzedaży świadczeń diagnostyki laboratoryjnej była następująca:  

− na rzecz leczenia szpitalnego (oddziały i Izba Przyjęć) w 2015 r. – 16.757 zł 
(50,8% przychodów ogółem) i w 2016 r. (do 31 października) - 121.124,18 zł 
(40,1%),  

− AOS (poradnie) odpowiednio 3.647,23 zł (11,1%) i 14.877,67 zł (4,9%),  

− POZ - 2.486,12 zł (7,5%) i 14.349,77 zł (4,8%),  

− podmioty zewnętrzne (lekarze rodzinni, Sanatorium Wital, Firma Iryd, Wojsko 
Polskie, Staż Graniczna) odpowiednio 3.245 zł (9,8%) i 48.864,25 zł (16,2%), 

− osoby fizyczne odpowiednio 6.884 zł (20,85%) i 103.005 zł (34,08%). 
(dowód: akta kontroli str. 185-186) 

2.1.2. GoldMedica, celem zracjonalizowania kosztów prowadzonej działalności 
diagnostyki laboratoryjnej, z dniem 1 grudnia 2015 r. przejęła pomieszczenia 
laboratoryjne, dzierżawione od 20 lat przez NZOZ i na tej bazie utworzyła Pracownię 
diagnostyki laboratoryjnej. Koszty miesięczne badań laboratoryjnych zamawianych 
w ww. NZOZ wyniosły  od stycznia do końca listopada 2015 r. średnio 20.559,26 zł, 
zaś średni miesięczny koszt funkcjonowania Pracowni za okres od stycznia  
do końca września 2016 r. to 7.839,85 zł. Ogólny miesięczny koszt badań w 2015 r. 
wykonywanych przez NZOZ i podwykonawców wynosił 25.419,40 zł, zaś w okresie 
od 1 stycznia do 31 października 2016 r. ogółem miesięcznie 17.852,20 zł. 

(dowód: akta kontroli str.  187-191) 

2.1.3. W 2015 r. udział kosztów badań laboratoryjnych (305.032,37 zł) w ogólnych 
kosztach realizowanych przez Spółkę świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych 
ze środków publicznych (5.716.596,38 zł) stanowił 5,3%. Koszty badań związanych 
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z leczeniem szpitalnym (oddziały i Izba Przyjęć) wyniosły 220.697,02 zł, AOS – 
53.171,23 zł oraz POZ - 31.164,12 zł. 

W 2016 r. udział kosztów badań laboratoryjnych (178.521,52 zł) w ogólnych 
kosztach realizowanych przez Spółkę świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych 
ze środków publicznych (4.843.754,24 zł) stanowił natomiast 3,7%. Koszty tych 
badań związanych z leczeniem szpitalnym (oddziały i Izba Przyjęć) wyniosły 
136.982,38 zł, AOS – 26.778,47 zł, zaś POZ – 14.760,67 zł. 

W kosztach Pracowni za 2016 r. ujęto wszystkie koszty bezpośrednie, w tym m.in. 
wynagrodzenia, składki na ubezpieczenia, koszty sprzętu jednorazowego użytku  
i materiały medyczne oraz opał. 

(dowód: akta kontroli str.  188-191) 

2.2. Rozliczenia finansowe z podwykonawcami badań 

Od czasu powstania Pracowni (1 grudnia 2015 r.) Spółka miała zawarte trzy umowy 
z podwykonawcami na wykonywanie badań laboratoryjnych, których nie wykonywano 
w Pracowni, tj. umowę z:  

− „Olmedica” Sp. z o.o. w Olecku na wykonanie badań diagnostycznych w zakresie 
badań laboratoryjnych, mikrobiologii, spirometrii i sterylizacji, 

− „Laboratorium” Przygoda Grupa ALAB Sp. z o.o. w Płocku na badania w zakresie 
analityki, bakteriologii, cytologii ALAB Plus, diagnostyki zaburzeń jelitowych, 
genetyki, gruźlicy, hematologii, histopatologii, immunochemii, koagulologii, 
serologii, specjalistyki, techniki i toksykologii, 

− Diagnostyka-Warszawa - wykonywanie badań analitycznych. 

Dwa z ww. podmiotów wykonały w 2016 r. (do końca października) badania 
laboratoryjne na łączną kwotę 28.169,90 zł, co stanowiło 15,8% kosztów ogółem 
badań laboratoryjnych Spółki, w tym Olmedica – 772 zł (0,4%), zaś Laboratorium 
Przygoda – 27.397,90 zł (15,4%). Diagnostyka - Warszawa w 2016 r. nie 
wykonywała żadnych badań na zlecenie Spółki. 

Według stanu na 31 grudnia 2015 r., kwota niezapłaconych przez Spółkę 23 faktur 
wynosiła 263.211,50 zł, co stanowiło 86,3% kwoty ogółem wykonanych badań w tym 
roku. Największe zobowiązania Spółka posiadała w stosunku do Niepublicznego 
Zakładu Opieki Zdrowotnej Laboratorium Analityczne w Gołdapi (249.489,50 zł). 
Natomiast na 31 października 2016 r. nie zapłacono należności wynikających  
z dziewięciu faktur na kwotę 163.404,80 zł, z których 163.334,80 zł należące do ww. 
NZOZ przeszły z roku 2015 na rok 2016. 

W okresie objętym kontrolą, w związku z nieterminowym regulowaniem zobowiązań 
Spółka zapłaciła za opóźnienia odsetki w wysokości 133,26 zł na rzecz Olmedica  
i dotyczyło to czterech faktur na kwotę 3.929 zł. 

Analiza 20 faktur (po pięć największych od poszczególnych wykonawców), 
wystawionych na łączną kwotę 167.976,10 zł, wykazała, że do dnia 31 października 
2016 r. opłaconych zostało 18 z nich (122.173,60 zł). Dwóch faktur, na kwotę 
45.802,50 zł (zaległość z 2015 r.), nie zapłacono. Wszyscy podwykonawcy dołączali 
do faktur: zestawienie wartościowe badań zleconych przez płatnika z rozbiciem 
imiennym na pacjentów, oddziały oraz lekarzy zlecających. Rozliczenia były zgodne 
z cennikami zawartych umów. W przypadku NZOZ do faktur dołączano wersję 
elektroniczną powyższych danych. 

W okresie objętym kontrolą w związku z nieterminowym regulowaniem zobowiązań 
wystawiono Spółce cztery wezwania do zapłaty (trzy przez Diagnostyka-Warszawa 
oraz jedno przez Olmedica Olecko), w tym noty odsetkowe. Za opóźnienia  
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w płatnościach Spółka zapłaciła odsetki w wysokości 133,26 zł tylko na rzecz 
Olmedica i dotyczyło to czterech faktur na kwotę 3.929 zł. Odsetki za pozostałe  
45 przeterminowanych  płatności nie zostały Spółce naliczone przez 
podwykonawców.  

(dowód: akta kontroli str.  191,197-198) 

W okresie od 1 stycznia 2015 r. do 31 października 2016 r. Spółka za badania 
laboratoryjne nie zapłaciła w terminie ogółem 49 faktur na łączną kwotę 323.337,40 zł 
(66,9% kwoty ogółem wykonanych badań, tj. kwoty 483.553,89 zł). Na dzień  
31 października 2016 r. z powyższej kwoty spłacono 159.932,60 zł (49,5% kwoty 
zaległej). Pozostała kwota 163.404,80 zł była zobowiązaniem wymagalnym,  
zaś opóźnienia wynosiły od jednego do 536 dni.  

Opóźnienia w płatnościach naruszały warunki umów zawartych przez Spółkę  
z podwykonawcami badań laboratoryjnych. W umowach tych Spółka zobowiązała 
się bowiem do opłacania faktur: w stosunku do Olmedica i Diagnostyka-Warszawa 
w terminie 14 dni, zaś w stosunku do NZOZ LA i Laboratorium Przygoda w terminie 
30 dni od otrzymania przez Spółkę faktury.  

Prezes wyjaśnił, że główną przyczyną nieregulowania zaległości wobec 
kontrahentów była sytuacja finansowa Spółki, której zobowiązania na dzień 31 
października 2016 r., w stosunku do 31 grudnia 2015 r., zmniejszyły się  
o 272,6 tys. zł – do kwoty 1.475,5 tys. zł. Podał, że w związku z bardzo trudną 
sytuacją finansową Spółki, w pierwszej kolejności opłacane były faktury za leki i inne 
materiały medyczne. Spółka dąży do spłacenia głównych zaległości, natomiast 
odsetki spłaca tylko tym kontrahentom, którzy wymuszają te spłaty pod groźbą 
egzekucji, co mogłoby skutkować upadłością Szpitala.  

 (dowód: akta kontroli str.  41-56,192-212) 

Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie, mimo stwierdzonej nieprawidłowości,  
działalność kontrolowanej jednostki w zbadanym zakresie. 

3. Dostępność świadczeń medycznej diagnostyki laboratoryjnej 

3.1. Zapewnienie dostępu do świadczeń laboratoryjnej diagnostyki medycznej 

Pomimo zmniejszenia się średnich kosztów miesięcznych badań laboratoryjnych  
w okresie od 1 stycznia do 31 października 2016 r. w stosunku do średnich kosztów 
miesięcznych tych badań w 2015 r., średnia miesięczna liczba badań zwiększyła się 
z 3.538 w 2015 r. do 3.795 w 2016 r. (do 31 października). 

Spółka zapewniła bieżący dostęp pacjentów do badań diagnostyki laboratoryjnej. 
Szpital na bieżąco przyjmował i rejestrował pacjentów skierowanych na badania  
w zakresie laboratoryjnej diagnostyki medycznej. 

Personelowi medycznemu poszczególnych komórek organizacyjnych Szpitala znany 
był: zakres badań wykonywanych przez Laboratorium oraz zakres badań 
uzupełniających wykonywanych przez laboratoria podwykonawców, sposób 
przygotowania pacjenta do badania, zasady pobierania materiału, metody 
badawcze, zasady wartości referencyjnych, niepewności pomiarów, sposoby 
dokumentowania i autoryzacji wyników badań oraz czas realizacji badania. 
Informacje te poszczególne osoby uzyskiwały na szkoleniach (patrz pkt 4.3.1.3).   

Szpital nie posiadał odrębnych procedur w zakresie uzyskania przez lekarzy zgody 
na zlecenie badania diagnostycznego wykonywanego poza własnym Laboratorium 
w sytuacji, gdy dane zlecenie badania wykraczało poza wykaz badań zawartych  
w umowie. Jak wyjaśnił Prezes, nie było potrzeby wprowadzania odrębnych 
procedur, gdyż zakres badań zawartych w umowie z Laboratorium Przygoda jest 
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bardzo szeroki, natomiast zakres wykonywanych świadczeń przez Szpital 
ograniczony do dwóch oddziałów – wewnętrznego i dziecięcego. Podał, że gdyby 
taka sytuacja miała miejsce, lekarze byliby ustnie zobowiązani do przedkładania mu 
do akceptacji takich zleceń badań. W latach 2015-2016 (do 22 grudnia) takich 
przypadków nie było. 

W Szpitalu nie dochodziło do sytuacji wykonywania badań diagnostyki laboratoryjnej 
przez pacjentów we własnym zakresie przed przyjęciem na oddziały. 

Z analizy dokumentacji medycznej (historii choroby) pacjentów w ramach dwóch 
najczęściej wykonywanych zabiegów planowych, tj. sześciu przypadków 
nadciśnienia (E88) – oddział wewnętrzny oraz  sześciu przypadków infekcyjnego  
i nieinfekcyjnego zapalenia żołądka i jelit wynikało, że nie było w niej wyników badań 
wykonanych przed pobytem w Szpitalu. Wszyscy pacjenci objęci badaniem mieli 
wykonywane przedmiotowe badania zlecone przez Szpital ze środków publicznych 
w ramach udzielanego świadczenia, tj. w 2015 r. przez NZOZ oraz w 2016 r. przez 
Pracownię diagnostyki laboratoryjnej. 

(dowód: akta kontroli str.  214-215,220-221,476) 

3.2. Badania wykonywane w Pracowni diagnostyki laboratoryjnej 

Pracownia diagnostyki laboratoryjnej, zarówno w grudniu 2015 r., jak również  
w 2016 r. (do 31 października) wykonywała pięć rodzajów badań, tj.: 

− badania hematologiczne  (OB, morfologia krwi, rozmaz, eozynofilia, retikulocyty);   
w 2015 r. wykonano 625 takich badań, co stanowiło 15,9% ogółem 
przeprowadzonych badań, a w 2016 r. - 9.044 badań (16,3% badań ogółem), 

− badania układu krzepnięcia (INR, APTT, fibrynogen, D-dimery); w 2015 r. -  
255 (6,5%) i 2016 r. -  2.872 (5,2%), 

− badania ogólne moczu; w 2015 r. - 334 (8,6%) i w 2016  r. - 4.225 (7,6%), 

− badania kału (pasożyty, krew utajona w kale, Helikobacter – kał, lamblie w kale, 
test celofanowy, Rota/Adenowirusy – test w kale, kał – badania ogólne);  
w 2015 r. - 191 (4,9%) i 2016 r. – 1.516 (2,7%), 

− badania biochemiczne i immunochemiczne (amylaza w moczu, amylaza  
w surowicy AP, ASO, białko, bilirubina bezpośrednia, bilirubina całkowita, Ca, 
CA-125, CEA, cholesterol, CK-MB, chlorki, CPK, CPR, żelazo, fT3, fT4, GGTP, 
glukoza, HBS, HCV, HDL, HIV1/2, kreatynina, kwas moczowy, LDH, magnez, 
mocznik, sód, potas, fosfor, PSA, RF, test ciążowy, TG, ALAT, ASPAT, 
troponina, TSH, WR, GBS, odczyn Walera-Rossego, TIBC); w 2015 r. – 2.528 
(64,3%) i w 2016 r. – 37.922 (68,2%). 

(dowód: akta kontroli str. 216-217)    

W ramach realizacji umów zawartych z Narodowym Funduszem Zdrowia (NFZ),  
w grudniu 2015 r. GoldMedica wykonała ogółem 3.293 badań, w tym POZ – 307, 
AOS – 534 i LSZ – 2.452 badań. Do końca października 2016 r. wykonano zaś 
35.276 badań, w tym POZ – 3.240, AOS – 3.369 i LSZ – 28.667. Średnio  
w miesiącu w 2016 r. wykonywano 3.528 badań, co w stosunku do grudnia 2015 r. 
daje współczynnik 1,07.  

Od grudnia 2015 r. do końca października 2016 r. w Spółce wykonano ogółem  
3.547 badań na rzecz POZ, na łączną kwotę 19.313 zł, w tym 307  badań w grudniu 
2015 r. (7,81% udziału w liczbie badań ogółem) na kwotę 1.757 zł (6,67% udziału  
w kosztach badań ogółem) oraz 3.240 badań (5,8% badań ogółem) w 2016 r. na 
kwotę łączną 17.556 zł (5,29 % w kosztach badań ogółem). Spośród ww. badań 
najwięcej przeprowadzono badań biochemicznych i immunochemicznych w liczbie 
2.150 (60,6% ogółu badań) oraz badań hematologicznych w liczbie 797 (22,5% 
ogółu badań). 

(dowód: akta kontroli str. 218) 
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Spółka zleciła podmiotom zewnętrznym w 2015 r. wykonanie 39.166 badań (92,2% 
ogółem wykonanych badań), zaś w 2016 r. łącznie 2.672 badań (7%). Zmniejszenie 
się liczby badań zlecanych na zewnątrz było efektem utworzenia przez Szpital 
Pracowni diagnostyki laboratoryjnej. Ogółem w latach 2015 - 2016 (31 października) 
wykonano 80.407 badań. 

Analiza zlecanych badań wykazała, że w 2016 r., po uruchomieniu własnej Pracowni 
diagnostyki laboratoryjnej, zlecenia na zewnątrz kierowane były przede wszystkim 
do Laboratorium Przygoda. Podwykonawcy temu zlecono ogółem wykonanie 2.619 
badań (6,90% ogółu badań) na kwotę 44.763,20 zł (22,85% w kosztach badań 
ogółem). Drugim podwykonawcą była Olmedica, której zlecono 54 badania (0,14%) 
na kwotę 772 zł (0,39%). Zlecone obu ww. podwykonawcom badania były 
badaniami, których nie można było wykonać w Pracowni diagnostyki laboratoryjnej, 
tj. badania: 

− mikrobiologiczne – 377 sztuk (1% ogółu badań) na kwotę 3.091 zł (1,58% 
kosztów ogółem), 

− serologiczne – odpowiednio 114 (0,3%) i 3.027 zł (1,55%), 

− hematologiczne – 5 (0,01%) i 42,30 zł (0,02%), 

− biochemiczne i immunologiczne – 139 (0,36%) i  857,10 zł (0,44%), 

− moczu – 13 (0,04%) i 57,80 zł (0,03%), 

− immunochemii specjalistycznej - 2.024 (5,33%) i 38.434 zł (19,63%). 
(dowód: akta kontroli str. 219-221) 

Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie działalność kontrolowanej jednostki  
w zbadanym zakresie. 

4. Jakość wykonywanych badań diagnostyki laboratoryjnej 

4.1. System zarządzania jakością 

Laboratorium Szpitala nie ubiegało się o akredytację Polskiego Centrum Akredytacji 
w lokalizacji udzielania świadczeń. 

(dowód: akta kontroli str.  182-184) 

4.2. Standardy jakości w Pracowni diagnostyki laboratoryjnej 

Laboratorium posiadało procedury dotyczące m.in: 
− zlecenia badania laboratoryjnego (LAB -1), 
− pobrania materiału do badań laboratoryjnych (LAB-2), 
− transportu materiału do badań laboratoryjnych (LAB-3), 
− przyjmowania, rejestrowania i wewnętrznego oznakowania materiału do badań 

(LAB-4), 
− stosowania metod badawczych (LAB-5),  
− warunków przechowywania materiału do badań w Pracowni diagnostyki 

laboratoryjnej (LAB-6), 
− przedstawiania i wydawania sprawozdań z badań laboratoryjnych (LAB-7), 
− zapewnienia jakości badań laboratoryjnych (LAB-8), 
− przedstawiania i wydawania sprawozdań z badań laboratoryjnych (LAB-7/2). 

(dowód: akta kontroli str. 222-263) 

Analiza 10 dokumentacji z przebiegu zleconych do wykonania badań  
(po dwa z poszczególnych rodzajów badań), potwierdziła, że ww. procedury  
w zakresie standardów jakości dla medycznych laboratoriów diagnostycznych były 
stosowane przez Pracownię. Dane dotyczące przebiegu poszczególnych faz 
badania, ustalone na podstawie danych zawartych w systemie Roche PSM oraz 
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dokumentacji w formie papierowej (zlecenia, wyniki, rejestry, itp.) były zgodne  
z zasadami określonymi w opracowanych przez Szpital procedurach. 

(dowód: akta kontroli str. 264-265) 

4.3. Fazy procesu diagnostycznego 

4.3.1. Faza przedanalityczna 

4.3.1.1. W celu zminimalizowania możliwości popełnienia tzw. błędów 
przedlaboratoryjnych, wpływających na wiarygodność wyników badań, Goldmedica 
dokonała standaryzacji czynności fazy przedanalitycznej poprzez opracowanie 
procedury – błędy przedanalityczne (LAB-15). Etap przedanalityczny obejmował 
czynności prowadzone od momentu zlecenia do momentu rozpoczęcia wykonania 
badania. 

Kadra medyczna poszczególnych komórek organizacyjnych Szpitala została 
przeszkolona i zapoznana z poniższymi procedurami i instrukcjami opisującymi 
prawidłowe postępowanie podczas realizacji poszczególnych czynności fazy 
przedanalitycznej oraz została zobowiązana do ich stosowania. Procedury te 
dotyczyły: 

− zasad przekazywania udzielającemu zamówienia informacji o zasadach 
postępowania na etapie przedanalitycznym (LAB-1), 

− sposobu wypełniania skierowań na badania laboratoryjne (w zakresie 
mikrobiologicznym szkolenia prowadził podwykonawca, tj. Laboratorium 
Przygoda - LAB-1), 

− sposobu przygotowania pacjenta do badań (LAB-2, LAB-15, instrukcja dla 
pacjentów przygotowania się do badań, opracowanie wpływu błędów fazy 
przedanalitycznej, analitycznej i postanalitycznej na wiarygodność wyników oraz 
spójność badań laboratoryjnych z kliniką (dalej: „opracowanie wpływu błędów”), 

− sposobu identyfikacji pacjenta (LAB-4), 

− zasad pobierania materiału biologicznego przez personel medyczny (krew żylna, 
krew tętnicza)  - procedura LAB-2, 

− sposobu pobierania materiału biologicznego przez pacjentów (mocz, kał, 
nasienie, dobowa zbiórka moczu itp.), LAB-2, 

− sposobu postępowania z materiałem biologicznym do badań – przechowywanie 
(LAB-6), 

− zasad transportu materiału do badań (LAB-3). 
(dowód: akta kontroli str. 223-245249-252,268-286) 

4.3.1.2. W Laboratorium prowadzony był rejestr błędów przedanalitycznych 
(przedlaboratoryjnych). Analizę tych błędów prowadziła Kierownik Pracowni.  
W przypadku wystąpienia błędu zwracano się do pielęgniarki na oddziale  
o powtórne pobranie i dostarczenie materiału. Wnioski z przeprowadzanych analiz 
przekazywano ustnie pielęgniarkom oddziałowym.  

W okresie objętym kontrolą wystąpiło łącznie 14 błędów przedlaboratoryjnych, w tym 
dwa błędy dotyczące hemolizy, sześć błędów - braku materiału, trzy błędy - skrzepu  
w próbówce, jeden błąd pobierania oraz dwa błędy niemożliwe do identyfikacji. 
Średnia liczba błędów w okresie 2015-2016 (październik) wyniosła 1,27 na miesiąc, 
w tym jeden błąd w grudniu 2015 r. oraz 1,3  błędu na miesiąc w 2016 r. 
Wprowadzenie przez Pracownię kodów próbek wyeliminowało błędną rejestrację. 

(dowód: akta kontroli str. 287-293)  
4.3.1.3.  W latach 2015 - 2016 (do października) dla pracowników Szpitala 
przeprowadzono cztery szkolenia w zakresie: 
− przygotowania pacjentów do badań laboratoryjnych,  
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− prawidłowego pobierania materiału biologicznego, 
− prawidłowego przechowywania i transportu materiału do badań, 
− identyfikacji i przygotowania materiału do badań pilnych, 
− przygotowania formularzy zleceń, 
− stosowania kodów kreskowych. 

W każdym powyższym szkoleniu brało udział po 37 uczestników, w tym cztery 
osoby z Pracowni diagnostyki laboratoryjnej. 

(dowód: akta kontroli str. 294-307)  

4.3.2. Faza analityczna 

4.3.2.1. Spółka dokonała standaryzacji postępowania podczas etapu analitycznego 
obejmującego wykonywanie badań, w celu zapewnienia wiarygodności 
uzyskiwanych wyników badań, poprzez wydane procedury LAB-5, LAB-9, Lab-19, 
Lab-20 oraz opracowanie wpływu błędów. Poza tym, wydano instrukcje dotyczące 
pracy na stanowisku analityki ogólnej, pracy na stanowisku hematologii oraz pracy 
na stanowisku biochemii, immunochemii i koagulologii. 

Pomieszczenia do wykonywania czynności diagnostyki laboratoryjnej kontrolowane 
były przez Pielęgniarkę Epidemiologiczną, co najmniej raz na pół roku, w zakresie 
warunków mogących mieć wpływ na wyniki badań. Z kontroli tych sporządzane były 
protokoły. Ważnym czynnikiem, który mógł mieć wpływ na wynik badania było 
utrzymanie właściwej temperatury w pomieszczeniach Laboratorium.  

 (dowód: akta kontroli str. 246-252,308-323,466-475)  

4.3.2.2. W Laboratorium prowadzono dokumentację błędów fazy analitycznej  
i dokonywano ich analizy. Z rejestru wynikało, że w badanym w okresie wystąpiło 
dziewięć błędów, tj.:  

1) niewłaściwe przeliczenie przy badaniu stężenia białka w moczu (DzM), 

2) wykonanie FOB - krew utajona w kale zamiast badania kału na rota/adenowirusy,  

3) niewłaściwe oczytanie ostatecznego wyniku testu GBS , 

4) niewlanie odpowiedniej ilości surowicy przy badaniu APTT, 

5) zbyt wysokie wartości do wartości oczekiwanych - badaniu morfologii, 

6) zamiana miejscami w aparacie próbek kontroli PreciControl Multi 1, 

7) wystąpienie w próbce z krwią skrzepików, 

8) błędnie wyliczona wartość eozynofilii w badaniu hematologicznym, 

9) dwukrotne wlanie surowicy przy badaniu PT. 

Wnioski z popełnionych błędów zostały przekazane do analizy wszystkim 
pracownikom Pracowni, celem wyeliminowania ich w przyszłości. 

(dowód: akta kontroli str. 324-329)  

4.3.2.3. Świadczenia w zakresie diagnostyki laboratoryjnej wykonywane były przy 
użyciu sprzętu laboratoryjnego zapewniającego wysoką jakość uzyskiwanych 
wyników i posiadającego atesty oraz certyfikaty dopuszczenia do obrotu 
i stosowania w placówkach ochrony zdrowia. Dokonano weryfikacji i walidacji metod 
poszczególnych procedur na poszczególnych aparatach, a wyniki zostały 
zaakceptowane przez diagnostę laboratoryjnego.  

(dowód: akta kontroli str. 133-142,330-386)  

4.3.2.4. W 2016 r. Pracownia diagnostyki laboratoryjnej brała udział w krajowym 
programie powszechnym zewnętrznej oceny jakości badań, organizowanym przez 
Centralny Ośrodek Badań Jakości w Diagnostyce Laboratoryjnej. Na dzień 
zakończenia kontroli NIK Laboratorium nie otrzymało od COBJwDL zbiorczej 
informacji o wynikach uzyskiwanych w programie powszechnym w sprawdzianach 
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za 2016 r. Wyniki badań ww. Centralnego Ośrodka będą przedłożone po 
zakończeniu 2016 r. 

Pracownia uczestniczyła w programie zewnętrznej oceny jakości w zakresie 
hematologii (badania dwa razy w roku - Hb, Ht, RBC, WBC, PLT, MCV, MCH, 
MCHC), biochemii (badania cztery razy w roku - sód, potas, wapń, magnez, żelazo, 
fosforany, białko, mocznik, kreatynina, kwas moczowy, glukoza, bilirubina, 
cholesterol, HDL - cholesterol, triglicerydy, AST, ALT, ALP, amylaza, CK, GGT), 
hormonów (dwa razy w roku - TSH, FT3, FT4, PSA), parametrów kardiologicznych 
(dwa razy w roku - Troponina T) oraz koagulologii (dwa razy w roku - PT, APTT, 
fibrynogen). 

Z analizy przekazanych na bieżąco opracowań wyników wynikało, że poddane 
kontroli zewnętrznej wyniki (poza poniższymi) mieściły się w granicach błędu 
dopuszczalnego. Z opracowań tych wynikało, że popełniono siedem błędów 
dotyczących badania: wapnia (dopuszczalny błąd do +/- 6%, było 7,27%), APTT 
(dopuszczalny +/- 10%, było 10,70%), fibrynogenu (dopuszczalny +/- 10%, było 
12,47% i 22,42%), HDL (dopuszczalny +/- 15%, było 18,80% i 24,18%) oraz 
magnezu (dopuszczalny +/-6%, było 11,9%). 

Pracownia brała udział tylko w tych badaniach, które są obowiązkowe. 
 (dowód: akta kontroli str. 387-411) 

4.3.3. Faza postanalityczna 

Spółka dokonała standaryzacji czynności etapu postanalitycznego, zapewniającej 
właściwe postępowanie w celu uzyskania wiarygodności wyników badań. Wydane 
zostały procedury LAB-7, Lab-9, LAB-16 oraz opracowanie wpływu błędów. Spółka 
wprowadziła zasadę, że na wynikach badań zapisywano zakresy referencyjne 
(normy). 

Zapewnienie właściwego postępowania na etapie postanalitycznym uzyskiwano 
m.in. poprzez: 
− przeprowadzane oceny klinicznej spójności i autoryzowanie wyników badań 

przez uprawnionego diagnostę laboratoryjnego, 
− autoryzację wyniku badania laboratoryjnego dokonywanego przez uprawnionego 

diagnostę laboratoryjnego i potwierdzającego, że określony wynik uzyskany 
został po właściwie przeprowadzonej ocenie jakości i wartości diagnostycznej 
badania, zgodnie z procedurami obowiązującymi w Szpitalu, tzw. procesem 
weryfikacyjnym przebiegu czynności diagnostyki laboratoryjnej, 

− dokonywanie porównania uzyskiwanego wyniku z wynikami wcześniejszych 
badań tego samego pacjenta, 

− umieszczanie w sprawozdaniach z badań (wyników badań) wszystkich informacji 
niezbędnych dla prawidłowej interpretacji wyników badań, zgodnie z potrzebami 
klinicznymi (w niektórych diagnosta dodatkowo dopisywał informacje), 

− zachowanie dokumentacji medycznej i analitycznej w celu umożliwienia 
odtworzenia okoliczności i sposobu wykonania badań, 

− bezzwłoczne informowanie lekarza prowadzącego pacjenta w przypadku 
uzyskania wyniku odbiegającego od przyjętego zakresu wartości referencyjnych, 
szczególnie w przypadku wyniku wskazującego na zagrożenie życia pacjenta 
(procedura LAB-9). 

W Laboratorium prowadzono dokumentację błędów fazy postanalitycznej. Ogółem 
wystąpiło sześć błędów i popełniono je przy: 
1) manualnym wpisie wyniku - zamiast minus wpisano plus (badanie w kierunku 

lamblii w kale), 
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2) wpisywaniu D-dimerów - zamiast mniej niż 500 wpisano mniej niż 6, tak jak  
w CRP, 

3) OB - zamiast 11 wpisano 111, 
4) manualnym wpisie wyniku - zamiast minus wpisano plus (badanie w kierunku 

rota/adenowirusa w kale), 
5) badaniu owsików – zamiast wpisu, że znaleziono owsiki w kale, wpisano że ich 

nie znaleziono, 
6) manualnym wpisie - przy teście kału wpisano ujemne, natomiast jeden dotyczący 

krwi utajonej był dodatni. 

Wyniki poprawiono i przekazano do wiadomości wszystkim pracownikom 
Laboratorium celem wyeliminowania takich błędów w przyszłości.  

(dowód: akta kontroli str. 253-255, 282-286, 308-310 i 412-420) 

4.4. Czas wykonywania badań laboratoryjnych 

Badania diagnostyki laboratoryjnej realizowane były w czasie umożliwiającym 
uzyskanie wiarygodnych wyników badań. 

Czas oczekiwania od pobrania materiału biologicznego do dostarczenia  
i zrejestrowania w Laboratorium oraz do wykonania zleconych badań zawierał się  
w normie określonej w rozporządzeniu Ministra Zdrowia dnia 23 marca 2006 r.  
w sprawie standardów jakości dla medycznych laboratoriów diagnostycznych  
i mikrobiologicznych. 

Z analizy dokumentacji medycznej 50 badań laboratoryjnych wynikało, że zlecone 
badania zawierały m.in. liczbę zleconych badań, datę zlecenia badania, rodzaj 
materiału do badania oraz godzinę pobrania  materiału. 

Analiza czasu realizacji zleconych badań, na podstawie ww. próby 50 zleceń  
i wyników badań laboratoryjnych, wykazała, że czas oczekiwania od pobrania 
materiału biologicznego do dostarczenia i zarejestrowania w Laboratorium oraz czas 
od rejestracji przyjęcia materiału biologicznego w Laboratorium do wydruku badania, 
nie przekraczały maksymalnego czasu od pozyskania materiału do wykonania 
badania w temperaturze pokojowej wynikającego z ww. rozporządzenia. Czas 
oczekiwania od pobrania materiału biologicznego do dostarczenia i zarejestrowania 
w Laboratorium wahał się od 2 minut do dwóch godzin i 4 minut. Czas zaś od 
rejestracji przyjęcia materiału biologicznego w Laboratorium do wydruku badania 
wahał się od 32 minut do 4 godzin i 13 minut. 

W  związku z tym, że w Pracowni zainstalowany był system Roche PSM, nie było 
możliwe ustalenie czasu autoryzacji wyniku badań. Poza tym, czas od rejestracji 
przyjęcia materiału biologicznego w Laboratorium do wydruku badania był czasem 
ostatniego wykonanego badania ze skierowania. W przypadku wykonywania tylko 
jednego badania był to rzeczywisty czas wykonania badania. Natomiast, gdy na 
skierowaniu/zleceniu zapisano wykonanie kilku badań, czas wydruku był czasem 
wykonania ostatniego badania. System Roche PSM nie zapisywał w pamięci 
wykonania poszczególnych badań. Natomiast tuż po zakończeniu badania drukował 
pasek, na którym był wynik badania oraz godzina zakończenia badania. Paski nie 
były archiwizowane.  

Z analizy wyników badan wynikało, że w trzech przypadkach godzina wydruku  była 
wcześniejsza od czasu zarejestrowania. Jak wyjaśniła Kierownik Pracowni,  
po konsultacjach z informatykiem, najprawdopodobniej wynikało to z błędu systemu 
informatycznego spowodowanego zanikiem lub nagłym spadkiem napięcia. System 
nie pozwalał na wydruk, jeżeli nie były skończone wszystkie zlecone badania. 
Podała, że fakt ten zgłosiła do firmy Roche, właściciela aparatury, na którym 
wykonywano te badania. 
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 (dowód: akta kontroli str. 266-267,421-423) 

4.5. Transport materiału biologicznego 

Transport materiału biologicznego odbywał się w GoldMedica z oddziałów i Izby 
Przyjęć do Laboratorium. Część materiału biologicznego dostarczona do Pracowni 
transportowana była następnie do Laboratorium Przygoda (ALAB). 

Spółka posiadała opracowane procedury dotyczące transportu (LAB-3). Oprócz tego 
Laboratorium Przygoda przekazała instrukcje przechowywania materiałów do badań 
mikrobiologicznych do czasu ich transportu, z którą zapoznano pracowników 
Pracowni oraz wszystkie pielęgniarki na oddziałach (wewnętrznym i dziecięcym oraz 
Izbie Przyjęć) odpowiedzialne za przenoszenie materiałów z oddziałów do Pracowni. 
Materiał do badań laboratoryjnych z oddziałów przenoszony był w zamkniętych 
probówkach lub pojemnikach oznakowanych jako „materiał zakaźny” oraz  
w warunkach niezmieniających jego właściwości. 

Jak wynikało z analizy 10 zleceń, czas od pobrania materiału biologicznego na 
oddziałach do przyjęcia go przez Pracownię wahał się od 4 do 10 minut. Odległość  
z oddziałów do Laboratorium wynosi około 50 m. Materiał dostarczany był wraz ze 
skierowaniem lekarza. Materiały od lekarzy rodzinnych, z którymi podpisane były 
umowy nie były transportowane, gdyż materiał pobierany był od pacjenta  
w Pracowni. 

Według danych Spółki, badania diagnostyki laboratoryjnej wykonywane przez 
Laboratorium Przygoda na rzecz GoldMedica realizowane były w filii w Olsztynie 
(odległość 175 km). Przed transportem materiału z Pracowni do ww. Laboratorium, 
był on odpowiednio przygotowany, m.in. przez wirowanie celem oddzielenia 
surowicy od elementów morfotycznych. Surowica przenoszona była do wtórnej 
próbówki, szczelnie zamykana i przekazywana kurierowi. Na przykład, materiał 
pobrany na oddziale w godzinach nocnych (mocz na posiew) był dostarczany na 
podłożu transportowym do Pracowni i umieszczony w cieplarce. Materiał pobierany 
był przez ALAB codziennie w godzinach 10.00-10.30. Z analizy ww. zleceń 
wynikało, że kurier pobierał je o godzinie 10.00. Czas od przyjęcia materiału przez 
Pracownię do czasu odebrania materiału przez kuriera wynosił od 40 minut do  
1 godziny. 

Do wysyłanych materiałów dołączano dokument na formularzu ALAB, który zawierał 
dane dotyczące zawartości próbki, rodzaju badanie jakie należało wykonać oraz 
godzinę i datę pobrania. Wysłanie materiału zapisywane było w rejestrze 
przekazanych próbek.  

(dowód: akta kontroli str. 236-245, 424-431) 

Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie, mimo stwierdzonej nieprawidłowości, 
działalność kontrolowanej jednostki w zbadanym zakresie. 

5. Nadzór nad czynnościami diagnostyki laboratoryjnej 

5.1. Umowy z podmiotami zewnętrznymi na udzielanie świadczeń w zakresie 
laboratoryjnej diagnostyki medycznej 

W umowie o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, zawartej pomiędzy Spółką  
i NFZ, ujęto zapisy dopuszczające wykonywanie świadczeń przez podwykonawców. 
W załączniku umowy wymieniono jedynie Olmedica Olecko, nie wskazano zaś 
dwóch innych podmiotów: „Laboratorium” Przygoda Grupa ALAB sp. z o.o. w Płocku 
oraz Diagnostyka-Warszawa. 

W okresie objętym kontrolą GoldMedica miała podpisane trzy umowy z podmiotami 
zewnętrznymi na udzielanie świadczeń w zakresie diagnostyki medycznej. W dniu  
1 stycznia 2015 r. zawarto umowę na czas nieograniczony z „Olmedica” sp. z o.o.  
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w Olecku na wykonanie badań diagnostycznych w zakresie badań laboratoryjnych, 
mikrobiologii, spirometrii i sterylizacji. Drugą umowę zawarto na czas ograniczony 
od 1 listopada 2016 r. do 31 grudnia 2016 r. z Laboratorium Przygoda na badania  
w zakresie analityki, bakteriologii, cytologii ALAB Plus, diagnostyki zaburzeń 
jelitowych, genetyki, gruźlicy, hematologii, histopatologii, immunochemii, 
koagulologii, serologii, specjalistyki, techniki i toksykologii. Trzecia umowa zawarta 
została 20 czerwca 2002 r. z Diagnostyka – Warszawa na wykonywanie badań 
analitycznych.  

Badaniu poddano dwie pierwsze umowy, w wyniku których w 2016 r. (już po 
powstaniu Pracowni diagnostyki laboratoryjnej) zlecano wykonywanie badań 
laboratoryjnych. Diagnostyce-Warszawa w 2016 r. nie zlecono ani jednego badania 
laboratoryjnego. 

Spółka ww. umowy zawarła bez przeprowadzania konkursu ofert, a przed ich 
podpisaniem nie ustaliła szacunkowej wartości zlecenia. Kwota za zlecone badania 
dla Oldmedica Olecko od dnia podpisania umowy do października 2016 r. wyniosła 
łącznie 14.494 zł, a w przypadku Laboratorium Przygoda – 27.397,90 zł. Żadna  
z ww. umów o udzielanie świadczeń zdrowotnych do czasu zakończenia kontroli 
NIK nie była zmieniana. 

W umowach uregulowano zasady rozliczeń finansowych z wykonawcą świadczeń 
zdrowotnych. W zawartych umowach brak było natomiast uregulowań w zakresie 
sprawowanego przez Spółkę nadzoru nad jakością przeprowadzanych badań. Brak 
zapisu w umowach o podaniu się podwykonawcom kontroli spowodował, że Spółka 
pozbawiła się możliwości przeprowadzenia kontroli u podwykonawców świadczeń 
diagnostycznych, w zakresie m.in. zachowania przez nich potencjału kadrowego  
i sprzętowego na poziomie wykazanym w ofercie.  

Prezes wyjaśnił, że niewielka skala zleceń badań dla podwykonawców w 2016 r. (do 
końca października) spowodowała nieświadome pominięcie tego zagadnienia  
i zapisu w umowie, co skutkowało tym, że nie przeprowadzano u nich kontroli. 
Podał, że Spółka podjęła już stosowne działania, wysyłając do Laboratorium 
Przygoda aneks do umowy, zaś do Olmedica nową umowę zawierającą ww. zapisy. 
Po podpisaniu przez podwykonawców ww. aneksu i umowy, Spółka podejmie 
również działania w zakresie prowadzenia u nich kontroli. 
Do GoldMedica nie wniesiono w badanym okresie żadnych skarg i wniosków 
dotyczących wykonanych badań laboratoryjnych. Nie były one też przedmiotem 
pozwów i wyroków sądowych. 

(dowód: akta kontroli str. 41-47,191,432-438,476) 

1. Spółka w badanym okresie zlecała wykonywanie badan laboratoryjnych dwóm 
podwykonawcom, którzy nie zostali wymienieni w załączniku nr 3 – wykaz 
podwykonawców do umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej zawartej 
pomiędzy Spółką i NFZ. Było to niezgodne z art. 133 ustawy o świadczeniach opieki 
zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych4, który  stanowi, że 
świadczeniodawcy mogą zlecać podwykonawcom udzielanie świadczeń opieki 
zdrowotnej w ramach umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej zawartej  
z Funduszem, jeżeli umowa tak stanowi.  

Prezes wyjaśnił, że brak w załączniku do umowy z NFZ ww. podwykonawców 
wynikał z faktu, że nie dokonali oni w odpowiednim czasie, po zawarciu umowy  
o świadczenia laboratoryjne, zgłoszenia do Systemu Zarzadzania Obiegiem 
Informacji. Podał, że zgłoszenia te zostały zamieszczone na portalu, zaś do NFZ 
został wysłany wniosek o uwzględnienie tych zmian.  

                                                      
4 Dz. U. z 2016 r. poz. 1793, ze zm. 
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(dowód: akta kontroli str. 432-436, 439-441) 

2. W umowach z dwoma podwykonawcami nie zawarto niektórych postanowień 
wymaganych art. 27 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej5.  
W umowie z Laboratorium Przygoda nie określono wymogu poddania się 
zleceniobiorcy kontroli przeprowadzanej przez udzielającego zamówienia. 
Natomiast w umowie z Olmedicą nie określono:  
− sposobu organizacji udzielania świadczeń zdrowotnych, w tym miejsca, dni  

i godzin udzielania świadczeń zdrowotnych, 
− obowiązku poddania się zleceniobiorcy kontroli przeprowadzanej przez 

udzielającego zamówienia, 
− rodzaju i sposobu kalkulacji należności, jaką udzielający zamówienie przekazuje 

przyjmującemu zamówienie z tytułu jego realizacji,  
− trybu przekazywania udzielającemu zamówienie informacji o realizacji 

przyjętego zamówienia.  
Stwierdzono ponadto, że umowę tę zawarto na czas nieokreślony. Zgodnie 
natomiast z art. 27 ust. 1 ww. ustawy z przyjmującym zamówienie udzielający 
zamówienia zawiera umowę na czas udzielania świadczeń zdrowotnych  
w określonym zakresie lub na czas określony. 
Prezes wyjaśnił, że wartości zamówień ustalano, ale nie sporządzono z tego 
stosownego dokumentu. Natomiast zawarcie z Olmedicą umowy na czas 
nieograniczony wynikało z faktu, że wartość szacunkową zamówienia określono  
na około 4 tys. zł rocznie. Podał, że podjął działania celem rozwiązania tej umowy  
i zawarcia nowej na czas określony, w której będą wszystkie wymagane ustawą 
zapisy. Nadmienił też, że uzupełnienie zapisów w umowie z Laboratorium Przygoda 
zostanie dokonane przez zawarcie przesłanego już aneksu do umowy. 

(dowód: akta kontroli str. 41-47, 439-441, 475-480) 

5.2. Realizacja świadczeń w zakresie badań mikrobiologicznych 

W 2015 r. badania mikrobiologiczne zlecane były przez lekarzy Szpitala 
laboratorium Olmedica w Olecku, zaś w 2016 r. – Laboratorium Przygoda. Badania 
te były podstawą do przeprowadzania oceny zakażeń szpitalnych oraz sytuacji 
epidemiologicznej w Szpitalu. Zgodnie z umową z Laboratorium Przygoda lekarze 
mieli dostęp do wersji elektronicznej badań. Natomiast z Olmedica kontakt był 
telefoniczny.  
Szpitalu miał opracowaną Procedurę epidemiologiczną, w której ujęto m.in. cel 
opracowania procedury, przedmiot, zakres obowiązywania, odpowiedzialność, 
definicje  oraz przebieg wykonania. 

Dane w zakresie zakażeń szpitalnych gromadzone były przez oddziały szpitalne, 
zaś dokonywanie oceny prowadzenia analizy lokalnej sytuacji epidemiologicznej, 
analizy wykonywania badań laboratoryjnych obejmujących liczbę wykonywanych 
badań mikrobiologicznych oraz innych zestawień statystycznych wynikających  
z zapotrzebowania Szpitala, dokonywał (co najmniej raz na kwartał) Zespół ds. 
Kontroli Zakażeń Szpitalnych (dalej: „Zespół). W skład Zespołu wchodzili: Naczelny 
Lekarz, Pielęgniarka Epidemiologiczna (jednocześnie pełniąca funkcję Naczelnej 
Pielęgniarki), diagnosta laboratoryjny jako specjalista do spraw mikrobiologii 
(specjalizacja drugiego stopnia.). Poza Zespołem funkcjonował również Komitet 
Zakażeń Szpitalnych, w skład którego oprócz osób będących w składzie Zespołu, 
wchodzili jeszcze Prezes Zarządu, ordynatorzy oddziałów, specjalista medycyny 
pracy oraz przedstawiciel farmacji. Zadaniem Komitetu było m.in. opracowywanie 

                                                      
5 Dz. U. z 2016 r. poz. 1638  
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kierunków systemu zapobiegania i zwalczania zakażeń szpitalnych oraz ocena 
kontroli wewnętrznej prowadzonej przez Zespół. 

W latach 2015 – 2016 (30 listopad) na 11.894 hospitalizacji wykonano ogółem 373 
badania mikrobiologiczne u pacjentów (101 pacjentów z oddziału wewnętrznego 
oraz 272 z oddziału dziecięcego), które po wyhodowaniu drobnoustrojów pozwoliły 
na ustalenie antybiotykogramu.  

W 2015 r. na 2.348 hospitalizacji, w tym na oddziale wewnętrznym 1.698 i oddziale 
dziecięcym 650, wykonano ogółem 202 badania mikrobiologiczne (49 – oddział 
wewnętrzny i 153 – oddział dziecięcy. Natomiast w 2016 r. na 9.546 hospitalizacji 
(7.097 oddział wewnętrzny i 2.499 oddział dziecięcy) wykonano łącznie 171 badań 
mikrobiologicznych (52 – oddział wewnętrzny i 119 oddział dziecięcy). 

W wyniku ww. badań liczba pacjentów z zakażeniem wywołanym biologicznym 
czynnikiem, u których wykryto drobnoustrój chorobotwórczy wyniosła 119 (1% ogółu 
pacjentów), w tym 38 w 2015 r. i 81 w 2016 r. Liczba pacjentów z zakażeniem 
wywołanym biologicznym czynnikiem chorobotwórczym przed przyjęciem lub  
w badaniu pobranym do 72 godzin od przyjęcia do Szpitala wyniosła 118, zaś po  
72 godzinach od przyjęcia do Szpitala – jeden pacjent, w tym w 2015 r. odpowiednio 
38 i 0, zaś w 2016 r. – 80 i 1. 

Z analizy danych dotyczących czynników alarmowych wynikało, że dominującym 
czynnikiem etiologicznym zakażeń szpitalnych (patogeny alarmowe) stanowiły 
Rotawirusy na oddziale dziecięcym (103 pacjentów – 86,6%) oraz adenowirusy  
(10 pacjentów). Inne wykryte czynniki chorobotwórcze to Enterobacter (1 pacjent), 
Escherichia coli (2 pacjentów), Listeria monocytogenes (1 pacjent), Streptococcus 
pneumoniac (1 pacjent) oraz Proteus Mirabilis (1 pacjent). 

W celu zapewnienia bezpieczeństwa epidemiologicznego prowadzono nadzór nad 
prawidłową realizacją wdrożonych procedur i instrukcji. Prowadzono szkolenia 
personelu oraz monitorowano stan sanitarno-higieniczny Szpitala (kontrole).  
W przypadku stwierdzenia patogenów alertowych, oceniano antybiotykowość 
izolowanych drobnoustrojów i w zależności od wyników lekarz podejmował 
działania. Pacjentów, u których wykryto biologiczny czynnik chorobotwórczy 
izolowano zgodnie z procedurami. 

Lista czynników alarmowych oraz Raporty dotyczące bieżącej sytuacji 
epidemiologicznej Szpitala przekazywane były Zespołowi Kontroli Zakażeń 
Szpitalnych oraz Prezesowi Zarządu. 

(dowód: akta kontroli str. 442-465) 

5.3. Kontrole Pracowni diagnostyki laboratoryjnej 

W 2016 r. przeprowadzono dwie kontrole wewnętrzne w Pracowni diagnostyki 
laboratoryjnej z zakresu sanitarno-epidemiologicznego dotyczącego realizacji 
działań zapobiegających szerzeniu się zakażeń i chorób zakaźnych. Z protokołów 
przeprowadzonych ww. kontroli wynikało, że stwierdzono drobne niezgodności.  
W zakresie higieny otoczenia stwierdzono brudne kratki wentylacyjne, zaś  
w zakresie oceny stanu sanitarnego stwierdzono kurz na regałach, gablotach  
i tablicach informacyjnych oraz brudne miejscami podłogi i listwy podłogowe. 
Wniosków nie postawiono, zaś uwagi zostały usunięte na bieżąco.  
W Pracowni nie było przeprowadzone kontrole przez podmioty lub organy 
zewnętrzne w zakresie świadczeń diagnostyki laboratoryjnej. 

 (dowód: akta kontroli str. 439-441,466-475) 

Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie, mimo stwierdzonych nieprawidłowości, 
Ocena cząstkowa 
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działalność kontrolowanej jednostki w zbadanym zakresie. 

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 Kontroli6, wnosi o: 

1. Dokonywanie przeglądów aparatury laboratoryjnej w wymaganych terminach.  
2. Zapewnienie bezpośredniego nadzoru diagnosty laboratoryjnego nad 

czynnościami wykonywanymi przez techników analityki medycznej. 
3. Wykonywanie badań laboratoryjnych na aparaturze i sprzęcie diagnostyki 

laboratoryjnej posiadającym ważne przeglądy techniczne. 
4. Podjęcie działań zmierzających do terminowego regulowania zobowiązań 

finansowych w stosunku do podwykonawców badań laboratoryjnych.  
5. Zamieszczanie w umowach z podwykonawcami dotyczących badań 

laboratoryjnych postanowień wymaganych art. 27 ustawy o działalności 
leczniczej.  

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 Olsztynie. 

Zgodnie z art. 62 ustawy o NIK proszę o poinformowanie Najwyższej Izby Kontroli, 
w terminie 21 dni od otrzymania wystąpienia pokontrolnego, o sposobie 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. 

Olsztyn, dnia 12 stycznia 2017 r. 
 Najwyższa Izba Kontroli  
 Delegatura w Olsztynie 

Kontroler Dyrektor 
Delegatury Najwyższej Izby Kontroli 

z up. Piotr Górny 
Wicedyrektor 

Henryk Dykty 
główny specjalista kontroli państwowej  

 
........................................................ 

 
........................................................ 

podpis podpis 

 
 

                                                      
6 Dz.U. z 2015 r. poz. 1096, ze zm. 

 

Wnioski pokontrolne 

Prawo zgłoszenia 
zastrzeżeń 

Obowiązek 
poinformowania 
NIK o sposobie 

wykorzystania uwag 
i wykonania 

wniosków 


