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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 Edward Odojewski, główny specjalista kontroli państwowej, upoważnienie do kontroli 
nr LOL/93/2016 z dnia 11 października 2016 r.  

Jednostka 
kontrolowana 

Laboratoria Medyczne OPTIMED Kuriata, Wroński Sp. j. (dalej: „Spółka” lub „OPTIMED”), 
11-400 Kętrzyn, ul. Ignacego Daszyńskiego 31A, Nr REGON: 280051641. 

Kierownik jednostki 
kontrolowanej 

Krystian Kuriata, Dyrektor Spółki od 2 kwietnia 2008 r. („Dyrektor”). 
(dowód: akta kontroli str. 1-6) 

II. Ocena kontrolowanej działalności1 

W okresie realizacji umowy ze Szpitalem Mrągowskim2 na świadczenie usług diagnostyki 
laboratoryjnej, tj. od 30 maja 2014 r. do 30 listopada 2016 r. (pełny okres rozliczeniowy 
przed zakończeniem niniejszej kontroli), laboratoria diagnostyczne Spółki były wpisane do 
rejestru podmiotów leczniczych, a ich pomieszczenia i urządzenia odpowiadały rodzajowi 
prowadzonej działalności i zakresowi udzielanych świadczeń zdrowotnych. Spełniały też 
warunki lokalowe, kadrowe i sprzętowe, gdyż posiadały odpowiednie pomieszczenia  
i niezbędne urządzenia do wykonywania badań laboratoryjnych oraz zatrudniały personel 
medyczny z wymaganymi kwalifikacjami. Spółka zapewniała właściwy sposób nadzoru nad 
procesem diagnostycznym, ponieważ dysponowała wystarczającą liczbą techników analityki 
medycznej i diagnostów laboratoryjnych, którzy w ramach obowiązującej organizacji pracy 
poszczególnych pracowni analitycznych prawidłowo wykonywali badania i autoryzowali ich 
wyniki. W zakresie sprzętu i aparatury medycznej zapewniono systematyczne przeglądy 
techniczne i prawidłowo dokumentowano czynności kalibracyjne tego sprzętu, co wpływało 
pozytywnie na jakość i wiarygodność badań. Na zachowanie tej wiarygodności miał także 
wpływ nowoczesny sprzęt dzierżawiony od jego producentów, co potwierdziły analizy 
wyników kontroli zewnętrznych ośrodków badawczych w ramach krajowych i zagranicznych 
programów kontroli jakości. Spółka wdrożyła system jakości w zakresie diagnostyki 
laboratoryjnej i była w trakcie przygotowań do uzyskania krajowego certyfikatu akredytacji.  

Mimo nieterminowego otrzymywania od Szpitala należności za wykonane usługi medyczne, 
Spółka zapewniała jego pacjentom pełną dostępność do badań, w tym wykonywanych  
w laboratoriach Spółki i zlecanych podwykonawcy. 

W obszarze laboratorium szpitalnego w Mrągowie nie wyodrębniono pomieszczenia do 
składowania odczynników i drobnego sprzętu. W niektórych formularzach zleceń badań nie 
odnotowano czasu pobierania materiału do badania, a w procedurze wewnętrznej nie 
określono obowiązku podania daty i godziny przyjęcia materiału do laboratorium. Ponadto 
ustalono, że Spółka podzlecała realizację badań histopatologicznych bez zgody Szpitala.  
  

III. Opis ustalonego stanu faktycznego 

1. Wykonywanie badań w medycznym laboratorium diagnostycznym 

1.1. Spółka3 powstała w 2005 r., w celu udzielania świadczeń zdrowotnych w zakresie 
badań diagnostycznych w ramach sieci zakładów NZOZ4. Zgodnie z Regulaminem5,  
w strukturze organizacyjnej Spółki funkcjonuje 7 zakładów, w tym Laboratorium Centralne  

                                                      
1 Najwyższa Izba Kontroli stosuje 3-stopniową skalę ocen: pozytywna, pozytywna mimo stwierdzonych nieprawidłowości, negatywna, lecz  
z uwagi na złożoność kontrolowanych zagadnień i potrzebę zachowania rzetelności oceny Spółki, ocenę ogólną zastosowano jako opisową. 
2 Szpital Mrągowski im. Michała Kajki z/s przy ul. Wolności 12 w Mrągowie. 
3  Umowa Spółki z dnia 31 sierpnia 2005 r. 
4 Laboratoria diagnostyczne stanowiące Niepubliczne Zakłady Opieki Zdrowotnej. 
5 Regulamin Porządkowy OPTIMED zatwierdzony przez Dyrektora Spółki w dniu 23 marca 2016 r. 
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(LC) i Laboratorium Szpitalne (LS)6, które realizowały umowę z dnia 30 maja 2014 r. 
zawartą przez Spółkę ze Szpitalem w zakresie diagnostyki laboratoryjnej. Zgodnie z ustawą 
o działalności leczniczej7, Spółka posiada aktualny i zgodny ze stanem faktycznym wpis do 
rejestru podmiotów leczniczych8, w którym ujęto ww. zakłady i ich poszczególne komórki 
organizacyjne. Jednostki te posiadają pozytywną opinię PPIS9 dotyczącą spełniania 
warunków określonych w rozporządzeniach w/s wymogów w tym zakresie10. W okresie 
objętym kontrolą ww. zakłady spełniały warunki, o których mowa w art. 22 ust. 3 ustawy  
o działalności leczniczej. W dniu 14 września 2005 r. Spółka została wpisana do KRS11,  
a 5 października 2004 r. i 16 marca 2012 r. LC i LS uzyskały wpis do ewidencji prowadzonej 
przez KRDL12. 

(dowód: akta kontroli str. 7-37,110) 

W okresie objętym kontrolą Spółka wykonywała na rzecz Szpitala badania diagnostyczne 
objęte konkursem ofert13 i 2 umowami (zawartymi 30 maja 2014 r.), w zakresie diagnostyki 
laboratoryjnej, mikrobiologii (LC i LS) i histopatologii (wykonywane przez podwykonawcę)14. 

(dowód: akta kontroli str. 38-67) 

Celem wykonywania badań diagnostycznych w terenie Szpitala, w dniu 30 maja 2014 r. 
Spółka zawarła ze Szpitalem umowę dzierżawy pomieszczeń, która była przedmiotem  
zamówienia objętego konkursem. W ramach tej umowy Spółka zobowiązała się do 
opracowania na własny koszt projektu prac remontowo-adaptacyjnych, wykonania tych prac 
oraz przystosowania przejętych pomieszczeń do obowiązujących wymogów sanitarnych, ich 
bieżącego utrzymania, remontów i przeprowadzania wymaganych przeglądów budowlanych   
oraz ponoszenia ustalonych opłat czynszowych. W zakresie kosztów bieżącego utrzymania 
(energia, woda, ścieki, odpady komunalne, opłaty środowiskowe) umowa określała, że 
dzierżawca będzie je rozliczał miesięcznie, według wskazań urządzeń pomiarowych 
(zainstalowanych na własny koszt) i bieżących stawek dostawców. Umowa zobowiązywała 
dzierżawcę do zabezpieczenia sprzątania pomieszczeń, prania bielizny oraz odbioru 
odpadów komunalnych i medycznych. Na odbiór odpadów medycznych zawarto umowy  
z podwykonawcami15, natomiast sprzątanie pomieszczeń (od 1 marca 2016 r.) zapewniał 
Szpital16. W związku ze swoją działalnością, w tym na terenie LS, Spółka posiadała polisę 
ubezpieczeniową OC wobec osób trzecich oraz polisę ubezpieczeniową przedmiotu najmu 
od ognia i zdarzeń losowych.  

(dowód: akta kontroli str. 68-93) 

1.2. Przeprowadzone w toku kontroli oględziny wykazały, że pomieszczenia i urządzenia 
obydwu badanych zakładów odpowiadały rodzajowi wykonywanej działalności i zakresowi 
udzielanych świadczeń zdrowotnych. Zgodnie z §4 ust. 1-5 rozporządzenia w sprawie 
wymagań dotyczących laboratorium diagnostycznego17, pomieszczenia były dostosowane 
do wykonywania badań diagnostycznych z zapewnieniem poprawnej jakości pomiarów 
i wiarygodności wyników oraz gwarantowały bezpieczne i higieniczne warunki pracy. W tym 
celu wyodrębnione zostały pomieszczenia główne i służące do obsługi pacjentów, tj.: 

1) w LC w Kętrzynie:  

a) pracownia diagnostyczna (2. piętro) – klimatyzowana sala główna o pow. 207m²,  
w której znajdowało się 12 analizatorów laboratoryjnych (5 immunochemicznych, 2 do 
badania moczu, po jednym: hematologiczny, biochemiczny, elektroferezy, mikropłytek  

                                                      
6 Odpowiednio Centralne Laboratorium Diagnostyczne przy ul. Ignacego Daszyńskiego 31A w Kętrzynie oraz Laboratorium Diagnostyczne  
w Szpitalu Mrągowskim. 
7 Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1638). 
8 Księga rejestrowa podmiotów leczniczych Nr 000000015663 prowadzona przez Wojewodę Warmińsko-Mazurskiego. 
9 Postanowienia Państwowych Powiatowych Inspektorów Sanitarnych w Kętrzynie i Mrągowie - odpowiednio  z 29 czerwca 2007 r., 4 sierpnia 
2009 r. i 3 czerwca 2015 r. 
10 Rozporządzenia Ministra Zdrowia: 1) z dnia 10 listopada 2006 r. w sprawie wymagań, jakim powinny odpowiadać pod względem fachowym  
i sanitarnym pomieszczenia i urządzenia zakładu opieki zdrowotnej (Dz. U. Nr 213, poz. 1568 ze zm.), 2) z dnia 3 marca 2004 r. w sprawie 
wymagań, jakim powinno odpowiadać medyczne laboratorium diagnostyczne (Dz. U. Nr 43, poz. 408 ze zm.), 3) z dnia 26 czerwca 2012 r.  
w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą  
(Dz. U. poz. 739). 
11 Krajowy Rejestr Sądowy – Nr 0000241112. 
12 Krajowa Rada Diagnostów Laboratoryjnych – zaświadczenia z dnia 16 marca 2012 r, i 5 października 2004 r. 
13 Oferta Spółki z dnia 9 kwietnia 2014 r., wyłoniona w ramach postępowania według wymogów określonych w ustawie z dnia 27 sierpnia 2004 r. 
oświadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027 ze zm.). 
14 OLIMPUS CONSILIO z/s w Łodzi. 
15 Umowa zawarta 1 lutego 2013 r. z firmą z Żyrardowa oraz umowa z 31 marca 2015 r. z firmą z Bartoszyc. 
16 Umowa Spółki ze Szpitalem Mrągowskim z dnia 1 marca 2016 r. W okresie od 8 września 2011 r. do 28 lutego 2016 r. usługi sprzątania 
świadczyła firma z Warszawy. 
17 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 3 marca 2004 r. w sprawie wymagań, jakim powinno odpowiadać medyczne laboratorium 
diagnostyczne (Dz. U. Nr 43, poz. 408 ze zm.). 
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hemoglobiny), 6 stanowisk komputerowych dla personelu, 2 mikroskopy, 2 wirówki,  
5 lodówek, zamrażarka, szafki do przechowywania probówek, odczynników i sprzętu 
pomocniczego, umywalka oraz 13 termometrów, 3 higrometry i 8 automatycznych pipet 
o pojemności od 10 do1000µl; 

b) pracownia mikrobiologiczna (2. piętro) – klimatyzowana sala o pow. 119m², w której 
znajdowały się aparaty do automatycznego posiewu próbek (WASP), posiewu krwi 
(BACTALERT), identyfikacji drobnoustrojów (VITEK), barwienia preparatów (PREVI), 
oznaczeń lekowrażliwości  (VITEK), automatycznego odczytu antybiogramów (ADAGIO 
– 2 szt.), generator beztlenowych warunków do hodowli bakterii (MICROGEN),  
2 cieplarki do wzrostu bakterii (35-37°C), komora laminarna do posiewu (TELSTAR),  
4 lodówki i 7 stanowisk komputerowych. Wejście do pracowni było poprzedzone śluzą 
sanitarną wyposażoną w umywalkę z dezynfektorami; 

c) pomieszczenia administracyjne (1. i 2. piętro) – 3 sale o łącznej pow. użytkowej 134 m², 
w których gromadzono dokumentację związaną z działalnością Spółki; 

d) pokój cichej pracy – sala o pow. 19,8m² obok pracowni diagnostycznej, zapewniająca 
diagnostom i technikom ciche warunki pracy związane z opracowaniem wyników badań 
(2 stanowiska komputerowe). W sali przechowywano odczynniki, pomocniczy sprzęt, 
środki bhp i dokumentację pracowni oraz analizator immunochemiczny ACCES i nie 
podłączony analizator hematologiczny ADVIA. Kierownik LC wyjaśnił, że sprzęty te 
przygotowano odpowiednio do testowania i zwrotu właścicielowi; 

e) ciemnia – sala o pow. 7m² wyposażona w mikroskop fluorescencyjny i stanowisko 
komputerowe, gdzie oględzinom poddawane są preparaty w zakresie ich fluorescencji; 

f) 2 punkty pobrań materiałów (parter) – oddzielne sale o pow. 15,7 m² i 22,2 m²,  
w których znajdowało się odpowiednio 1 i 2 stanowiska do pobierania krwi (fotele); 

g) poczekalnia dla pacjentów (parter) – hall o pow. 101 m², w którym znajdował się punkt 
rejestracyjny, automat do wydawania numerków i kanapy dla oczekujących na badania, 
2 tablice elektroniczne wskazujące kolejność pacjentów i sygnalizacja głosowa w tym 
zakresie, 3 tablice informacyjne, wieszaki, stoliki prasowe i zabawki dla dzieci; 

h) urządzenia sanitarno-higieniczne dla pacjentów (parter) – 2 łazienki z WC dostosowane 
dla potrzeb osób niepełnosprawnych; 

i) magazyn laboratoryjny (parter) – sala o pow. 30m², w której znajdowały się odczynniki  
i sprzęt pomocniczy – na regałach, w szafkach i w pudełkach oraz 5 lodówkach; 

j) magazyn odpadów medycznych (parter) – pomieszczenie o pow. 4m², w którym 
znajdowały się worki foliowe na odpady (niebieskie i czerwone); 

k) pomieszczenie gospodarcze (parter) o pow. 3m² do przechowywania sprzętu 
gospodarczego i środków bhp; wyposażone w zlewozmywak; 

l) pomieszczenie szkoleniowo-socjalne (1. piętro) – sala o pow. 41m², wyposażona  
w stoły i krzesła dla personelu, aneks kuchenny i lodówkę; 

m) stacja uzdatniania wody – pomieszczenie o pow. 1,5m² wyposażone w urządzenie do 
uzdatniania wody dla potrzeb LC; 

n) szatnie dla personelu – zapewniono tzw. szatnię brudną i czystą oraz aneks sanitarny  
z WC i kabiną prysznicową. 

2) w LS w Mrągowie: 

a) pracownia analityczna (2. piętro na poddaszu w budynku szpitalnym) – 3 sale główne  
o łącznej pow. 83 m² (w tym 2 klimatyzowane), w których znajdowało się 5 analizatorów 
laboratoryjnych, w tym biochemiczny (OLYMPUS), moczu (CLINITEK), hematologiczny, 
koagulologiczny (SYSMEX) i immunochemiczny (ADVIA), 2 gazometry, 2 wirówki, 
mikroskop, 5 pipet automatycznych o pojemności 10-5000µl, 3 termometry, higrometr, 
stacja uzdatniania wody, 2 lodówki, zamrażarka, szafki do przechowywania probówek, 
odczynników i materiałów pomocniczych, umywalka z dezynfektorami, 3 stanowiska 
komputerowe dla diagnostów i techników laboratoryjnych. W pracowni znajdowały się  
dodatkowo 2 aparaty do posiewu krwi i cieplarka, które według wyjaśnień pani 
kierownik pracowni były sprawne, lecz przestarzałe i nie użytkowane; 
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b) punkt pobrań materiałów (parter w oddzielnym budynku) – sala o pow. 24 m², w której 
znajdowały się 2 stanowiska do poboru krwi (fotele) i 2 komputerowe; 

c) dodatkowy punkt pobrań (2. piętro jw.) – sala o pow. 4,5 m² przylegająca do pracowni 
analitycznej, używana w razie pilnych badań, wyposażona w stanowisko do pobierania 
materiałów i okienko do wydawania wyników badań; 

d) poczekalnia dla pacjentów (parter jw.) – hall o pow. ok. 25 m², w którym znajdowały się 
ławki dla pacjentów, kiosk do wydawania numerków kolejkowych, tablica elektroniczna 
z sygnałem dźwiękowym informująca o kolejności przyjęć; 

e) urządzenia sanitarno-higieniczne dla pacjentów (parter jw.) – łazienka z WC bez 
udogodnień dla potrzeb osób niepełnosprawnych; 

f) pokój socjalny (2. piętro jw.) – oznakowana sala o pow. 13 m² wyposażona w aneks 
kuchenny, kanapę, szafki telewizor, stolik i krzesło; 

g) szatnie dla personelu – wyodrębniono tzw. szatnię brudną i czystą (szafki drewniane)  
o łącznej pow. 11,5 m² oraz WC spełniające wymogi sanitarne; 

h) pomieszczenie administracyjne – oznakowane biuro o pow. 4,5m² wyposażone  
w stanowisko komputerowe; 

i) skrzynki odbiorcze wyników badań (na ścianie korytarza) – 12 skrzynek zamykanych na 
klucz, z których oddziały Szpitala mogły odbierać papierowe wersje wyników. 

Oględziny obydwu laboratoriów wykazały, że: 

− wejścia do pomieszczeń były oznakowane w sposób umożliwiający ich identyfikację 
oraz zgodnie z wymogami bezpieczeństwa (§4 ust. 6), a pracownikom zapewniono 
odpowiednie środki bhp (fartuchy, rękawice, okulary, maski i inne środki ochrony);  

− ściany i podłogi były wyłożone materiałami, które zapewniały ich łatwą zmywalność,  
a pomieszczenia były dobrze oświetlone; 

− zapewniono wyposażenie właściwe dla zakresu działalności, w tym wyposażenie 
podstawowe, pomiarowo-badawcze, umożliwiające pobieranie materiału i zapewniające 
bhp, urządzenia telekomunikacyjne i laboratoryjny system informatyczny (§5 ust. 1), 

− urządzenia medyczne były dostosowane do wykonywanych badań oraz umożliwiały 
stosowanie metod badawczych zgodnych z aktualnym stanem wiedzy (§5 ust. 2); 

− posiadano niezbędną dokumentację dotyczącą posiadanego sprzętu, w tym instrukcje 
jego użytkowania, paszporty z datą rozpoczęcia eksploatacji, specyfikacje techniczne, 
dane o konserwacji bieżącej i okresowej kontroli technicznej według wskazań 
producentów, wykazy przeszkolonych pracowników, którzy byli upoważnieni do obsługi  
i bezpośrednio odpowiedzialni za posiadaną aparaturę i sprzęt (§5 ust. 4); 

− wszystkie urządzenia posiadały tabliczki z nazwą producenta, rokiem produkcji i typem 
wyrobu, a ich numery inwentarzowe odpowiadały zapisom w ewidencji księgowej 
środków trwałych i wyposażenia; 

− laboratoria posiadały wymaganą dokumentację dotyczącą posiadanego sprzętu, w tym 
instrukcje jego użytkowania, paszporty z datą rozpoczęcia eksploatacji, specyfikacje 
techniczne, dane o konserwacji bieżącej i okresowej kontroli technicznej zgodnie ze 
wskazaniami producentów oraz wykaz pracowników przeszkolonych, upoważnionych 
do obsługi i bezpośrednio odpowiedzialnych za posiadaną aparaturę i sprzęt; 

− wszystkie sprzęty i aparatura medyczna posiadały tabliczki z nazwą producenta, rokiem 
produkcji i typem wyrobu, a numery inwentarzowe odpowiadały zapisom w ewidencji 
środków trwałych i wyposażenia; 

− w ramach dokumentacji prowadzono zapisy dotyczące kalibracji posiadanych urządzeń 
(elektronicznie oraz w ramach protokołów z napraw i przeglądów) oraz posiadano 
instrukcje postępowania przy działaniach naprawczych i korygujących; 

− z uwagi na dzierżawę podstawowych urządzeń i aparatów, nie posiadano w ramach ich 
dokumentacji udzielonych gwarancji, gdyż właściciele sprzętu zapewniali jego bieżącą 
konserwację, przeglądy i naprawy na podstawie zapisów w umowach dzierżawy. 

(dowód: akta kontroli str. 94-106) 
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W LS, mimo wymogu określonego w § 4 ust. 3 pkt 1 rozporządzenia w sprawie wymagań 
dotyczących laboratorium diagnostycznego, nie wyodrębniono pomieszczenia specjalnego 
(magazynowego) do składowania odczynników i drobnego sprzętu. 

Dyrektor Spółki wyjaśnił, że brak tego pomieszczenia wynikał z ograniczonych możliwości 
lokalowych w zaadaptowanym na potrzeby laboratorium obszarze szpitalnym. Jako 
pomieszczenie magazynowe wykorzystuje się szafki w pracowni analitycznej oraz szafę 
wnękową na korytarzu. Ze względu na bieżące, zgodne z potrzebami, zaopatrzenie  
w niezbędne odczynniki i materiały pomocnicze bezpośrednio z magazynu centralnego  
w LC, wydzielenie tego pomieszczenia w LS jest zbędne.  

 (dowód: akta kontroli str. 104-106, 232) 

Badanie dokumentacji sprzętu i aparatury medycznej będących w posiadaniu LC i LS 
wykazało, że według stanu na 30 listopada 2016 r. posiadały one odpowiednio 67 i 19 
różnych urządzeń, w tym analizatory, aparaty do posiewu materiałów i identyfikacji 
drobnoustrojów, wirówki, termometry, pipety i mikroskopy, które podlegały technicznej 
kontroli zaleconej przez producentów. We wszystkich przypadkach obydwa laboratoria 
wywiązały się z terminowych realizacji tych kontroli oraz wymaganych sprawdzeń, 
wzorcowań, kontroli bezpieczeństwa i konserwacji urządzeń. W wyniku analizy posiadanej 
przez Spółkę dokumentacji stwierdzono, że: 

− zgodnie z art. 90 ust. 8 ustawy o wyrobach medycznych18, laboratoria posiadały 
dokumentację określającą m.in. terminy następnych konserwacji, sprawdzeń i kontroli 
bezpieczeństwa wyrobów stosowanych do udzielania świadczeń zdrowotnych, 
wynikające z instrukcji używania lub zaleceń podmiotów przeprowadzających ww. 
czynności; 

− zgodnie z §5 ust. 4 pkt 6-7 rozporządzenia w sprawie wymagań dotyczących 
laboratorium diagnostycznego, w zakresie prowadzonej w laboratoriach dokumentacji 
dotyczącej aparatury i sprzętu dokonywano zapisów o ich kalibracji oraz posiadano 
instrukcje postępowania przy działaniach naprawczych i korygujących; 

− wyposażenie laboratoriów w sprzęt pomiarowo-badawczy było dostosowane do rodzaju 
wykonywanych badań i zapewniało stosowanie najnowszych metod badawczych,  
co potwierdziła analiza okresu eksploatacji 20 wybranych urządzeń, względem których 
okres ten wynosił do 5 lat w przypadku 10 urządzeń, 6-8 lat – 6 i ponad 8 lat – 4 

 (dowód: akta kontroli str. 107-109,111-112,144-145) 

Zgodnie z §7 ust. 1-2 ww. rozporządzenia, w okresie objętym kontrolą do wykonywania 
badań laboratoryjnych w LC i LS Spółka zatrudniała personel posiadający wymagane 
kwalifikacje i doświadczenie zawodowe, w tym: 

− 18 diagnostów laboratoryjnych (odpowiednio 12 i 6) z prawem wykonywania zawodu,  
z których 3 pełniło funkcje kierowników pracowni i jeden kierownika LC – wszyscy 
posiadali wyższe wyksztalcenie i tytuł specjalisty w dziedzinie diagnostyki medycznej; 

− 3 młodszych asystentów diagnostyki laboratoryjnej (LC) z wykształceniem wyższym  
w dziedzinie biotechnologii molekularnej (2) i biologii (1); 

− 18 starszych techników analityki medycznej ze średnim wykształceniem (12 i 6); 

− 2 osoby jako pomoc laboratoryjna i jedną sekretarkę medyczną (LC). 

Zatrudnieni na podstawie umowy o pracę diagności (16) i technicy (wszyscy na pełny etat), 
w tym kierownicy pracowni, byli dostępni dla pacjentów w pełnym wymiarze pracy obydwu 
laboratoriów, tj. w godzinach od 7.00 do 17.00 w LC i całodobowo w LS. W przypadku  
2 diagnostów zatrudnionych w LC na podstawie umów o stałej współpracy, wypełniali oni 
swoje obowiązki zgodnie z przyjętymi w Spółce grafikami pracy oraz zobowiązali się w tych 
umowach do zaprzestania i niepodejmowania w okresie zatrudnienia wszelkiej działalności 
związanej ze świadczeniem usług podmiotom konkurencyjnym. W umowach zawartych  
z tymi diagnostami 1 czerwca 2009 r. oraz 1 maja 2006 r. i 1 października 2015 r. na 
wykonywanie badań diagnostycznych, nie wskazano zatrudnionym osobom godzin pracy  
i miejsca udzielania świadczeń. Jak wyjaśnił Dyrektor Spółki, brak tych danych wynikał  
z przyjętej organizacji pracy w laboratoriach (grafiki pracy) i zapisów w umowach, które 

                                                      
18 Ustawa z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 876 ze zm.). 
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zobowiązują kontrahentów do niepodejmowania działalności konkurencyjnej, przestrzegania 
regulaminów pracy i zatrudnienia na pełny etat, co gwarantuje ich pełną dostępność jako 
diagnostów. 

Stosownie do art. 2 pkt 4 ustawy o diagnostyce laboratoryjnej i zgodnie z grafikami pracy, 
wszyscy diagności zapewniali pełny nadzór czynności procesu diagnostycznego, w tym.  
w zakresie obecności podczas wykonywania badań oraz ich interpretacji i autoryzacji,  
co potwierdziła analiza wybranych grafików i list obecności dotyczących miesięcy stycznia, 
kwietnia, lipca i października 2015 r. oraz lutego, maja i sierpnia 2016 r. 

 (dowód: akta kontroli str. 113-127,128-143,146-148, 178-231)  

1.3. W okresie od 30 maja 2014 r. do 30 listopada 2016 r., w ramach umowy ze Szpitalem 
laboratoria Spółki wykonały na jego rzecz ogółem 23,9 tys. badań mikrobiologicznych  
o wartości 325 tys. zł, z tego 5,3 tys. badań o wartości 72,6 tys. zł w 2014 r., 9,5 tys.  
za 127,5 tys. zł w 2015 r. i 9,1 tys. za 124,9 tys. zł w 2016 r. Badania te zlecone zostały 
przez 21 ośrodków zadaniowych – oddziały (7), poradnie (5), izbę przyjęć, szpitalny oddział 
ratunkowy, blok operacyjny i inne komórki organizacyjne. 

W ramach realizacji umowy w zakresie badań mikrobiologicznych Spółka nie stwierdziła  
w obszarze Szpitala zagrożeń i ognisk epidemicznych – w związku z tym nie delegowała 
specjalisty z zakresu mikrobiologii do udziału w pracach zespołów roboczych Szpitala, lecz:  

− opracowała procedury postępowania w przypadku występowania w Szpitalu szczepów 
bakteryjnych czynników alarmowych i ich lekowrażliwości, w tym dotyczące rejestracji 
patogenów alarmowych, wysyłania drobnoustrojów do ośrodków referencyjnych, kart 
badań wysyłanych do tych ośrodków i kart ewidencji drobnoustrojów przechowywanych 
w banku szczepów (przekazano 349 szczepów, w tym 230 typu pałeczki ESBL); 

− przekazywała (wraz z fakturami) wykazy pacjentów i dane dotyczące wykonanych 
badań, co umożliwiało dokonywanie analiz sytuacji epidemiologicznej oraz wykonywanie 
badań i zestawień statystycznych w tym zakresie z podziałem na ośrodki zadaniowe; 

− przedstawiała mapy mikrobiologiczne zawierające raporty o sytuacji epidemiologicznej 
(w postaci papierowej i elektronicznej) oraz organizowała szkolenia dla personelu w tym 
zakresie (4 marca 2015 r. i 13 kwietnia 2016 r.), zgodnie z §4 pkt 4 i 6 umowy; 

− sporządzała raporty z wykazami czynników alarmowych według §4 pkt 4, 6 i 8 umowy 
oraz udostępniła aplikację internetową w tym zakresie, co umożliwiało śledzenie 
bieżącej sytuacji epidemiologicznej oraz dokonywanie analiz liczby badań, rodzaju 
drobnoustrojów, monitoring zmian lekowrażliwości bakterii i patogenów alarmowych; 

− zapewniła udział swego przedstawiciela w spotkaniach ZKZ19, konsultacje i informacje 
bieżące dotyczące leczenia zakażeń u pacjentów szpitalnych; 

− prowadziła analizy badań klinicznych i czystości środowiska szpitalnego. 
(dowód: akta kontroli str. 149-166)  

Laboratoria OPTIMED były właściwie przygotowane do udzielania świadczeń zdrowotnych 
w zakresie diagnostyki laboratoryjnej, gdyż spełniały wymogi lokalowe, zatrudniały personel 
z wymaganymi kwalifikacjami i posiadały niezbędny sprzęt. Nie wyodrębniono jednak 
pomieszczenia specjalnego (magazynowego) do przechowywania odczynników i drobnego 
sprzętu w LS. Przyjęta w laboratoriach Spółki organizacja pracy zapewniała pełny nadzór 
diagnostów podczas czynności laboratoryjnych oraz regularne przeglądy techniczne 
użytkowanych urządzeń i ich kalibracje na materiałach kontrolnych, a realizacja świadczeń 
w zakresie badań mikrobiologicznych zapewniała analizę zakażeń szpitalnych i sytuacji 
epidemicznej. 

2. Sposób finansowania diagnostyki laboratoryjnej 

Zgodnie z umowami ze Szpitalem, w okresie objętym kontrolą OPTIMED wykonywał na jego 
rzecz badania w zakresie diagnostyki laboratoryjnej, mikrobiologii i histopatologii, które były 
rozliczane na podstawie wykonanych świadczeń wykazanych w rejestrach laboratoriów 
Spółki. Formą rozliczenia były miesięczne faktury, do których załączano wykazy ww. usług. 

                                                      
19 Zespół Kontroli Zakażeń powołany przez Dyrektora Szpitala zarządzeniem Nr 38 z 2013 r. ze zm. W okresie objętym kontrolą odbyło się  
8 posiedzeń ZKZ z udziałem przedstawiciela Spółki.  
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Zgodnie z umowami Szpital był obowiązany dokonywać płatności za wykonane przez 
Spółkę usługi w terminie 60 dni od daty otrzymania faktury wraz z ww. wykazami.  
W przypadku zwłoki w realizacji płatności, Spółka miała prawo do naliczenia odsetek  
w wysokości ustawowej. Badanie terminowości uzyskiwania należnych płatności za te 
usługi, przeprowadzone na zbiorze 58 faktur przedłożonych Szpitalowi w okresie realizacji 
umów, wykazało, że Szpital zapłacił Spółce ogółem 1.123,3 tys. zł, z tego w 3 przypadkach 
(0,05% faktur) opóźnienie w zapłacie wyniosło od 2 do 10 dni – faktury o wartości 30,9 tys. zł, 
w 35 przypadkach (58,6%) od 11 do 93 dni – 655,3 tys. zł oraz w 13 przypadkach (22,4%) 
od 102 do 208 dni – 256,8 tys. zł. 

Zgodnie z ewidencją księgową20, według stanu na 31 grudnia 2014 r. należności Spółki  
z tytułu rozliczeń ze Szpitalem wynosiły 119,7 tys. zł, z tego 31,5 tys. zł należności 
przeterminowane (wymagalne). Na koniec 2015 r. należności te wynosiły ogółem 137,8 tys. 
zł, w tym 43,1 tys. zł wymagalne. Na 30 listopada 2016 r. nierozliczone należności wyniosły 
441,6 tys. zł, z tego 329,9 tys. zł przeterminowane. 

Jak wyjaśnił Dyrektor, wskutek dobrej współpracy we wszystkich przypadkach Spółka nie 
naliczała i nie dochodziła od Szpitala odsetek karnych, a czynnikiem wpływającym na 
terminowość płatności były jego ograniczone możliwości finansowe, o których Spółka była 
ustnie informowana. 

 (dowód: akta kontroli str. 51, 65, 167-177, 232-242 i 268-271) 

W ocenie NIK, sposób finansowania badań diagnostyki laboratoryjnej, realizowanych na 
podstawie umów zawartych ze Szpitalem, zapewniał pełną obsługę jego pacjentów i nie 
ograniczał dostępności do realizowanych usług.  

3. Dostępność świadczeń medycznej diagnostyki laboratoryjnej 

3.1. W okresie objętym kontrolą LC pracowało w systemie ambulatoryjnym przez 5 dni  
w tygodniu w godzinach od 7.00 do 17.00. Pobieranie materiału do badań odbywało się od 
7.00 do 12.00, a odbiór wyników w godzinach pracy laboratorium. LS funkcjonowało  
w systemie całodobowym, w tym pobierało materiały w godzinach od 8.00 do 10.00. 
Pobieranie materiału w punktach pobrań LC i LS odbywa się po ocenie przygotowania 
pacjenta do badań, w sposób zgodny z opracowanymi procedurami. Rejestracja pacjentów 
odbywa się w sposób ciągły, a badania wykonywane są na bieżąco bez konieczności 
prowadzenia list oczekujących. Ewidencja pacjentów prowadzona jest elektronicznie  
z wykorzystaniem LSI21. W badanym okresie średnia liczba zarejestrowanych pacjentów 
wynosiła 490 osób dziennie w przypadku LC i 180 osób w LS.  

W okresie realizacji umów ze Szpitalem (według stanu na 30 listopada br.), wśród badań 
diagnostycznych finansowanych ze środków publicznych laboratoria Spółki wykonywały na 
rzecz Szpitala badania w zakresie 11 grup rodzajowych, tj. hematologii, immunochemii, 
immunologii, biochemii, serologii, toksykologii, mikrobiologii, analityki ogólnej, koagulologii, 
alergologii i gazometrii, które były rozliczane na podstawie cenników załączonych do ww. 
umów. W przypadku badań histopatologicznych Spółka zlecała je podwykonawcy22 na 
podstawie zawartej z nim umowy i rozliczała w oparciu o załączone do niej cenniki. Na 
zlecenie Szpitala Spółka zrealizowała ogółem 272,1 tys. badań o wartości 1.548,8 tys. zł  
(w tym 226 tys. zł tytułem badań histopatologicznych), z tego: 55,2 tys. w 2014 r. (od 30 
maja), 105,8 tys. w 2015 r. i 111,1 tys. w 2016 r. (do 30 listopada) – o wartości odpowiednio 
316,1 tys. zł, 607,7 tys. zł i 625 tys. zł, z czego odpowiednio 47,2 tys. zł, 94,9 tys. zł i 83,9 
tys. zł stanowiły wartości badań histopatologicznych wykonanych przez podwykonawcę. 

(dowód: akta kontroli str. 54-61,64,243-265) 

Realizowany przez Spółkę zakres usług medycznych wynikał z konkursu ofert, który 
poprzedził zawarcie umowy ze Szpitalem. Zgodnie ze szczegółowymi warunkami tego 
konkursu (SWKO), do złożonej oferty OPTIMED załączył pisemną koncepcję świadczonych 
usług. Usługi te były zlecone w ramach 21 ośrodków szpitalnych. Spośród ogółu 272 tys. 
wykonanych badań, największy udział w ich liczbie miały badania zlecone przez oddziały: 

1) internistyczny – 73,6 tys. (27,1%), z tego 14,6 tys. badań w 2014 r., 29 tys. w 2015 r.  
i 30 tys. w 2016 r.; 

                                                      
20 Księgowość prowadzona przez biuro rachunkowe na podstawie umowy z dnia 26 września 2005 r. 
21 Laboratoryjny System Informatyczny. 
22 OLYMPUS CONSILIO z Łodzi. 
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2) chirurgiczny – 49,8 tys. (18,3%) – odpowiednio 10,9 tys., 20,4 tys. i 18,5 tys.; 

3) ratunkowy – 39,5 tys. (14,5%) – 7,8 tys., 14,4 tys. i 17,3 tys.; 

4) pediatryczny – 31,5 tys. (11,6%) – 6,2 tys., 11,4 tys. i 13,9 tys.; 

5) ginekologii – 27 tys. (9,9%) – 5,5 tys., 10,5 tys. i 11 tys.; 

6) anestezjologii i intensywnej terapii – 20,7 tys. (7,6%) – 3,7 tys., 8,4 tys. i 8,7 tys.; 
(dowód: akta kontroli str. 38-47, 266-267) 

3.2. Umowa Spółki ze Szpitalem, zawarta w dniu 30 maja 2014 r. na udzielanie świadczeń 
w zakresie badań histopatologicznych, określała, że przedmiotem umowy jest wykonywanie 
na rzecz Szpitala procedur (wg §1 pkt 1-7), w zakresie: 1) badań histopatologicznych 
wycinków (w tym śródoperacyjnych); 2) cytologii ginekologicznej; 3) cytologii płynów z jam 
ciała; 4) barwienia i oceny preparatów uzyskanych z biopsji cienkoigłowej; 5) konsultacji 
preparatów gotowych; 6) badań histochemicznych; 7) badań immunohistochemicznych.  
W §3 pkt 8 ww. umowy określono, że w przypadku świadczeń wskazanych w §1 pkt 5 i 7 
Spółka może zlecić ich wykonanie podmiotom zewnętrznym, bez uprzedniej zgody Szpitala.  

W dniu 5 grudnia 2011 r. Spółka zawarła umowę z podwykonawcą, który zobowiązał się 
wykonywać procedury określone w §1 ust. 1 pkt 1-10 umowy: 1) badania histopatologiczne; 
2) cytologię ginekologiczną; 3) cytologię płynów z jam ciała; 4) badania materiałów z biopsji 
cienkoigłowej; 5) badania materiałów z biopsji gruboigłowej; 6) badania histochemiczne;  
7) badania immunohistochemiczne; 8) konsultacje specjalistyczne; 9) nadzór przygotowania 
materiału tkankowego do badań; 10) transport materiałów tkankowych. 

Zgodnie z SWKO, ofertą i załączoną koncepcją świadczenia usług, badania w zakresie 
histopatologii i cytologii, które mogły być wykonywane poza lokalizacją Szpitala, Spółka 
zlecała podwykonawcy na podstawie odrębnej umowy. 

W ramach umowy z podwykonawcą, w okresie od 30 maja 2014 r. do 30 listopada 2016 r. 
Spółka zleciła wykonanie ogółem 11 tys. badań wymienionych §1 ust. 1 pkt 1, 2, 3, 7 i 8 
umowy – o wartości 226 tys. zł. W zakresie specjalistycznych konsultacji (pkt 8) i badań 
immunohistochemicznych (pkt 7), o wartości odpowiednio 650 zł i 10 tys. zł, badania 
zlecono bez uzyskiwania pisemnej zgody Szpitala, co było zgodne z postanowieniami §3 
pkt 8 umowy ze Szpitalem. 

(dowód: akta kontroli str. 63-67,254-265,297-315) 

W okresie objętym kontrolą Spółka bez zgody Szpitala zleciła podwykonawcy realizację 
48.085 badań histopatologicznych na łączną kwotę 215.350 zł.  

Dyrektor wyjaśnił m.in., że zapisy umowy ze Szpitalem nie odzwierciedlają faktycznego 
stanu w zakresie struktury zlecanych badań histopatologicznych, gdyż zostały ujęte 
nieprecyzyjnie względem konkursu ofert rozstrzygniętego w dniu 23 maja 2014 r. Oferta 
Spółki zawierała bowiem informację, że wszystkie rodzaje badań histopatologicznych oraz 
pozostałe badania wskazane później w umowie z podwykonawcą będzie realizował ten 
podwykonawca, o czym świadczył załączony do oferty cennik tych badań oraz koncepcja 
wykonywania świadczeń, które były integralną częścią tej umowy. W rozumieniu tych 
regulacji Spółka posiadała zgodę Szpitala na wykonywanie wszystkich badań przez 
podwykonawcę, gdyż zgodnie z danymi ofertowymi nie budziły one zastrzeżeń Szpitala. 

NIK nie podziela tego stanowiska, bowiem zgodnie z §3 ust. 8 umowy 30 maja 2014 r.  
na udzielanie świadczeń w zakresie badań histopatologicznych, bez uprzedniej zgody 
Szpitala Spółka uprawniona była do podzlecania wykonawcy zewnętrznemu wyłącznie 
konsultacji preparatów gotowych i badań immunohistochemicznych, o których mowa w §1 
ust. 1 pkt 5 i 7 ww. umowy. 

 (dowód: akta kontroli str. 63-67, 250, 254-265, 272-277 i 279) 

OPTIMED zapewniał pełny i nieograniczony dostęp do badań diagnostycznych, poprzez ich 
bieżące wykonywanie w laboratoriach własnych oraz zlecanie podwykonawcy. Zastrzeżenia 
NIK budzi natomiast podzlecanie badań histopatologicznych bez zgody Szpitala. 
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4. Jakość wykonywanych badań diagnostyki laboratoryjnej 

4.1. W 2009 r. we wszystkich laboratoriach OPTIMED wdrożono ZSZ23 oparty o wymagania 
norm ISO. Laboratoria te poddawane są również audytom jednostki certyfikującej LOYD’S 
REGISTER, w celu otrzymania certyfikatu PCA24. Spółka posiada Księgę Jakości w ramach 
ZSZ, zgodnego z wymogami norm ISO oraz PN-EN ISO/IEC 15189, zaś LC jest w trakcie 
wdrażania systemu akredytacyjnego przed złożeniem aplikacji do PCA. W tym celu  
w laboratoriach Spółki wdrożono szereg procedur dotyczących pracowni diagnostyki 
laboratoryjnej i pracowni mikrobiologicznej, z którymi zaznajomiono jego personel. Spółka 
wdrożyła procedury dotyczące nadzoru nad dokumentacją, infrastrukturą i środowiskiem 
pracy, w tym nadzoru metrologicznego, spójności pomiarowej, zarządzania personelem, 
jego kompetencjami i procesem szkoleń oraz ciągłego doskonalenia (audyt, monitoring  
i pomiary), nadzoru jakości badań (kontrola etapu przedanalitycznego, analitycznego  
i postanalitycznego). Spółka przekazuje zlecenia i pomiary kompetentnym podmiotom oraz 
współpracuje z pacjentami w zakresie ich potrzeb i sugestii, a wszelkie dokumenty są 
czytelne i archiwizowane. W zakresie bezpieczeństwa informacji (BI) opracowano system 
oparty na Księdze Polityk BI, instrukcjach zapewniających ochronę danych biznesowych 
Spółki i jej klientów oraz danych osobowych pracowników i pacjentów, zgodnie z Deklaracją 
Stosowania z 17 lutego 2016 r.  

(dowód: akta kontroli str. 243) 

4.2. Zgodnie z rozporządzeniem w sprawie standardów jakości25, w latach 2014-2016 
OPTIMED wdrożył wszystkie procedury wymagane tym rozporządzeniem, tj. w zakresie 
zlecania badań laboratoryjnych, pobierania, przyjmowania, przechowywania i transportu 
materiału biologicznego oraz zapewnienia jakości, przedstawiania i wydawania sprawozdań 
z badań. Wszystkie procedury zostały zatwierdzone przez Dyrektora Spółki oraz przyjęte do 
wiadomości i stosowania przez personel medyczny, który został zapoznany z ich treścią 
podczas stosownych szkoleń wewnętrznych. 

Badanie dokumentacji z przebiegu 25 badań wykonanych w okresie realizacji umowy ze 
Szpitalem (po 5 badań biochemicznych, mikrobiologicznych i histopatologicznych oraz 10 
hematologicznych) wykazało, że ich poszczególne fazy odbywały się zgodnie z wdrożonymi 
i poprawnie stosowanymi procedurami. Względem badań histopatologicznych zastosowanie 
miały tylko procedury dotyczące transportu materiału, tj. w zakresie jego zabezpieczenia 
przed uszkodzeniem i bezpieczeństwa osób transportujących. Przestrzeganie pozostałych 
procedur należało do podwykonawcy. Zgodnie z umową z podwykonawcą, OPTIMED 
działał jako pośrednik zapewniający transport na odcinku od Szpitala, gdzie był pobierany 
materiał biologiczny, do LC, skąd zabezpieczone próbki odbierał podwykonawca. Zgodnie  
z umową, zapewnił on stosowanie swoich procedur w zakresie przygotowania materiału, 
sposobu postępowania z przyjętymi przesyłkami oraz ich kontrole, a także udostępnił te 
procedury personelowi Szpitala i OPTIMED. 

 (dowód: akta kontroli str. 280-296 i 411-420) 

4.3. Spółka przekazała Szpitalowi procedury opisujące prawidłowe postępowanie podczas 
czynności przedanalitycznych i zobowiązała do ich stosowania, w tym w zakresie sposobu 
wypełniania skierowań na badania laboratoryjne i mikrobiologiczne, przygotowania pacjenta 
do badań, pobierania materiału przez personel medyczny i pacjentów, sposobu identyfikacji 
pacjenta, postępowania z materiałem biologicznym oraz zasadami transportu.  

OPTIMED prowadził rejestr błędów przedanalitycznych, z którego wynikało, że w latach  
2015-2016 (do 30 listopada) w LC i LS wystąpiło 849 takich błędów, z tego 442 w 2015 r.  
i 407 w 2016 r., tj. średnio 37 i 45 błędów miesięcznie w tych latach oraz średnio 40 w całym 
okresie. Zarejestrowane błędy dotyczyły głównie braku zleceń z HIS (212 błędów), hemolizy 
próbek (187), braku opisu próbek (71), pozostawienia próbek bez nadzoru (69), skrzepów  
w probówkach (56), zanieczyszczenia moczu (52), lipemiczności materiałów (43), braku 
próbek (36) oraz 123 innych błędów zdarzających się sporadycznie. 

                                                      
23 Zintegrowany System Zarządzania Spółką OPTIMED. 
24 Polskie Centrum Akredytacji. 
25 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 23 marca 2006 r. w sprawie standardów jakości dla medycznych laboratoriów diagnostycznych 
i mikrobiologicznych (Dz. U. z 2016 r, poz. 1665). 
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W laboratoriach Spółki prowadzono szkolenia wewnętrzne w zakresie zasad wykonywania 
badań diagnostycznych, dotyczące przestrzegania obowiązujących procedur i wymogów 
jakościowych na poszczególnych etapach procesu diagnostycznego, w tym w zakresie 
występujących błędów przedanalitycznych. Rodzaje tych błędów były analizowane pod 
kątem możliwości ich eliminowania, w wyniku czego ich liczba zmniejszała się, za wyjątkiem 
braku zleceń z HIS (wzrost z 89 w 2015 r. do 123 przypadków w 2016 r.) oraz w zakresie 
braku nadzoru próbek (wzrost z 18 do 51). O zaistniałych tendencjach w tym zakresie 
Spółka informowała dyrekcję Szpitala. 

 (dowód: akta kontroli str. 243 i 316) 

Celem zapewnienia wiarygodności uzyskiwanych wyników badań, w laboratoriach Spółki 
prowadzona jest wewnętrzna kontrola ich jakości poprzez badanie materiałów kontrolnych 
względem oczekiwanych wartości (powtarzalność i dokładność) oraz kalibracja metod 
badawczych w przypadku wystąpienia błędów analitycznych. Laboratoria prowadzą zapisy 
elektroniczne dotyczące pomiarów parametrów laboratoryjnych, a nieliczne błędy dotyczą 
głównie badań morfologicznych (kreatynina, kwas moczowy, białko całkowite i glukoza),  
w przypadku których powtarza się badania. Na podstawie przeprowadzanych kontroli 
jakości dokonuje się odpowiednich analiz, z których wnioski przedstawiane są personelowi.  

W latach 2015-2016 OPTIMED brał udział w krajowym programie zewnętrznej oceny jakości 
badań laboratoryjnych, w ramach którego przesyłał corocznie do COBJDL26 wyniki badań 
hematologicznych (PPSH), biochemicznych (PPSCH), immunochemicznych poszerzonych 
(PPSIP), immunochemicznych (PPSI), koagulologicznych (PPSPK), RKZ i elektrolitów 
(PPSRKZ) oraz sprawdzianów międzylaboratoryjnych (CPSM). 

Z otrzymanych informacji COBJDL za 2015 r. wynikało, że w przypadku LC: 

− spośród 8 oznaczeń PPSH wykonanych wiosną i jesienią oraz 24 oznaczeń PPSCH 
wykonanych zimą, wiosną, latem i jesienią, wszystkie uzyskały ocenę bardzo dobrą; 

− spośród 21 oznaczeń PPSIP - 18 uzyskało ocenę bardzo dobrą, 2 dobrą (IgE całkowite  
i PTH) oraz jedno wątpliwą (CA 153);  

− spośród 4 oznaczeń PPSI - wszystkie uzyskały ocenę dobrą; 

− spośród 24 oznaczeń CPSM - 20 uzyskało ocenę bardzo dobrą, po 2 dobre (albumina, 
trójglicerydy) i wątpliwe (cholesterol, CK). 

Na dzień zakończenia kontroli, COBJDL nie nadesłał jeszcze informacji dotyczących  
ww. oznaczeń z 2016 r., za wyjątkiem ocen 24 oznaczeń CPSM (22 bardzo dobre i 2 
dobre). Dokonane przez personel OPTIMED analizy uzyskanych wyników  potwierdziły,  
że nieliczne oceny wątpliwe były wynikiem małej próby międzylaboratoryjnej w ramach 
programu COBJDL. W przypadku ocen pozytywnych wyniki badań spełniały kryterium błędu 
i nie przekraczały dopuszczalnych odchyleń. 

W 2015 r. OPTIMED uczestniczył w krajowym programie jakości prowadzonym przez firmę 
StandLab z/s w Bystrej, w ramach którego dokonano 27 pozytywnych oznaczeń IQS  
i wydano certyfikat jakości (1 lipca) oraz oznaczenie w zakresie elektroferezy (proteinogram) 
– 3 certyfikaty (27 kwietnia, 3 sierpnia i 22 grudnia). W 2016 r. w ramach tych oznaczeń 
uzyskano analogiczne certyfikaty potwierdzające standardy jakości badań (14 stycznia,  
3 marca i 31 sierpnia). 

W 2016 r. w trakcie oceny COBJDL pozostawały oznaczenia mikrobiologiczne dotyczące 
identyfikacji lekowrażliwości i mechanizmów oporności na leki bakteryjnych czynników 
zakażeń etiologicznych, realizowane w ramach programu jakościowego POLMICRO oraz 
oznaczenia mikrobiologiczne prowadzone w Ministerstwie Zdrowia w ramach Narodowego 
Programu Antybiotyków, w zakresie lekowrażliwości drobnoustrojów izolowanych z zakażeń 
inwazyjnych. 

Z otrzymanych informacji COBJDL za 2015 r. wynikało, że w przypadku LS, spośród: 

− 8 oznaczeń PPSH i 13 PPSCH - wszystkie otrzymały ocenę bardzo dobrą; 

− 3 oznaczeń PPSPK - 2 uzyskały oceny bardzo dobre i jedno dobrą; 

− 3 oznaczeń PPSRKZ (elektrolity) - 2 ocenę wątpliwą (Ph,PO2) i jedno negatywną. 

                                                      
26 Centralny Ośrodek Badań Jakości w Diagnostyce Laboratoryjnej z/s w Łodzi. 
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Na dzień zakończenia kontroli Spółka nie otrzymała jeszcze informacji dotyczących ww. 
oznaczeń za 2016 r. 

W latach 2015-2016 laboratoria Spółki brały udział w międzynarodowych programach 
prowadzonych przez firmy RANDOX (brytyjska), ifQ (niemiecka) i BIO-RAD (USA), 
otrzymując certyfikaty dotyczące oznaczeń hematologicznych i biochemicznych w 2015 r. 
(za 2016 r. w trakcie oznaczeń). 

 (dowód: akta kontroli str. 317-361) 

Zgodnie z umowami ze Szpitalem na świadczenia diagnostyczne, OPTIMED wykonywał je 
przy użyciu sprzętu laboratoryjnego zapewniającego wysoką jakość uzyskiwanych wyników 
i posiadającego atesty oraz certyfikaty dopuszczenia do obrotu i stosowania w placówkach 
ochrony zdrowia. Wszystkie urządzenia  medyczne zapewniała Spółka, w tym w ramach 
dzierżawy od producentów. 

(dowód: akta kontroli str. 94-106,107-112) 

OPTIMED dokonał standaryzacji czynności postanalitycznych zapewniającej właściwe 
postępowanie w celu uzyskania wiarygodności wyników badań. W tym zakresie zostały 
wdrożone procedury dotyczące: 

− przeprowadzania oceny klinicznej spójności i autoryzowania wyników badań przez 
uprawnionych diagnostów laboratoryjnych; 

− dokonywania porównania uzyskiwanego wyniku badania z wynikami wcześniejszych 
badań tego samego pacjenta; 

− umieszczania w sprawozdaniach z badań wszystkich informacji niezbędnych do 
prawidłowej interpretacji wyników badań, zgodnie z potrzebami klinicznymi; 

− zachowania dokumentacji medycznej i analitycznej w celu umożliwienia odtworzenia 
okoliczności i sposobu wykonania badań; 

− bezzwłocznego informowania lekarza prowadzącego pacjenta w przypadku uzyskania 
wyniku odbiegającego od przyjętego zakresu wartości referencyjnych. 

Dane dotyczące zastosowania ww. procedur były gromadzone w ramach dokumentacji 
medycznej prowadzonej w sposób elektroniczny. Z wszystkimi procedurami personel 
medyczny laboratoriów OPTIMED został zapoznany podczas wewnętrznych szkoleń, co 
pozwalało uniknąć błędów postanalitycznych. 

(dowód: akta kontroli str. 362) 

4.4. Badanie 50 dokumentacji w zakresie zlecania i wykonywania badań laboratoryjnych,  
z uwzględnieniem wymogów rozporządzenia w sprawie standardów jakości, wykazało, że: 

− we wszystkich przypadkach wypełnione zostały obowiązujące formularze zlecenia  
w wersji elektronicznej i papierowej; 

− średni czas oczekiwania od pobrania materiału do dostarczenia i zarejestrowania  
go w pracowni analitycznej wynosił 22 min. w przypadku 8 badań hematologicznych  
(2 badania – brak godz. pobrania materiału), 160 min. – mikrobiologicznych (4), 1.138 
min. – mikrobiologicznych transportowanych (12) oraz 15 min. – biochemicznych (4);  
w przypadku 20 badań biochemicznych rejestracja materiału odbyła się bez zwłoki 
czasowej od jego pobrania (0 min.); we wszystkich przypadkach zachowano standardy 
czasowe określone w umowie ze Szpitalem; 

− w 29 przypadkach materiał pobierała pielęgniarka szpitalna, a w 21 uprawniony technik 
analityki medycznej;  

− wszystkie badania biochemiczne wykonano jako rutynowe, w czasie do 30 min. od 
momentu rejestracji materiału, badania mikrobiologiczne – od 1 do 5 dni (13 badań)  
i po 30-90 min. tego samego dnia (3), hematologiczne – 32 min., zgodnie z procedurą; 

− wszystkie badania zostały autoryzowane przez diagnostów laboratoryjnych, a kopie 
sprawozdań zostały zarchiwizowane 

(dowód: akta kontroli str. 363-367) 

W 3 formularzach (sporządzonych w formie elektronicznej) zlecenia badań laboratoryjnych 
nie odnotowano daty i godziny pobrania materiału, co było wymagane rozporządzeniem  
w sprawie standardów jakości dla laboratoriów medycznych (zał. 1 pkt 1 ust. 1.3 ppkt 8).  
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Dyrektor ds. Medycznych Spółki wyjaśnił, że, nieodnotowanie tych danych przy pobieraniu 
materiału wynikało z niedopatrzenia personelu pracowni analitycznych i braku takiego pola 
w formularzach stosowanych przez Szpital.  

(dowód: akta kontroli str. 363-369) 

4.5. Spółka opracowała procedury w zakresie transportu materiału biologicznego, które 
miały zastosowanie w ramach prowadzonej działalności. Nadzór nad tym transportem 
zapewniał uzyskanie wiarygodnych wyników badań, gdyż przestrzegano wdrożonych 
procedur w tym zakresie, tj. zasad transportu wewnątrz Szpitala i transportu zewnętrznego. 
Analiza 10 badań pod kątem transportu materiału biologicznego, w tym 4 oznaczeń 
trójglicerydów oraz po 2 cholesterolu, magnezu i kwasu moczowego, wykazało, że: 

− na terenie Szpitala transport materiału zapewniał personel oddziałów, natomiast 
przewozu próbek do LC dokonywała Spółka; 

− do transportu zewnętrznego używano pojazdów własnych, wyposażonych w lodówki, 
cieplarki, walizki i statywy (niebieskie i pomarańczowe w zależności od temperatury); 

− samochody transportowe były odpowiednio oznakowane i obsługiwane przez specjalnie 
przeszkolonych pracowników (kurierzy); 

− podczas transportu prowadzono rejestry temperatur na specjalnych formularzach,  
w odniesieniu do temperatur w pojemnikach; 

− zgodnie z harmonogramami transportu danej trasy (nr 4 i 6), dokumentowano odległość 
transportu i jego średni czas. 

(dowód: akta kontroli str. 370-410) 

W procedurze wewnętrznej dotyczącej pobierania, transportu i przyjmowania materiału do 
badań (instrukcja PR4_IR20), wdrożonej 12 stycznia 2016 r., nie wskazano obowiązku 
odnotowania w formularzu zlecenia badań daty i godziny przyjęcia materiału do 
laboratorium, a więc danych wymaganych rozporządzeniem w sprawie standardów jakości 
dla laboratoriów medycznych (zał. 1 pkt 1 ust. 1.3 ppkt 10). 

Z wyjaśnień Dyrektora ds. Medycznych Spółki wynikało, że mimo braku stosownych 
zapisów w tym zakresie, podczas przyjęcia materiału do badań w laboratorium w systemie 
elektronicznym dokonywana jest automatycznie rejestracja tego materiału z podaniem daty  
i godziny przyjęcia. Brak tych zapisów w obowiązującej instrukcji wynikał z ich przeoczenia 
podczas opracowania tego dokumentu, jednakże nie powoduje to negatywnych skutków ze 
względu na elektroniczną obsługę procesu diagnostycznego. 

(dowód: akta kontroli str. 368-369,408-409) 

OPTIMED przestrzegał wymogów polskich norm oraz wdrożył szereg niezbędnych procedur 
w zakresie zlecania badań, pobierania i przyjmowania materiału biologicznego do badań, 
jego transportu i przechowywania, stosowanych metod badawczych, zapewnienia jakości 
oraz przedstawiania i wydawania wyników badań, co zapewniało pełną jakość pomiarów  
oraz wiarygodność badań i ich autoryzację. W niektórych formularzach zleceń badań nie 
odnotowano czasu pobierania materiału do badania, a w procedurze wewnętrznej nie 
określono obowiązku podania daty i godziny przyjęcia materiału do laboratorium.  

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 Kontroli27, wnosi o: 

1. Odnotowywanie w formularzach zlecenia badania daty i godziny pobrania materiału  
do badania.  

2. Uzupełnienie procedury zlecania badań o zapis dotyczący obowiązku odnotowania daty 
i godziny przyjęcia materiału do laboratorium. 

3. Wyodrębnienie w LS pomieszczenia magazynowego do składowania odczynników  
i drobnego sprzętu pomocniczego. 

4. Zlecanie badań histopatologicznych podmiotowi zewnętrznemu zgodnie z warunkami 
określonymi w umowie ze Szpitalem. 

                                                      
27 Dz. U. z 2015 r. poz. 1096 ze zm. 
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V. Pozostałe informacje i pouczenia 

Wystąpienie pokontrolne zostało sporządzone w 2 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 wykorzystania 
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. 

Olsztyn, dnia 12 stycznia 2017 r. 

 Najwyższa Izba Kontroli  
 Delegatura w Olsztynie 

Kontroler Dyrektor 
Delegatury Najwyższej Izby Kontroli 

z up. Piotr Górny  
Wicedyrektor 

Edward Odojewski 
główny specjalista kontroli państwowej 
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