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OW NFZ

1

ambulatoryjna opieka specjalistyczna

oddział wojewódzki NFZ
podstawowa opieka zdrowotna

Autoryzacja
wyniku badania
laboratoryjnego

pisemne potwierdzenie przez diagnostę laboratoryjnego, że określony wynik
uzyskany został po właściwie przeprowadzonej ocenie jakości i wartości
diagnostycznej badania, zgodnie z procedurami obowiązującymi w danej
jednostce organizacyjnej, tzw. proces weryfikacyjny przebiegu czynności
diagnostyki laboratoryjnej. Autoryzacja może być rozszerzona o laboratoryjną
interpretację wyniku badania, za którą odpowiada podpisujący wynik diagnosta
laboratoryjny1. W laboratoryjnym systemie informatycznym autoryzacja wyniku
badania dokonywana jest przez diagnostę osobiście za pomocą podpisu
elektronicznego.

Czas
przedanalityczny

w laboratorium jest różnicą pomiędzy czasem wykonania badania a czasem
przyjęcia zlecenia/próbki.

Czas transportu

jest to różnica pomiędzy czasem pobrania próbki a czasem przyjęcia zlecenia
i/lub dotarcia próbki do laboratorium.

Diagnosta
laboratoryjny

osoba, która spełnia wymagania przepisów art. 7 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 lipca
2001 r. o diagnostyce laboratoryjnej2.

Diagnostyka
in vitro

badanie materiału pobranego z organizmu ludzkiego, w tym próbek krwi lub
tkanek dawcy, w celu dostarczenia informacji dotyczącej stanu organizmu oraz
monitorowania działań terapeutycznych.

Informacja
diagnostyczna

wynik/wyniki badań laboratoryjnych, wykonanych w medycznym laboratorium
diagnostycznym, które dotyczą parametrów biologicznych i fizykochemicznych
krwi lub innego materiału biologicznego pobranego od pacjenta w celu
profilaktycznym lub ustalenia przez lekarza rozpoznania i monitorowania
leczenia.

IVD (In Vitro
Diagnostics)

to określenie wyrobów gałęzi przemysłu produkującego aparaturę,
wyposażenie i odczynniki dla medycznej diagnostyki laboratoryjnej.

A. Augustynowicz, H. Owczarek, Czynności diagnostyki laboratoryjnej – analiza definicji oraz postulaty zmian, Diagnostyka
Laboratoryjna Journal of Laboratory Diagnostics, Numer 1/2011, 91–97.
Dz. U. z 2016 r. poz. 2245, zwana dalej „ustawą o diagnostyce laboratoryjnej”.
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Laboratoryjna
interpretacja
wyniku badania

to zbiór komentarzy i informacji towarzyszących wynikowi badania,
wykraczających poza samą wartość liczbową wyrażającą wynik. Zawiera
informacje, które pozwalają klinicyście na lepsze wykorzystanie wyniku badania
do procesu rozpoznawania stanu zdrowia i leczenia pacjenta. Nie obejmuje,
ze strony diagnosty laboratoryjnego, bezpośredniej oceny stanu pacjenta,
rozpoznawania i diagnozowania chorób3.

Outsourcing
(z ang. out-source
– zewnętrzne
źródło)

to praktyka polegająca na odpłatnym zastosowaniu zasobów znajdujących się
pod kontrolą podmiotu zewnętrznego do realizacji własnych celów. Takimi
zasobami są zarówno technologia, praca, kapitał jak i wiedza. Outsourcing
oznacza przekazanie funkcji wykonywanej dotychczas przez pracowników
danego przedsiębiorstwa firmie zewnętrznej, czyli tzw. usługodawcy,
niezwiązanemu bezpośrednio z firmą zlecającego, ale specjalizującej się
w określonej dziedzinie. Najczęstszą przyczyną wprowadzania praktyk
outsourcingowych jest chęć obniżenia kosztów i poprawy jakości bez inwestycji
własnych.

Rodzaj świadczeń

grupa świadczeń gwarantowanych udzielanych ubezpieczonym,
wyszczególnionych w art. 15 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach
opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych4, np.: podstawowa
opieka zdrowotna, ambulatoryjna opieka specjalistyczna, czy leczenie szpitalne.

Specjalizacja
diagnosty
laboratoryjnego

szkolenie, którego sposób i tryb przeprowadzania oraz odbywania określają
przepisy rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 22 listopada 2016 r. w sprawie
specjalizacji i uzyskiwania tytułu specjalisty przez diagnostów laboratoryjnych5.

Świadczenie
gwarantowane

świadczenie opieki zdrowotnej finansowane w całości lub współfinansowane
ze środków publicznych na zasadach i w zakresie określonym w ustawie
o świadczeniach opieki zdrowotnej.(art. 5 pkt 35).

Świadczenie
zdrowotne

działanie służące profilaktyce, zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu
lub poprawie zdrowia oraz inne działanie medyczne wynikające z procesu
leczenia lub przepisów odrębnych regulujących zasady ich udzielania
(art. 5 pkt 40 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej).

Wyrób medyczny
do diagnostyki
in vitro

to wyrób medyczny będący odczynnikiem, produktem z odczynnikiem,
kalibratorem, materiałem kontrolnym, zestawem, przyrządem, aparatem,
sprzętem lub systemem stosowanym samodzielnie lub w połączeniu,
przeznaczonym przez wytwórcę do stosowania diagnostyki in vitro, zgodnie
z definicją określoną w Dyrektywie 98/79/WE.

Zakres świadczeń

świadczenie lub grupa świadczeń wyodrębnionych w danym rodzaju świadczeń
(węższa kategoria niż rodzaj świadczeń), wyszczególniona dla każdego rodzaju,
w rozporządzeniach Ministra Zdrowia w sprawie świadczeń gwarantowanych.

A. Augustynowicz, H. Owczarek, Czynności diagnostyki laboratoryjnej – analiza definicji oraz postulaty zmian, Diagnostyka
Laboratoryjna Journal of Laboratory Diagnostics, Numer 1/2011, 91–97.
Dz. U. z 2016 r. poz. 1793, ze zm., zwana dalej „ustawą o świadczeniach opieki zdrowotnej”.
Dz. U. poz. 1950.
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Rysunek nr 1. Udział diagnostyki laboratoryjnej w systemie ochrony zdrowia

Źródło: Projekt autorski – dr Henryk Owczarek, emerytowany pracownik Uniwersytetu Medycznego im. Piastów
KRDL.pracownik Uniwersytetu Medycznego im. Piastów Śląskich we Wrocławiu oraz były
Śląskich
we –Wrocławiu
oraz były Prezes
Źródło: Projekt
autorski
dr Henryk Owczarek,
emerytowany
Prezes KRDL.

Augustynowicz A, Owczarek H. Miejsce diagnostyki laboratoryjnej w podstawowych aktach regulujących
organizację i finansowanie opieki zdrowotnej w Polsce. Diagnostyka Laboratoryjna, 2012/48/4, 461-465.
6

6

6
Augustynowicz A., Owczarek H. Miejsce diagnostyki laboratoryjnej
w podstawowych aktach regulujących organizację
i finansowanie opieki zdrowotnej w Polsce. Diagnostyka Laboratoryjna, 2012/48/4, 461–465.
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Wydatki na IVD per capita w poszczególnych krajach Unii Europejskiej (dalej UE) są bardzo
zróżnicowane. W Polsce wydatki na ten cel utrzymują się na jednym z najniższych poziomów
spośród krajów UE7.
Mapa nr 1
Nakłady na IVD na 1 mieszkańca w krajach UE w 2015 r. (w euro)

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych European IVD Market Statistics, EDMA, Raport 2015.

Rozwój rynku IVD w Polsce jest niezbędny dla zapewnienia wymaganej jakości świadczeń
medycznych. W 2015 r. nastąpił wzrost wydatków na IVD o 6,2% w stosunku do 2014 r. i o 14,2%
w stosunku do 2013 r. Wejście w życie ustawy refundacyjnej8 wpłynęło na zachwianie rynkiem IVD
i w 2012 r. wartość dostaw zmniejszyła się aż o 14,8% w stosunku do roku poprzedniego. Powodem
było niezamieszczenie na liście refundacyjnej testów paskowych do glukometrów produkowanych
przez czołowych producentów.

7
8

8

European IVD Market Statistics, EDMA (Europejskie Stowarzyszenie Producentów Diagnostyki), Raport 2015.
Ustawa z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz
wyrobów medycznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1536, ze zm.), weszła w życie z dniem 1 stycznia 2012 r.
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Wykres nr 1
RynekWykres
IVD w Polsce
w latach
2010–2015
zł) 2010-2015 (w tys. zł)
nr 2. Rynek
IVD
w Polsce(wwtys.
latach
1 289 377
1 167 933

2010

Linia trendu
1 181 289

1 098 855

2011

2012

2013

1 270 022

2014

1 348 922

2015

Opracowanie
własne
NIK na podstawie
danych IPDDL.
Źródło:Źródło:
Opracowanie
własne NIK
na podstawie
danych IPDDL.

Największą część rynku diagnostyki laboratoryjnej (IVD) w Polsce, pod względem wartości,
Największą część rynku diagnostyki laboratoryjnej (IVD) w Polsce, pod względem wartości,
stanowi
stanowi sprzedaż odczynników, których udział w latach 2010-2015 wynosił od 86 do 90%9.
sprzedaż odczynników, których udział w latach 2010–2015 wynosił od 86 do 90%9.
Wykres nr 3. Rynek polski w zakresie dostaw wyrobów do in vitro w 2015 r.

Wykres nr 2
1%
Rynek wyrobów do diagnostyki laboratoryjnej
(IVD) w Polsce w 2015 r.
1%
3%
8%

Odczynniki
Aparatura
Obsługa posprzedażna
Pojemnik na próbki
Dzierżawa aparatury

87%

Źródło: Opracowanie własne NIK na podstawie danych IPDDL.

W Polsce zarejestrowano 2.700 diagnostycznych laboratoriów medycznych10, o zróżnicowanej
wielkości i różnych zakresach badań. W stosunku do 2014 r. ich liczba wzrosła o 14.
W naszym kraju na 100 tys. mieszkańców przypada 7 laboratoriów i nie obserwujemy istotnego
zróżnicowania terytorialnego w ich rozmieszczeniu na poziomie województw. Najwyższy
wskaźnik odnotowujemy w województwie wielkopolskim (8,34), a najniższy w pomorskim
Źródło:(5,33).
Opracowanie własne NIK na podstawie danych IPDDL.
9

9

Informacja na podstawie danych IPDDL.
Stan na koniec grudnia 2016 r. w ewidencji prowadzonej przez KRDL.

Informacja
na podstawie danych IPDDL.
10

8

9
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W Polsce zarejestrowano 2.700 diagnostycznych laboratoriów medycznych10, o zróżnicowanej
wielkości i różnych zakresach badań. W stosunku do 2014 r. ich liczba wzrosła o 14. W naszym kraju
na 100 tys. mieszkańców przypada siedem laboratoriów i nie obserwujemy istotnego zróżnicowania
terytorialnego w ich rozmieszczeniu na poziomie województw. Najwyższy wskaźnik odnotowujemy
w województwie wielkopolskim (8,34), a najniższy w pomorskim (5,33).
Mapa nr 2
Liczba medycznych laboratoriów diagnostycznych i wskaźnik na 100 tys. mieszkańców

Źródło: Opracowanie własne NIK na podstawie danych KRDL, według stanu na koniec grudnia 2016 r.

Od kilku lat występuje trend spadkowy udziału laboratoriów publicznych w całkowitej liczbie
laboratoriów. Ich udział zmniejszył się z 51,7% na koniec 2014 r. do 49,8% na koniec 2016 r.
Spowodowane jest to wydzielaniem ze struktur szpitala działalności w zakresie laboratoryjnej
diagnostyki medycznej i przekazywanie jej do realizacji podmiotom zewnętrznym w formie
outsourcingu. Powoduje to zmiany struktury własnościowej laboratoriów.
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10 Stan na koniec grudnia 2016 r. w ewidencji prowadzonej przez KRDL.
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Wykres nr 3
Udział publicznych laboratoriów medycznych w całkowitej liczbie laboratoriów w poszczególnych województwach

Źródło: Opracowanie własne NIK na podstawie danych KRDL, według stanu na koniec grudnia 2016 r.
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ZAŁOŻENIA KONTROLI
Tytuł i numer kontroli
Kontrola planowa nr P/16/056 – „Dostępność i finansowanie diagnostyki laboratoryjnej”.
Cel główny
Celem głównym kontroli była ocena organizacji, jakości, dostępności i finansowania czynności
diagnostyki laboratoryjnej.
W trakcie kontroli oceniano, czy:

1) laboratoria diagnostyczne wykonują badania w sposób prawidłowy i zgodny z przepisami;
2) sposób finansowania badań diagnostyki laboratoryjnej ma wpływ na dostępność tych świadczeń;
3) wyniki prac laboratoriów diagnostycznych osiągają pożądaną jakość;
4) system nadzoru nad diagnostyką laboratoryjną zapewnia prawidłowe wykonanie zadania
publicznego.
Okres objęty kontrolą
Kontrolą objęto lata 2015–2016 (do czasu zakończenia kontroli) z uwzględnieniem okresów
wcześniejszych, jeśli zdarzenia mające wówczas miejsce miały wpływ na kontrolowaną działalność.
Podstawa prawna i okres przeprowadzenia kontroli
Podstawę przeprowadzenia kontroli w Ministerstwie Zdrowia stanowił art. 2 ust. 1 ustawy z dnia
23 grudnia 1994 r. o Najwyższej Izbie Kontroli11, przy uwzględnieniu kryteriów określonych w art. 5
ust. 1 tej ustawy, tj. legalności, gospodarności, celowości i rzetelności.
Podmioty lecznicze12 i podwykonawców, w zależności od ich statusu, skontrolowano na podstawie
art. 2 ust. 1, ust. 2 lub ust. 3 ustawy o NIK, odpowiednio pod względem legalności, gospodarności,
celowości i rzetelności; legalności, gospodarności i rzetelności lub legalności i gospodarności.
Medyczne laboratoria diagnostyczne podwykonawców realizujących świadczenia w zakresie
diagnostyki laboratoryjnej na rzecz kontrolowanych podmiotów leczniczych skontrolowano w zakresie
realizacji zawartych umów z udzielającym zamówienie oraz w zakresie w jakim wykorzystywały majątek
publiczny i wykonywały zadania z zakresu powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego.
Kontrolę przeprowadzono w okresie od 20 września 2016 r. do 30 stycznia 2017 r. W badaniach
kontrolnych uczestniczył Departament Zdrowia NIK oraz delegatury NIK w: Gdańsku, Krakowie,
Olsztynie, Opolu i Szczecinie.
Przeprowadzono łącznie 41 kontroli jednostkowych, w tym:
−− kontrolę w Ministerstwie Zdrowia,
−− 29 kontroli podmiotów leczniczych13,
−− 11 kontroli podwykonawców, w ramach których badaniami objęto 14 medycznych laboratoriów
diagnostycznych14.
11 Dz. U. z 2017 r. poz. 524, zwana dalej „ustawą o NIK”.
12 Podmioty lecznicze (publiczne lub niepubliczne) posiadające w swojej strukturze medyczne laboratorium diagnostyczne
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i/lub przekazujące częściowo lub całościowo działalność w zakresie medycznej diagnostyki laboratoryjnej do realizacji
podmiotom zewnętrznym w ramach tzw. outsourcingu.
13 W tym w 12 podmiotach leczniczych, które stosują outsourcing w zakresie diagnostyki laboratoryjnej.
14 Gdzie wykonywane były badania na rzecz kontrolowanych podmiotów leczniczych.
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Wykaz kontroli jednostkowych stanowi załącznik nr 1 do Informacji.
Departament Zdrowia NIK, w ramach przygotowania do kontroli planowej, koordynowanej
przeprowadził w 2015 r. kontrolę rozpoznawczą R/15/002 – „Diagnostyka laboratoryjna
w podmiotach leczniczych” w Instytucie Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi, COPERNICUS
Podmiot Leczniczy Sp. z o.o. w Gdańsku oraz w Centralnym Ośrodku Badań Jakości w Diagnostyce
Laboratoryjnej w Łodzi.
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PODSUMOWANIE W YNIKÓW KON TROLI
2.1 Ogólna ocena kontrolowanej działalności
Sposób organizacji i finansowania czynności diagnostyki laboratoryjnej nie zapewnia
jej pełnego wykorzystania w procesie profilaktyki i leczenia. Ponadto, przyjęte w Polsce
rozwiązania systemowe nie gwarantują pożądanej jakości wykonywanych badań
oraz dostępu do tych świadczeń, co w konsekwencji może stwarzać ryzyko opóźnień
w wykrywaniu chorób i powodować wyższe koszty ich leczenia.
System finansowania pozwala na rozliczanie wykonanego świadczenia bez wymogu uwzględnienia
informacji diagnostycznej przy podejmowaniu decyzji medycznej oraz stwarza ryzyko ograniczania
zlecania badań przez lekarzy w celu minimalizowania kosztów.
Brak jest również skutecznego nadzoru publicznego nad jakością zlecanych badań diagnostycznych.
Obowiązujące przepisy prawne określają wprawdzie wymagania i standardy obowiązujące
w medycznych laboratoriach diagnostycznych, jednak przestrzeganie tych standardów, w praktyce,
nie podlega kontroli, a ich naruszenie nie pociąga za sobą żadnych konsekwencji. Prowadzi
to do pogorszenia jakości tych świadczeń i stwarza ryzyko dla bezpieczeństwa zdrowotnego
obywateli.
Minister Zdrowia nie podejmował skutecznych działań w związku z niedoborem kadry medycznej
w poszczególnych dziedzinach diagnostyki laboratoryjnej oraz w dziedzinach medycyny
mających zastosowanie w diagnostyce laboratoryjnej. Sprawnie działający system kształcenia kadr
medycznych powinien zapewnić nie tylko zwiększenie liczby specjalistów, ale też podnoszenie
jakości kształcenia, a w konsekwencji także poziomu świadczonych usług diagnostycznych,
zaspokajając potrzeby społeczne w tym zakresie.
Proces przekazywania w outsourcing działalności w zakresie diagnostyki laboratoryjnej może
utrudniać, zagwarantowaną ustawowo15, współpracę diagnosty z klinicystą w postępowaniu
diagnostycznym i monitorowaniu terapii, przy zmieniającym się stanie klinicznym pacjenta oraz
w sytuacjach zagrożenia życia.

2.2 Synteza wyników kontroli
2.2.1. Minister Zdrowia nie podejmował skutecznych działań zmierzających do poprawy
efektywności funkcjonowania diagnostyki laboratoryjnej w systemie ochrony zdrowia, pomimo
licznie zgłaszanych wniosków i postulatów. Zdaniem NIK, bezczynność Ministra w tym zakresie
mogła zagrażać jakości i dostępności wykonywanych świadczeń diagnostyki laboratoryjnej. Dopiero
w lutym 2017 r. powołał on zespół ekspertów w celu opracowania projektu ustawy o zmianie ustawy
o diagnostyce laboratoryjnej. 
[szerzej, str. 22–26]
2.2.2. Przyjęty sposób finansowania nie zapewnia właściwego stopnia wykorzystania badań
diagnostycznych i pozwala na rozliczanie wykonanego świadczenia bez wymogu uwzględnienia,
przy podejmowaniu decyzji medycznej, odpowiedniego poziomu informacji diagnostycznej,
którą dostarcza medyczne laboratorium diagnostyczne. Przyczyniło się do tego m.in. ograniczenie
sprawozdawczości w podstawowej opiece zdrowotnej wprowadzone rozporządzeniem Ministra
Zdrowia z dnia 30 marca 2016 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie zakresu niezbędnych
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15 Ustawa o diagnostyce laboratoryjnej (art. 27).
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informacji gromadzonych przez świadczeniodawców, szczegółowego sposobu rejestrowania
tych informacji oraz ich przekazywania podmiotom zobowiązanym do finansowania świadczeń
[szerzej, str. 26–27]
ze środków publicznych16.
2.2.3. Minister Zdrowia nie podejmował działań w celu realizacji wniosków Kierownictwa
Centralnego Ośrodka Badań Jakości w Diagnostyce Laboratoryjnej, przekazywanych od 2010 r.
w rocznych sprawozdaniach z działalności jednostki. Dotyczyły one oceny wiarygodności wyników
badań laboratoryjnych, działalności Ośrodka, a w szczególności jego roli w poprawie wiarygodności
wyników badań, zasad prowadzenia sprawdzianów, konsekwencji niespełniania podstawowych
wymogów jakościowych, zwiększenia budżetu na rozbudowę działalności merytorycznej oraz
uregulowania sankcji za nieprzestrzeganie wymogu uczestnictwa w programach zewnętrznej oceny
jakości i uzyskiwanie negatywnych wyników w programach.
Centralne Ośrodki Jakości Badań 17 nie zostały wyposażone w kompetencje niezbędne
do wzmocnienia nadzoru nad jakością wykonywanych badań. Brak jest regulacji dotyczących
sankcji prawnych za nieprzestrzeganie wymogu uczestnictwa w programach zewnętrznej oceny
jakości i uzyskanie negatywnych wyników w sprawdzianach. Ogranicza to skuteczność nadzoru
nad jakością wykonywanych czynności diagnostyki laboratoryjnej. Obowiązujące przepisy określają
wprawdzie wymagania i standardy dla medycznych laboratoriów diagnostycznych, jednak
ich przestrzeganie w praktyce nie podlega kontroli ww. Ośrodków. Stwarza to poważne ryzyko
pogorszenia jakości świadczeń opieki zdrowotnej.
[szerzej, str. 33–36]
2.2.4. Minister Zdrowia nie wykorzystał możliwości kontroli medycznych laboratoriów
diagnostycznych w celu identyfikowania nieprawidłowości i zapobiegania ich występowaniu,
pomimo że w art. 118–120 i 122 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej18
zostały uregulowane kompetencje kontrolne Ministra Zdrowia oraz działających w jego imieniu
wojewodów, konsultantów krajowych i podległych lub nadzorowanych jednostek organizacyjnych.
Przepisy te stanowią podstawę materialnoprawną władczej ingerencji w zakres merytoryczny
funkcjonowania tych podmiotów. Ponadto Minister Zdrowia, jako centralny organ administracji
rządowej w zakresie spraw należących do kierowanego działu administracji, dysponuje środkami
oddziaływania na każdą jednostkę organizacyjną ochrony zdrowia, niewyłączoną wyraźnie
spod jego kontroli przepisami ustawy o działalności leczniczej.
Minister nie pozyskiwał również informacji na temat funkcjonowania diagnostyki laboratoryjnej
i nie sprawował skutecznego nadzoru w tym zakresie, a w związku z tym nie inicjował i nie podejmował
działań o charakterze systemowym. W efekcie nie wykonywał przysługującej mu kompetencji
kreowania i realizacji polityki zdrowotnej państwa w obszarze diagnostyki laboratoryjnej, pomimo
że to na Ministrze Zdrowia spoczywa obowiązek monitorowania i dokonywania oceny stanu
zdrowia społeczeństwa, zagrożeń zdrowia oraz jakości życia związanej ze zdrowiem społeczeństwa,
a także profilaktyki chorób, w myśl art. 2 pkt 1 i art. 4 ustawy z dnia 11 września 2015 r. o zdrowiu
[szerzej, str. 36–39]
publicznym19.

16 Dz. U. poz. 482, zwane „rozporządzeniem zmieniającym rozporządzenie w sprawie zakresu niezbędnych informacji
gromadzonych przez świadczeniodawców”.
17 W tym COBJwDL oraz COBJwDM.
18 Dz. U. z 2016 r. poz. 1638, ze zm., zwana „ustawą o działalności leczniczej” lub „udl”.
19 Dz. U. z 2015 r. poz. 1916, ze zm.
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2.2.5. Minister Zdrowia nie przeprowadzał analiz dotyczących zapotrzebowania na kadrę
medyczną w dziedzinach diagnostyki laboratoryjnej oraz dziedzinach medycyny mających
zastosowanie w diagnostyce laboratoryjnej i nie określił minimalnych wskaźników kadry medycznej,
mających zastosowanie w diagnostyce laboratoryjnej, w odniesieniu do poszczególnych
profili laboratoriów20. Nie był zatem w stanie ocenić, czy liczba specjalistów w poszczególnych
dziedzinach diagnostyki laboratoryjnej jest wystarczająca w stosunku do potrzeb, pomimo
posiadanych informacji w tym zakresie. Nie podejmował również skutecznych działań w związku
z niewystarczającą liczbą lekarzy i diagnostów laboratoryjnych ze specjalizacją wśród osób
zatrudnionych w medycznych laboratoriach diagnostycznych.
Zdaniem NIK, brak skutecznych działań ukierunkowanych na uzupełnienie niedoborów kadry
medycznej, w poszczególnych dziedzinach diagnostyki laboratoryjnej oraz w dziedzinach
medycyny mających zastosowanie w diagnostyce laboratoryjnej, może zagrażać bezpieczeństwu
zdrowotnemu pacjentów.
[szerzej, str. 28–32, 74–76, 85]
2.2.6. W 10 podmiotach (29% kontrolowanych), osoby pełniące funkcje kierownika medycznego
laboratorium diagnostycznego nie posiadały wymaganych kwalifikacji, co było niezgodne z § 6
rozporządzenia z dnia 3 marca 2004 r. w sprawie wymagań, jakim powinno odpowiadać medyczne
laboratorium diagnostyczne21. Osób z wymaganymi kwalifikacjami brakowało w trzech pracowniach
serologii, dwóch pracowniach serologii transfuzjologicznej, jednej pracowni immunologii
transfuzjologicznej, dwóch pracowniach diagnostyki laboratoryjnej, pracowni mikrobiologii oraz
pracowni diagnostyki prątka gruźlicy.
Przyczyną takiej sytuacji jest niedobór specjalistów w dziedzinach diagnostyki laboratoryjnej
oraz dziedzinach medycyny mających zastosowanie w diagnostyce laboratoryjnej. Braki
kadrowe powodują, iż osoba posiadająca wymagane kwalifikacje pełni funkcję kierownika
w kilku laboratoriach. Zdaniem NIK, taka sytuacja nie zapewnia należytego wykonywania
obowiązków i ogranicza skuteczność sprawowanego nadzoru nad funkcjonowaniem tych
laboratoriów.
[szerzej, str. 42–43, 85]
2.2.7. W 12 medycznych laboratoriach diagnostycznych kontrolowanych podmiotów
(32% objętych kontrolą) nie zapewniono dostępności i nadzoru diagnosty laboratoryjnego nad
wykonywanymi czynnościami diagnostyki laboratoryjnej, co naruszało art. 6 ustawy o diagnostyce
laboratoryjnej. W pięciu z tych podmiotów sposób organizacji czasu pracy laboratorium nie zapewniał
całodobowej dostępności diagnosty laboratoryjnego, a tym samym dostępności do badań
laboratoryjnych, co było niezgodne z § 4 ust. 1 pkt 3 lit. a) rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia
22 listopada 2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego22, który
stanowi m.in., że świadczeniodawca udzielający świadczeń gwarantowanych, w trybie hospitalizacji
i hospitalizacji planowej, powinien zapewniać całodobowy dostęp do badań laboratoryjnych,
w tym mikrobiologicznych.
20 Minister Zdrowia, kieruje działem administracji rządowej zdrowie, obejmującej sprawy m.in. ochrony zdrowia i zasady
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organizacji opieki zdrowotnej oraz zawodów medycznych. Prowadzenie analiz określających potrzeby w zakresie
kształcenia przeddyplomowego i podyplomowego było jednym z zadań Wydziału Kształcenia w Regulowanych Zawodach
Medycznych Departamentu Nauki i Szkolnictwa Wyższego w Ministerstwie Zdrowia (§ 10 pkt 4 Wewnętrznego Regulaminu
Organizacyjnego Departamentu Nauki i Szkolnictwa Wyższego, stanowiącego załącznik do zarządzenia Nr 49 Dyrektora
Generalnego Ministerstwa Zdrowia z dnia 25 listopada 2016 r.).
21 Dz. U. Nr 43, poz. 408, ze zm., zwane „rozporządzeniem Ministra Zdrowia w sprawie wymagań, jakim powinno odpowiadać
medyczne laboratorium diagnostyczne”.
Dz.
U. z 2016 r. poz. 694, ze zm.
22
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W efekcie, ocena jakości i wartości diagnostycznej badań oraz laboratoryjna interpretacja
i autoryzacja wyników badań dokonywana była przez techników analityki medycznej bez nadzoru
diagnosty laboratoryjnego lub formalna autoryzacja wyników badań wykonywana była,
za pośrednictwem systemu teleinformatycznego, przez diagnostę laboratoryjnego nieobecnego
w laboratorium, w którym wykonywane były badania.
[szerzej, str. 45–47]
2.2.8. Badania z zakresu diagnostyki patomorfologicznej, w tym neuropatologicznej,
histopatologicznej i cytologicznej, odbywały się zakładach lub pracowniach, w strukturze których
nie wyodrębniono medycznego laboratorium diagnostycznego celem wykonywania czynności
diagnostyki laboratoryjnej. Sytuacja ta wystąpiła w czterech spośród pięciu skontrolowanych
jednostek pomimo, że praktyka patomorfologiczna opierała się o czynności o charakterze
diagnostyczno-laboratoryjnym w rozumieniu przepisów ustawy o diagnostyce laboratoryjnej.
W świetle obowiązujących regulacji prawnych wykonywanie czynności diagnostyki laboratoryjnej
odbywa się w laboratorium. W przypadku braku wyodrębnienia laboratorium, do czynności
diagnostyki laboratoryjnej nie miały zastosowania przepisy wykonawcze mające na celu
zagwarantowanie ich właściwego poziomu i jakości, a więc przepisy gwarantujące ochronę
bezpieczeństwa i zdrowia publicznego w zakresie badań diagnostycznych.
[szerzej, str. 43–44]
2.2.9. Pomieszczenia medycznego laboratorium diagnostycznego we wszystkich kontrolowanych
jednostkach spełniały wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Zdrowia w sprawie
wymagań, jakim powinno odpowiadać medyczne laboratorium diagnostyczne. Były dostosowane
do rodzaju prac w nich wykonywanych, gwarantując również bezpieczne i higieniczne warunki
pracy.
[szerzej, str. 41]
2.2.10. W przypadku 15,5% objętej badaniem aparatury i sprzętu medycznego, wykorzystywanego
w medycznych laboratoriach diagnostycznych, nie prowadzono badań i kontroli parametrów pracy
z częstotliwością zalecaną przez producentów i autoryzowane serwisy. W konsekwencji czynności
diagnostyki laboratoryjnej wykonywane były przy wykorzystaniu aparatury i sprzętu medycznego
stwarzającego ryzyko uzyskania niewiarygodnych wyników badań.
Na podstawie kontroli 401 urządzeń, których okres eksploatacji wynosił od 1 do 32 lat, stwierdzono
nieterminowe przeprowadzanie przeglądów technicznych 62 urządzeń w 13 skontrolowanych
podmiotach, a opóźnienia wynosiły od czterech dni do nawet trzech lat. Zgodnie z art. 7 ustawy
z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych23 zabrania się używania wyrobów, dla których
upłynął czas bezpiecznego używania określony przez wytwórcę.
[szerzej, str. 41–42]
2.2.11. Koszty badań diagnostyki laboratoryjnej, w obowiązującym systemie finansowania,
są ujmowane w kosztach świadczeń opieki zdrowotnej. Odrębnie kontraktowane są jedynie
badania genetyczne. Z powodu niewystarczających środków finansowych na bieżącą działalność,
12 kontrolowanych podmiotów leczniczych dążyło do redukcji kosztów funkcjonowania,
zdobywania środków na inwestycje oraz zapewnienia wymaganej jakości realizowanych świadczeń.
Konsekwencją tego było wyprowadzenie laboratoriów poza strukturę szpitala w celu stworzenia
możliwości wyboru najtańszej opcji oferowanej przez podmioty zewnętrzne oraz obniżenia kosztów
prowadzonej działalności w zakresie badań laboratoryjnych. Proces wydzielenia ze struktur szpitala
obszaru diagnostyki laboratoryjnej odbywał się, w przeważającej mierze, bez przeprowadzenia
szczegółowej analizy kosztów, a także skuteczności i efektywności takich decyzji.
23 Dz. U. z 2017 r. poz. 211, ze zm., zwana „ustawą o wyrobach medycznych”.
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Ponadto, podczas zlecania świadczeń diagnostyki laboratoryjnej w 10 podmiotach stwierdzono
nieprawidłowości dotyczące naruszenia przepisów ustawy o działalności leczniczej, w szczególności
zaniechanie ustalenia wartości zamówienia oraz przeprowadzenia konkursów ofert, jak również
naruszenie zasad uczciwej konkurencji. Kwoty wydatkowane z naruszeniem przepisów
prawa wyniosły łącznie 20.868,8 tys. zł. Do dnia zakończenia czynności kontrolnych kwoty
niewydatkowanych środków, wynikające z zakwestionowanych przez NIK umów, wyniosły
15.575,0 tys. zł.
[szerzej, str. 47–53]
2.2.12. Skontrolowane podmioty lecznicze zapewniały bieżący dostęp do badań diagnostyki
laboratoryjnej w zakresie wykonywanym przez laboratorium własne lub laboratorium
podwykonawcy na podstawie zawartych umów. Najwięcej badań wykonywanych było
w ramach realizowanych świadczeń leczenia szpitalnego. Stanowiły one 85% spośród wszystkich
sprawozdawanych do NFZ, co świadczy o wykorzystywaniu badań diagnostyki laboratoryjnej
przede wszystkim w medycynie naprawczej.
W ramach realizowanych świadczeń w rodzaju podstawowa opieka zdrowotna największy
udział miały badania biochemiczne i immunochemiczne (69,9%), a najmniejszy udział badania
[szerzej, str. 54–56]
mikrobiologiczne (1,2%) i badania kału (0,9%)24.
2.2.13. W celu uz ysk ania niezależnej i obiektywnej oceny wiar ygodności wyników
wykonywanych badań laboratoria uczestniczą w międzylaboratoryjnych badaniach
porównawczych w ramach krajowej lub międzynarodowej zewnętrznej oceny jakości badań.
Uczestnictwo w tych programach jest podstawowym narzędziem zapewnienia odpowiedniej
ich jakości. Pozytywne wyniki zewnętrznej oceny wiarygodności wyników badań potwierdzają
skuteczność stosowanego wewnątrzlaboratoryjnego systemu kontroli. Medyczne laboratoria
diagnostyczne brały udział w programach zewnętrznej oceny jakości badań organizowanych przez
COBJwDL oraz COBJwDM, z wyjątkiem jednego podwykonawcy.
W 11 kontrolowanych jednostkach (28%) stwierdzono nieprawidłowości w funkcjonowaniu
wewnątrzlaboratoryjnego systemu zarządzania jakością dotyczące nierejestrowania
i nieanalizowania błędów dla poszczególnych faz procesu diagnostycznego, nieewidencjonowania
warunków środowiskowych wykonywania badań laboratoryjnych oraz nieuczestniczenia
w programach zewnętrznej oceny jakości wszystkich badań wykonywanych w laboratorium,
dla których takie programy były prowadzone.
Ponadto, w 10 jednostkach (25%) nie zamieszczano w formularzach zlecenia badania
laboratoryjnego wymaganych informacji, w szczególności daty i godziny pobrania materiału
do badania, daty i godziny przyjęcia materiału do laboratorium oraz danych osoby pobierającej
materiał biologiczny. W konsekwencji, laboratorium wykonujące badanie nie zamieszczało
wymaganych informacji w sprawozdaniach z przeprowadzonych badań.
[szerzej, str. 57–67]
2.2.14. Badania diagnostyki laboratoryjnej wykonywane były w czasie stwarzającym ryzyko
uzyskania niewiarygodnych wyników. Stwierdzono bowiem przekraczanie czasu poszczególnych
faz procesu diagnostycznego, w tym czasu przechowywania materiału do badań od pobrania
do dostarczenia i zarejestrowania w laboratorium lub od pobrania do wykonania zleconych
badań, jak również przekraczanie dopuszczalnego czasu wykonania badania, określonego

24 Rodzaje badań wyszczególnione w części IV załącznika nr 1 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 24 września 2013 r.
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w zawartej umowie pomiędzy udzielającym zamówienie a jej realizatorem (podwykonawcą).
Sytuacja ta wystąpiła w 172 przypadkach, co stanowiło 10,3% wszystkich ocenianych, dla których
było możliwe określenie czasu realizacji badania, a więc kiedy formularze zleceń i sprawozdań
z wykonania badania zawierały wszystkie wymagane informacje. Przekroczenia dopuszczalnego
czasu wykonania badania wystąpiły w 10 medycznych laboratoriach diagnostycznych
[szerzej, str. 67–69]
kontrolowanych jednostek25.
2.2.15. W siedmiu kontrolowanych podmiotach (25%) świadczenia opieki zdrowotnej realizowane
były z udziałem podwykonawców niewymienionych w załączniku do umowy z NFZ, co było
niezgodne z art. 133 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej oraz postanowieniami tych
umów.
[szerzej, str. 72]
2.2.16. Podmioty lecznicze nieterminowo regulowały zobowiązania wobec podwykonawców
świadczących usługi w zakresie wykonywania badań laboratoryjnych. W przypadku 1.117 faktur,
na łączną kwotę 19.588,0 tys. zł, opóźnienia wynosiły od 1 do 420 dni. Ponadto, do dnia zakończenia
czynności kontrolnych nie zapłacono kwoty 1.110,7 tys. zł tytułem 25 faktur, których termin
zapłaty upłynął. W jednym przypadku przekazano Rzecznikowi Dyscypliny Finansów Publicznych
zawiadomienie o naruszeniu dyscypliny finansów publicznych.
[szerzej, str. 53–54]
2.2.17. Kontrolowane podmioty lecznicze nie zapewniły rzetelnego nadzoru nad realizacją
świadczeń w zakresie diagnostyki laboratoryjnej przez podwykonawców. W 10 spośród
29 podmiotów umowy o udzielanie świadczeń diagnostyki laboratoryjnej nie zawierały wszystkich
wymaganych postanowień, a w ich treści nie zawarto regulacji zabezpieczających interesy
zleceniodawcy, w tym możliwości sprawowania rzetelnego nadzoru nad realizacją powierzonych
świadczeń zdrowotnych. Ponadto, spośród 12 podmiotów leczniczych, które przekazały
w outsourcing działalność w tym zakresie, tylko jeden podmiot przeprowadzał kontrole w miejscu
udzielania świadczeń przez podwykonawcę.
[szerzej, str. 71–74]
2.2.18. Nadzór nad transportem materiału biologicznego do laboratoriów zewnętrznych
znajdujących się poza lokalizacją szpitala był niewystarczający i nie gwarantował uzyskania
wiarygodnych wyników badań. Kontrolowane laboratoria posiadały wprawdzie opracowane
i wdrożone procedury transportu materiału do badań, jednak nie określały dopuszczalnego
czasu transportu materiału do badań zleconych podwykonawcom, z uwzględnieniem rodzaju
materiału, co było niezgodne z pkt 3.3 załączników nr 1, 2 i 6 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia
23 marca 2006 r. w sprawie standardów jakości dla medycznych laboratoriów diagnostycznych
i mikrobiologicznych26. Materiał biologiczny transportowano do podmiotów zewnętrznych
oddalonych od 2 do 100 km, w tym w sześciu powyżej 20 km , a średni czas transportu wynosił
nawet do 3 godzin. W tym czasie w pięciu podmiotach podczas transportu materiału do badań
nie była zachowana i dokumentowana temperatura otoczenia, a w czterech pomimo przewożenia
w specjalnych pojemnikach nie dokumentowano temperatury. Ponadto, wystąpiły przypadki
dostarczania materiału biologicznego do laboratorium podwykonawcy w czasie do 13 godzin,
a nawet w dniu następnym po pobraniu.
[szerzej, str. 70–71]

25 W tym w 6 medycznych laboratoriach podwykonawców.
26 Dz. U. z 2016 r. poz. 1665.
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2.3 Uwagi końcowe i wnioski
2.3. Uwagi końcowe i wnioski
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W celu poprawy efektywności funkcjonowania systemu ochrony zdrowia, a w konsekwencji
poprawy zdrowia i jakości życia mieszkańców, NIK wnosi o podjęcie przez Ministra Zdrowia
następujących działań:
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27

Pozwalając na wcześniejsze i bardziej ukierunkowane leczenie.
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W celu poprawy efektywności funkcjonowania systemu ochrony zdrowia, a w konsekwencji
poprawy zdrowia i jakości życia mieszkańców, NIK wnosi o podjęcie przez Ministra Zdrowia
następujących działań:

1. Uwzględnienie w ramach zmian systemowych roli i specyfiki medycznych laboratoriów
diagnostycznych, m.in. poprzez stworzenie odpowiednich mechanizmów finansowania
wraz ze zwiekszeniem nakładów na diagnostykę laboratoryjną w celu poprawy efektywności
i skuteczności systemu ochrony zdrowia.
2. Przygotowanie rozwiązań systemowych dotyczących diagnostyki laboratoryjnej, zapewniających
optymalne wykorzystanie dostępnych badań i właściwe finansowanie, w szczególności do celów
profilaktycznych w podstawowej opiece zdrowotnej, co w połączeniu z wywiadem lekarskim
zapewni najtańsze źródło informacji medycznej.
3. Przeprowadzenie rzetelnej analizy zapotrzebowania na kadrę medyczną w dziedzinach
diagnostyki laboratoryjnej oraz w dziedzinach medycyny mających zastosowanie w diagnostyce
laboratoryjnej i podjęcie skutecznych działań ukierunkowanych na uzupełnianie niedoboru
tej kadry medycznej.
4. Wykorzystanie przewidzianych w ustawie o diagnostyce laboratoryjnej i ustawie o działalności
leczniczej instrumentów skutecznego nadzoru nad funkcjonowaniem medycznych laboratoriów
diagnostycznych, co przyczyni się do podniesienia jakości wykonywanych badań diagnostyki
laboratoryjnej.
Ponadto NIK kieruje do Ministra Zdrowia wnioski o podjęcie działań legislacyjnych mających na celu
dokonanie zmian w ustawie o diagnostyce laboratoryjnej, tak, aby:

1. Zapewnić umiejscowienie medycznego laboratorium diagnostycznego w lokalizacji podmiotu
udzielającego stacjonarnych i całodobowych świadczeń zdrowotnych, biorąc pod uwagę
m.in. szybkość uzyskania wyników badań, a tym samym możliwość wykorzystania ich
przy zmieniającym się stanie klinicznym hospitalizowanego pacjenta, a także nadzór
nad wykonywaniem czynności diagnostyki laboratoryjnej.
2. Wprowadzić system licencjonowania medycznych laboratoriów diagnostycznych powiązany
z oceną jakości badań, co zapewni należyte wykonywanie czynności diagnostyki laboratoryjnej
oraz wymaganą jakość badań diagnostycznych.
3. Wprowadzić wymóg pełnienia funkcji kierownika laboratorium w pełnym wymiarze czasu pracy
w lokalizacji medycznego laboratorium diagnostycznego, co przyczyni się do wzmocnienia
nadzoru nad pracą laboratorium.
4. Określić sposób liczenia kosztów badań laboratoryjnych na podstawie opisu struktury świadczeń
diagnostycznych, co stworzy narzędzie do ich wyceny, ujednolici procedury diagnostyki
laboratoryjnej oraz usprawni organizację pracy w medycznym laboratorium diagnostycznym.
Ponadto Najwyższa Izba Kontroli wnosi do Ministra Zdrowia o kontynuowanie rozpoczętego
procesu legislacyjnego w sprawie określenia standardów organizacyjnych w zakresie diagnostyki
patomorfologicznej.
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3.1 Nadzór nad diagnostyką laboratoryjną
3.1.1. Kształtowanie roli diagnostyki laboratoryjnej w efektywnym funkcjonowaniu systemu
ochrony zdrowia
1. Minister Zdrowia nie analizował funkcjonowania systemu ochrony zdrowia w celu
zidentyfikowania problemów w zakresie diagnostyki laboratoryjnej i nie podejmował skutecznych
działań zmierzających do poprawy efektywności funkcjonowania tego systemu, pomimo licznie
zgłaszanych w tym zakresie wniosków i postulatów.
W kwietniu 2013 r. wpłynął do Ministerstwa Zdrowia projekt ustawy o zmianie ustawy o diagnostyce
laboratoryjnej oraz ustawy o działalności leczniczej przygotowany przez Krajową Radę Diagnostów
Laboratoryjnych. Projekt miał na celu wprowadzenie przepisów mających przyczynić się
do podniesienia jakości wykonywanych czynności diagnostyki laboratoryjnej, tj. wyeliminowania
najczęściej powtarzających się błędów związanych z wykonywaniem tych czynności,
uporządkowania przepisów dotyczących prowadzenia rejestru diagnostów laboratoryjnych oraz
uregulowania odpowiedzialności dyscyplinarnej. Zgodnie z decyzją ówczesnego Kierownictwa
Ministerstwa Zdrowia nie zostały podjęte działania mające na celu wprowadzenie proponowanych
zmian.
Powyższy projekt ustawy o zmianie ustawy o diagnostyce laboratoryjnej oraz ustawy o działalności
leczniczej został złożony w Sejmie RP w dniu 14 czerwca 2015 r. jako projekt poselski (druk nr 3684).
Do czasu zakończenia VII kadencji Sejmu RP prace nad przedmiotowym projektem nie zostały
zakończone.
W latach 2015–2016 do Ministerstwa Zdrowia wpływały postulaty Krajowej Rady Diagnostów
Laboratoryjnych, dotyczące nowelizacji ustawy o diagnostyce laboratoryjnej, które uwzględniały
następujące kwestie:
−− uporządkowanie definicji czynności diagnostyki laboratoryjnej;
−− rozszerzenie zakresu czynności diagnostyki laboratoryjnej;
−− określenie definicji autoryzacji wyniku badania laboratoryjnego;
−− określenie zasad uzyskiwania tytułu zawodowego diagnosty laboratoryjnego;
−− wprowadzenie sześciomiesięcznej praktyki dla osób, które ukończyły studia na kierunku
medycyna laboratoryjna;
−− zmiany o charakterze porządkującym, dotyczące uprawnień do samodzielnego lub
nadzorowanego wykonywania czynności diagnostyki laboratoryjnej, prowadzenia rejestru
diagnostów laboratoryjnych, przyznawania prawa wykonywania zawodu diagnosty
laboratoryjnego, rozszerzenia katalogu przyczyn powodujących utratę prawa wykonywania
zawodu diagnosty laboratoryjnego;
−− zmiany w zakresie pełnienia funkcji kierownika medycznego laboratorium diagnostycznego,
w tym zatrudnienia, posiadania tytułu specjalisty zgodnego z profilem laboratorium oraz
pełnienia funkcji wyłącznie w jednym laboratorium;
−− zmiany w zakresie kształcenia specjalizacyjnego diagnostów laboratoryjnych, w tym określenia
dziedzin priorytetowych w diagnostyce laboratoryjnej;
−− zmiany w zakresie funkcjonowania samorządu diagnostów laboratoryjnych;
−− uregulowania odpowiedzialności zawodowej diagnostów laboratoryjnych na wzór
odpowiedzialności za naruszenie zasad wykonywania innych zawodów medycznych;
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−− ustanowienia zakazu reklamy laboratoriów diagnostycznych oraz ich działalności;
−− wprowadzenia regulacji zapewniającej obecność medycznego laboratorium diagnostycznego
jako obligatoryjnej jednostki organizacyjnej podmiotu leczniczego, wykonującego działalność
leczniczą w rodzaju leczenie szpitalne28.
Konsultant krajowy w dziedzinie diagnostyki laboratoryjnej w przesyłanych corocznie do Ministerstwa
Zdrowia raportach wskazywał na najważniejsze problemy, do których zaliczał: ograniczenie
dostępności badań, w szczególności w podstawowej opiece zdrowotnej, niewystarczającą kontrolę
jakości badań, odpłatność za specjalizację diagnosty laboratoryjnego oraz outsourcing laboratoriów
medycznych w szpitalach. Wskazywał m.in. na konieczność dokonania zmian systemowych
finansowania badań oraz wprowadzenia regulacji zapewniającej, że medyczne laboratorium
diagnostyczne będzie stanowiło integralną część szpitala.
Minister Zdrowia powołał zespół ekspertów, zarządzeniem z dnia 22 lutego 2017 r. w sprawie
powołania Zespołu do spraw opracowania projektu ustawy o zmianie ustawy o diagnostyce
laboratoryjnej 29, którego zadaniem jest dokonanie analizy sytuacji w obszarze diagnostyki
laboratoryjnej oraz przygotowanie projektu ustawy o zmianie ustawy o diagnostyce laboratoryjnej.
W skład zespołu wchodzą m.in. przedstawiciele samorządu diagnostów laboratoryjnych, konsultanci
krajowi w dziedzinach właściwych dla tego obszaru, przedstawiciele uczelni medycznych
kształcących na kierunku analityka medyczna/medycyna laboratoryjna oraz przedstawiciele
jednostek organizacyjnych Ministerstwa Zdrowia. Zespół został zobowiązany do przedłożenia
projektu ustawy o zmianie ustawy o diagnostyce laboratoryjnej w terminie 7 miesięcy od dnia
wejścia w życie przedmiotowego zarządzenia, tj. do 25 września 2017 r.
2. Świadczenia diagnostyki laboratoryjnej nie są przedmiotem odrębnego kontraktowania przez
Narodowy Fundusz Zdrowia, z wyjątkiem badań genetycznych będących przedmiotem umowy
w rodzaju świadczenia zdrowotne kontraktowane odrębnie. Konsultant krajowy w dziedzinie
diagnostyki laboratoryjnej, w raportach rocznych za 2014 i 2015 r., występował m.in. z postulatem
zmiany systemu finansowania badań diagnostyki laboratoryjnej, które powinny być finansowane
bezpośrednio przez Narodowy Fundusz Zdrowia lub z wydzielonej puli lekarza rodzinnego.
Narodowy Fundusz Zdrowia zawiera umowy w rodzaju świadczenia zdrowotne kontraktowane
odrębnie w zakresie badań genetycznych. Katalog zakresu tych świadczeń zawiera dwa produkty
rozliczeniowe: kompleksową diagnostykę genetyczną chorób nowotworowych i kompleksową
diagnostykę genetyczną chorób nienowotworowych z uwzględnieniem cytogenetycznych badań
molekularnych. W porównaniu do 2014 r. koszty badań genetycznych wzrosły o 14,4%, a liczba
wykonanych świadczeń w tym zakresie zwiększyła się o 13,6%.

28 Zgodnie z propozycją medyczne laboratorium diagnostyczne ma stanowić jego zakład leczniczy lub jednostkę organizacyjną
zakładu leczniczego, wchodzącą w skład struktury organizacyjnej podmiotu leczniczego.
Dz.
Urz. MZ poz. 19.
29
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30 Dane z wykonania badań w okresach podlegających sprawozdawczości oraz informacji rynkowych dotyczących cen
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WA Ż N I E J S Z E W Y N I K I KO N T R O L I

W latach 2015–2016 Minister Zdrowia:
−− przekazał AOTMiT opis procedur z zakresu diagnostyki laboratoryjnej do wykorzystania przy
taryfikacji świadczeń opieki zdrowotnej; materiał został opracowany przez zespół ekspertów31
z poszczególnych dziedzin diagnostyki laboratoryjnej;
−− zlecił przygotowanie rekomendacji Prezesa AOTMiT dla świadczenia w zakresie diagnostyki
genetycznej w sprawie jego zakwalifikowania jako świadczenie gwarantowane32;
−− skierował do konsultacji 33 z konsultantami krajowymi projekt zmian dotyczący załącznika
nr 2 Wykaz świadczeń gwarantowanych w zakresie badań diagnostycznych oraz warunki ich
realizacji do rozporządzenia w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu ambulatoryjnej
opieki specjalistycznej, w związku z koniecznością ewentualnych prac związanych z nowelizacją
przedmiotowego rozporządzenia;
−− prowadził prace nad oceną zasadności zakwalifikowania jako świadczenia gwarantowanego
badań diagnostycznych z zakresu genetyki; dwanaście projektów kart problemu zdrowotnego
było konsultowanych z konsultantem krajowym w dziedzinie genetyki klinicznej.
5. Ustawa z dnia 9 października 2015 r. o zmianie ustawy o systemie informacji w ochronie zdrowia
oraz niektórych innych ustaw34 zmieniła m.in. ustawę o diagnostyce laboratoryjnej i wprowadziła
System Monitorowania Kształcenia Pracowników Medycznych, który ma wspomagać przebieg
procesu kształcenia podyplomowego kadr medycznych, w tym m.in. diagnostów laboratoryjnych
oraz przyczynić się do zapewnienia skutecznej organizacji, planowania i monitorowania tego
procesu.
W okresie objętym kontrolą w Ministerstwie Zdrowia prowadzone były prace nad aktami
wykonawczymi dotyczącymi problematyki diagnostyki laboratoryjnej:
1) rozporządzeniem w sprawie upoważnienia Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych
do wykonywania zadań w sprawach uznawania kwalifikacji w zawodzie diagnosty laboratoryjnego35;

31 Zespół ekspertów został powołany w dniu 29 lipca 2009 r. i liczył 41 członków. Celem prac Zespołu było stworzenie

32
33

34
35

bazy danych – zbioru jednolitych, strukturalizowanych opisów świadczeń z zakresu laboratoryjnej diagnostyki
medycznej. Zespół został podzielny na 9 grup roboczych, przygotowujących opisy świadczeń (badań): analitycznych,
biochemicznych i immunochemicznych, cytomorfologicznych, genetycznych, hematologicznych i koagulologicznych,
immunohematologicznych, immunologicznych, mikrobiologicznych i toksykologicznych. Zespół zakończył swoją
działalność w 2012 r., a w sierpniu 2012 r. materiał został przesłany do Krajowej Izby Diagnostów Laboratoryjnych.
Opis procedur z zakresu diagnostyki laboratoryjnej wpłynął do Ministerstwa Zdrowia w dniu 2 kwietnia 2015 r.
Zlecenie dotyczyło świadczenia: Diagnostyka i modyfikacja leczenia pacjentów z cukrzycą monogenową.
W dniu 13 marca 2015 r., po uprzednim przedstawieniu przez Krajową Radę Diagnostów Laboratoryjnych obszarów
wymagających zmian pod względem wskazania: 1) badań laboratoryjnych, które nie spełniają potrzeb diagnostyki
laboratoryjnej i powinny zostać usunięte z obowiązującego rozporządzenia, 2) badań, które stanowią uzupełnienie/rozszerzenie
dla badań określonych w obowiązującym rozporządzeniu, 3) wskazanie nowych badań laboratoryjnych uzupełniających
wykaz, które stanowią nowe technologie i wymagają rekomendacji AOTMiT (przekazane do Ministerstwa Zdrowia drogą
mailową w dniu 10 czerwca 2014 r. i pismem z dnia 18 czerwca 2014 r., sygn. L.dz. 1073/06/14).
Dz. U. poz. 1991, ze zm.
Rozporządzenie stanowi wykonanie fakultatywnego upoważnienia zawartego w art. 4a ust. 3 ustawy z dnia 4 września
1997 r. o działach administracji rządowej (Dz. U. z 2016 r. poz. 543, ze zm.). Prace rozpoczęły się w dniu 31 maja 2016 r.,
rozporządzenie zostało podpisane w dniu 5 października 2016 r., a w dniu 13 października 2016 r. zostało ogłoszone
w Dzienniku Ustaw (Dz. U. poz. 1683).
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2) rozporządzeniem w sprawie specjalizacji i uzyskiwania tytułu specjalisty przez diagnostów
laboratoryjnych36, którego celem było określenie m.in.: dziedzin, w których diagnosta może
odbywać specjalizację (13 dziedzin diagnostyki laboratoryjnej, projektowane przepisy
nie uwzględniają dziedziny zdrowie środowiskowe37), wykazu specjalności, w których diagnosta
laboratoryjny, posiadający odpowiednią specjalizację I stopnia, może uzyskać tytuł specjalisty
po odbyciu szkolenia specjalizacyjnego, zakresu danych zawartych w elektronicznej karcie
przebiegu szkolenia specjalizacyjnego38, wzoru dyplomu potwierdzającego uzyskanie tytułu
specjalisty i trybu wydawania duplikatu lub odpisu oraz wysokość opłaty egzaminacyjnej;
3) rozporządzeniem w sprawie ciągłych szkoleń diagnostów laboratoryjnych 39, którego
przedmiotem jest szczegółowe uregulowanie nałożonego ustawą obowiązku podnoszenia
kwalifikacji zawodowych przez diagnostów laboratoryjnych poprzez uczestnictwo w ciągłym
szkoleniu, celem aktualizacji posiadanego zasobu wiedzy oraz stałego dokształcania się w zakresie
nowych osiągnięć medycyny. Projektowane przepisy określają ramowy program szkoleń, sposób
ich odbywania, standardy kształcenia oraz wysokość opłat;
4) rozporządzeniem w sprawie standardów organizacyjnych opieki zdrowotnej w dziedzinie
patomorfologii 40, którego celem jest zapewnienie właściwego poziomu jakości czynności
diagnostyki patomorfologicznej i uzyskiwanie wiarygodności wyników cytologicznych oraz
histopatologicznych.
6. Minister Zdrowia nie przeprowadzał analiz celowości utworzenia rejestru badań laboratoryjnych,
ale zostały podjęte działania mające na celu uzyskanie szczegółowych informacji istotnych
do podjęcia decyzji w tym zakresie. W sierpniu 2016 r. do Ministerstwa Zdrowia wpłynął wniosek
Wiceprezes Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych wskazujący na konieczność utworzenia
Centralnego Rejestru Badań Laboratoryjnych. W uzasadnieniu podano m.in., że przedmiotowy
rejestr umożliwiłby płatnikowi publicznemu prowadzenie nadzoru i kontroli w zakresie liczby badań
zlecanych dla pacjenta oraz zapewniłby monitorowanie i ocenę bezpieczeństwa zdrowotnego.
Departament Funduszy Europejskich i e-Zdrowia, jako komórka właściwa w sprawach związanych
z tworzeniem, w drodze rozporządzenia Ministra Zdrowia, właściwych rejestrów medycznych,
zgodnie z ustawą z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia41, zwrócił
się do wnioskodawcy o przekazanie aktualnych danych dotyczących ww. rejestru, w celu
przeprowadzenia szczegółowej analizy potrzeby jego utworzenia. W Ministerstwie Zdrowia, do dnia
zakończenia czynności kontrolnych, nie została podjęta decyzja co do zasadności jego utworzenia.

36 Rozporządzenie realizuje upoważnienie ustawowe zawarte w art. 30zb ustawy o diagnostyce laboratoryjnej. Zostało

37
38
39
40
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podpisane w dniu 22 listopada 2016 r. i ogłoszone w Dzienniku Urzędowym RP w dniu 2 grudnia 2016 r. (Dz. U. poz. 1950).
Obowiązujące wcześniej rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 16 kwietnia 2004 r. w sprawie specjalizacji i uzyskiwania
tytułu specjalisty przez diagnostów laboratoryjnych (Dz. U. z 2015 r. poz. 683) utraciło moc na podstawie art. 48 ust. 1 pkt 9
ustawy o zmianie ustawy o systemie informacji w ochronie zdrowia oraz niektórych innych ustaw.
Związane z brakiem zasadności, żadna z jednostek prowadzących szkolenia specjalizacyjne diagnostów laboratoryjnych
nie uruchomiła szkolenia w tym zakresie.
Nowa forma karty umożliwi m.in. monitorowanie przebiegu szkolenia specjalizacyjnego danego diagnosty laboratoryjnego.
Na podstawie upoważnienia wynikającego z art. 30zf ust. 4 ustawy o diagnostyce laboratoryjnej, wprowadzonego ustawą
o zmianie ustawy o systemie informacji w ochronie zdrowia oraz niektórych innych ustaw. Projekt w dniu 13 października
2016 r. został przekazany przez Ministerstwo Zdrowia do opiniowania, uzgodnień i konsultacji społecznych.
Na podstawie fakultatywnego upoważnienia zawartego w art. 22 ust. 5 ustawy o działalności leczniczej. Projekt skierowany
do konsultacji publicznych. Data ostatniej modyfikacji 19 grudnia 2016 r.
Dz. U. z 2016 r. poz. 1535, ze zm.
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7. Minister Zdrowia ograniczył sprawozdawczość w podstawowej opiece zdrowotnej
rozporządzeniem zmieniającym rozporządzenie w sprawie zakresu niezbędnych informacji
gromadzonych przez świadczeniodawców. Przyczyną rezygnacji z obowiązku przekazywania przez
lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej informacji o badaniach diagnostycznych42 były ustalenia
wynikające z porozumienia Ministra Zdrowia z przedstawicielami organizacji świadczeniodawców
podstawowej opieki zdrowotnej, którzy negatywnie odnosili się do obowiązku przekazywania
danych w takim stopniu szczegółowości. Dane o wykonanych badaniach43 przekazywane są obecnie
w formie zbiorczej i obejmują sześciomiesięczny okres sprawozdawczy.
Zdaniem NIK, przyjęty sposób finansowania nie gwarantuje właściwego stopnia wykorzystania
badań diagnostycznych i pozwala na rozliczanie wykonanego świadczenia bez wymogu
uwzględnienia, przy podejmowaniu decyzji medycznej, odpowiedniego poziomu informacji
diagnostycznej, którą dostarcza medyczne laboratorium diagnostyczne. Stwarza także ryzyko
ograniczania zlecania tych badań przez lekarzy w celu minimalizowania kosztów.
W pozostałych zakresach świadczeń opieki zdrowotnej brak jest sprawozdawczości
badań laboratoryjnych z powodu istniejących ograniczeń w funkcjonowaniu systemów
informatycznych, które nie są w stanie przetworzyć tak dużej liczby informacji przekazywanych
przez świadczeniodawców. Najwyższa Izba Kontroli już w 2011 r. zwracała uwagę na nierzetelne
przygotowanie administracji państwowej do realizacji Programu Informatyzacji Ochrony Zdrowia
oraz na ryzyko niepowodzenia procesu budowy i wdrożenia systemu informacji w ochronie zdrowia44.
Centrala NFZ posiada dane ogólne na temat liczby sprawozdawanych badań laboratoryjnych przez
świadczeniodawców. Systemy Narodowego Funduszu Zdrowia nie mają możliwości połączenia
informacji na temat liczby badań laboratoryjnych oraz ich udziału w kosztach ogólnych porad,
czy hospitalizacji. W poszczególnych zakresach świadczeń badania laboratoryjne finansowane
są ryczałtowo w ramach: Jednorodnych Grup Pacjentów (dalej JGP), kosztów osobodnia,
ambulatoryjnych porad lekarskich, stawki kapitacyjnej bądź ryczałtów: dobowych lub w ramach
opieki kompleksowej. Kwestia sprawozdania przedmiotowych procedur medycznych nie jest
obowiązkowa dla świadczeniodawców, gdyż nie wpływa na wysokość wypłacanych kwot. Skutkuje
to sytuacją, w której świadczeniodawca sprawozdaje procedury konieczne do rozliczenia świadczeń,
które są tzw. procedurami kierunkowymi i wpływającymi na wyznaczenie odpowiednich grup JGP
(w rodzaju leczenie szpitalne, ambulatoryjna opieka specjalistyczna, rehabilitacja lecznicza), zgodnie
z przepisami § 3 pkt 1 ppkt 5 rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie zakresu niezbędnych
informacji gromadzonych przez świadczeniodawców.
Według danych NFZ, w ramach realizowanych świadczeń POZ udział badań laboratoryjnych
w liczbie ogółem sprawozdanych badań diagnostycznych wyniósł w latach 2014–2015
odpowiednio: 89,7% i 90,0%, a w ramach profilaktycznego programu zdrowotnego (program
profilaktyki chorób układu krążenia) wyniósł odpowiednio 0,3% i 0,4%.
42 Powiązanej z numerem PESEL osoby, której dane badanie wykonano.
43 Dla każdego badania znajdującego się wykazie gwarantowanych badań diagnostyki laboratoryjnej.
44 Zob. wyniki kontroli P/11/045 „Efekty wdrażania przedsięwzięć z zakresu e-administracji” i P/12/125 „Informatyzacja szpitali”

oraz P/16/001 „Wykonanie budżetu państwa w 2015 r. w części 46 – Zdrowie oraz wykonanie planu finansowego Funduszu
Rozwiązywania Problemów Hazardowych w 2015 r.”. Departament Zdrowia w kontroli o sygn. KZD.410.001.01.2016 stwierdził
m.in. nieprawidłowości dotyczące wdrażania „Elektronicznej Platformy Gromadzenia, Analizy i Udostępniania Zasobów
Cyfrowych o Zdarzeniach Medycznych” (Projekt P1) realizowanej od 2007 r. ze środków UE w ramach Programu Operacyjnego
Innowacyjna Gospodarka, która miała przyczynić się do poprawy wymiany informacji pomiędzy świadczeniodawcami
oraz lepszej koordynacji procesu leczniczego. Rzeczowa realizacja projektu powinna zakończyć się do 30 listopada 2015 r.
W terminie tym żadna z aplikacji wchodzących w skład Projektu P1 nie została przekazana do użytkowania.
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3.1.2. Wybrane zasoby systemu ochrony zdrowia związane z laboratoryjną diagnostyką medyczną
1. Minister Zdrowia nie przeprowadzał analiz dotyczących zapotrzebowania na kadrę medyczną
w dziedzinach diagnostyki laboratoryjnej i dziedzinach medycyny mających zastosowanie
w diagnostyce laboratoryjnej. Nie podejmował również skutecznych działań mających na celu
poprawę sytuacji w związku z niską liczbą lekarzy i diagnostów laboratoryjnych ze specjalizacją
wśród osób zatrudnionych w medycznych laboratoriach diagnostycznych, pomimo posiadanych
informacji w tym zakresie.
W Ministerstwie Zdrowia planowane było jednak przeprowadzenie analizy sytuacji kadrowej
poszczególnych zawodów medycznych, w tym m.in. diagnostów laboratoryjnych i techników
laboratoryjnych, w związku z realizacją projektu pn. Mapy potrzeb zdrowotnych – Baza Analiz
Systemowych i Wdrożeniowych45. W tym celu, w dniu 25 lipca 2016 r., zostało opublikowane
ogłoszenie46 o udzielenie zamówienia publicznego47, którego przedmiotem był wybór wykonawcy
do realizacji usługi polegającej na opracowaniu raportów dotyczących sytuacji kadrowej diagnostów
laboratoryjnych i techników laboratoryjnych. Postępowanie zostało unieważnione z uwagi na to,
że w terminie składania ofert nie wpłynęła żadna oferta. W 2017 r. planowane jest powtórzenie
przedmiotowego postępowania.
W Ministerstwie Zdrowia gromadzono dane48 o zatrudnieniu kadry medycznej udzielającej świadczeń
w zakresie diagnostyki laboratoryjnej, pozyskane z Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia.
Według stanu na dzień 31 grudnia 2015 r. wśród osób, dla których podmiot leczniczy był
podstawowym miejscem zatrudnienia, było49:
−− 42 lekarzy ze specjalizacją w dziedzinie diagnostyki laboratoryjnej 50, w tym najwięcej
w województwie mazowieckim (8); żaden nie był zatrudniony w województwie lubelskim,
lubuskim i świętokrzyskim;
−− 34 lekarzy mikrobiologów ze specjalizacją w dziedzinie mikrobiologii lekarskiej51, w tym najwięcej
w województwie mazowieckim (7); żaden nie był zatrudniony w województwie lubuskim,
opolskim, podkarpackim i warmińsko-mazurskim;
−− 8.284 diagnostów laboratoryjnych, w tym najwięcej w województwie mazowieckim (1.313),
a najmniej w lubuskim (147); najwyższy wskaźnik na 10 tys. mieszkańców odnotowano
w województwie małopolskim (2,85), a najniższy w województwie lubuskim (1,44);
−− 8.732 techników analityki medycznej, w tym najwięcej w województwie mazowieckim (1.215),
a najmniej w województwach lubuskim (268) i opolskim (268); najwyższy wskaźnik na 10 tys.
mieszkańców odnotowano w województwie podlaskim (3,35), a najniższy w województwie
lubelskim (1,55)52.
45 Współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu
46
47
48
49

50
51
52
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Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, którego realizatorem jest Departament Analiz i Strategii.
Na stronie Zakładu Zamówień Publicznych przy Ministrze Zdrowia – nr ZZP-194/16.
W trybie przetargu nieograniczonego.
Dane nie obejmują podmiotów leczniczych podległych Ministrowi Spraw Wewnętrznych i Administracji.
Dane na podstawie sprawozdań MZ-88 – Sprawozdanie o pracujących w podmiotach leczniczych wykonujących
działalność leczniczą i MZ-89 – Sprawozdanie o specjalistach pracujących w podmiotach leczniczych wykonujących
działalność leczniczą. Dane o zatrudnieniu kadry medycznej w ramach programu badań statystyki publicznej gromadzone
są raz w roku, na ostatni dzień każdego roku.
Specjaliści I i II stopnia oraz specjaliści, którzy uzyskali tytuł specjalisty, o którym mowa w art. 16 z dnia 5 grudnia 1996 r.
o zawodach lekarza i lekarza dentysty (Dz. U. z 2017 r. poz. 125, ze zm.).
Jw.
Kształcenie techników analityki medycznej zostało zlikwidowane przed 15-toma latami, zgodnie z zawartą informacją
w opinii dotyczącej oceny zasobów kadrowych oraz potrzeb kadrowych konsultanta krajowego w dziedzinie diagnostyki
laboratoryjnej (pismo z dnia 7 listopada 2016 r.).
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Obecnie w Polsce mamy 14.435 diagnostów laboratoryjnych aktywnych zawodowo 53
i w porównaniu do 2014 r. ich liczba wzrosła o 1.085 diagnostów, z czego 3.152, tj. 21,8%
posiada tytuł specjalisty54 m.in. z 13 dziedzin, w których diagnosta laboratoryjny może odbywać
specjalizację: 1) laboratoryjna diagnostyka medyczna, 2) laboratoryjna genetyka medyczna,
3) laboratoryjna immunologia medyczna, 4) mikrobiologia medyczna, 5) laboratoryjna
transfuzjologia medyczna, 6) laboratoryjna toksykologia medyczna, 7) zdrowie publiczne,
8) laboratoryjna hematologia medyczna, 9) cytomorfologia medyczna, 10) laboratoryjna
paraz ytologia medyczna, 11) epidemiologia, 12) laborator yjna genetyk a sądowa,
13) laboratoryjna toksykologia sądowa.
Spośród diagnostów laboratoryjnych ze specjalizacją najliczniejszą grupę stanowili diagności
posiadający specjalizację w dziedzinie laboratoryjna diagnostyka medyczna – 830 oraz
laboratoryjna transfuzjologia medyczna – 559.
W strukturze wiekowej największy udział (47%) mieli diagności laboratoryjni w wieku do 40 lat,
41% w wieku od 41 do 60 lat oraz 11% w wieku powyżej 60 lat.
Wykres nr 6
Struktura wiekowa diagnostów laboratoryjnych

Źródło: Opracowanie własne NIK na podstawie danych KRDL.

Dane dotyczące liczby aktywnych zawodowo diagnostów laboratoryjnych oraz posiadających
specjalizacje w dziedzinach diagnostyki laboratoryjnej, w poszczególnych województwach,
przedstawiono w załączniku nr 2.

53 Ogółem w ewidencji prowadzonej przez KRDL ujętych było 15.563 diagnostów laboratoryjnych, według stanu

na koniec grudnia 2016 r. Do grupy aktywnych zawodowo zaliczono diagnostów pracujących poza granicami kraju,
natomiast nie zaliczono emerytów, rencistów, bezrobotnych oraz kobiet na urlopie wychowawczym.
54 Występują przypadki gdzie jeden diagnosta posiada więcej niż jedną specjalizację, tj. 2 lub 3.
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W okresie objętym kontrolą 426 osób uzyskało tytuł specjalisty w poszczególnych dziedzinach
diagnostyki laboratoryjnej55, w tym w 2015 r. – 265 osób i w 2016 r. – 161 osób. Najwięcej osób
uzyskało tytuł specjalisty w dziedzinie laboratoryjna diagnostyka medyczna – 193 osoby,
laboratoryjna transfuzjologia medyczna – 97 i mikrobiologia medyczna – 60 osób.
Według stanu na dzień 31 maja 2016 r. liczba diagnostów laboratoryjnych, będących w trakcie
specjalizacji w poszczególnych dziedzinach diagnostyki laboratoryjnej wyniosła 1.237 osób,
w tym w województwach: łódzkim – 208, śląskim – 165, pomorskim – 142, dolnośląskim – 129,
mazowieckim – 129, wielkopolskim – 108, podlaskim – 101, kujawsko-pomorskim – 97, lubelskim – 77,
małopolskim – 75 i zachodniopomorskim – 6 osób.
Minister Zdrowia nie posiadał informacji dotyczących liczby diagnostów laboratoryjnych,
którzy ukończyli specjalizację, ale nie przystąpili do Państwowego Egzaminu Specjalizacyjnego
Diagnostów Laboratoryjnych albo go nie zdali, pomimo że konsultant krajowy w dziedzinie
diagnostyki laboratoryjnej informował, że zdawalność egzaminu specjalizacyjnego jest na poziomie
ok. 50%, a wśród osób zdających egzamin po raz pierwszy na poziomie 65%.
Minister Zdrowia nie wykorzystywał opinii dotyczących oceny zasobów kadrowych oraz potrzeb
kadrowych, sporządzanych przez konsultantów krajowych w dziedzinach medycyny mających
zastosowanie w diagnostyce laboratoryjnej, m.in. w dziedzinie diagnostyki laboratoryjnej
i mikrobiologii, którzy informowali, że liczba lekarzy jest niewystarczająca wśród osób zatrudnionych
w laboratoriach, w szczególności mikrobiologów oraz o braku specjalistów w dziedzinie
diagnostyki laboratoryjnej. Wnioskowali m.in. o likwidację odpłatności za specjalizację diagnosty
laboratoryjnego, tak jak to ma miejsce w przypadku specjalizacji lekarskich, wprowadzenie
specjalizacji z mikrobiologii lekarskiej jako deficytowej i wprowadzenie mechanizmów
zachęcających do podejmowania tej specjalizacji oraz uruchomienie narzędzi motywujących
jednostki do ubiegania się o akredytację do kształcenia specjalizacyjnego.
Liczba lekarzy ze specjalizacją w dziedzinie diagnostyki laboratoryjnej ujętych w ewidencji KRDL
wyniosła 337, najwięcej w województwie mazowieckim (51), a najmniej w województwie opolskim
(4) i świętokrzyskim (4).
Według stanu na koniec grudnia 2016 r. liczba lekarzy ze specjalizacją z dziedzin medycyny
mających zastosowanie w diagnostyce laboratoryjnej aktywnych zawodowo wynosiła 56
m.in. w dziedzinie diagnostyki laboratoryjnej – 254, mikrobiologii lekarskiej – 110, transfuzjologii
klinicznej – 217, hematologii – 449, patomorfologii – 769, epidemiologii – 220.

55 W 9 spośród 13 dziedzin diagnostyki laboratoryjnej. Dane Centrum Egzaminów Medycznych (obejmujące sesję wiosenną)
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– osoby, które odbyły specjalizację, zdały egzamin Państwowy Specjalizacyjny Diagnostów Laboratoryjnych (PESDL)
i uzyskały tytuł specjalisty w poszczególnych dziedzinach diagnostyki laboratoryjnej.
56 Na podstawie danych Naczelnej Izby Lekarskiej.
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Wykres nr 7
Liczba lekarzy ze specjalizacją w dziedzinie diagnostyki laboratoryjnej aktywnych zawodowo

Źródło: Opracowanie własne NIK, na podstawie danych Naczelnej Izby Lekarskiej, wg stany na koniec grudnia 2016 r.

Najwyższy wskaźnik na 10 tys. mieszkańców odnotowano w dziedzinie patomorfologii – 0,2,
a najniższy w dziedzinie mikrobiologii lekarskiej – 0,03. W pozostałych dziedzinach medycyny
mającej zastosowanie w diagnostyce laboratoryjnej wskaźniki te wyniosły: diagnostyka
laboratoryjna – 0,07, transfuzjologia kliniczna – 0,06, epidemiologia – 0,06, hematologia – 0,12.
W strukturze wiekowej aktywnych zawodowo lekarzy ze specjalizacją:
1) diagnostyka laboratoryjna – największy udział (70%) stanowili lekarze w wieku powyżej 60 lat,
najmniejszy – 1% stanowili lekarze w wieku do 40 lat oraz 29% w wieku od 41 do 60 lat;
2) mikrobiologia lekarska – największy udział (52%) stanowili lekarze w wieku od 41 do 60 lat,
najmniejszy – 5% stanowili lekarze w wieku do 40 lat oraz 44% w wieku powyżej 60 lat;
3) transfuzjologia kliniczna – największy udział (63%) stanowili lekarze w wieku od 41 do 60 lat,
najmniejszy – 2% stanowili lekarze w wieku do 40 lat oraz 35% w wieku powyżej 60 lat;
4) hematologia – największy udział (65%) stanowili lekarze w wieku od 41 do 60 lat, najmniejszy
– 14% stanowili lekarze w wieku do 40 lat oraz 21% w wieku powyżej 60 lat;
5) patomorfologia – największy udział (50%) stanowili lekarze w wieku od 41 do 60 lat, najmniejszy
– 12% stanowili lekarze w wieku do 40 lat oraz 38% w wieku powyżej 60 lat;
6) epidemiologia – największy udział (55%) stanowili lekarze w wieku powyżej 60 lat; najmniejszy
– 0,5% stanowili lekarze w wieku do 40 lat oraz 44% w wieku od 41 do 60 lat.
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Liczba lekarzy odbywających szkolenie specjalizacyjne w wybranych dziedzinach medycyny
mających zastosowanie w diagnostyce laboratoryjnej, według stanu na dzień 16 listopada 2016 r.
wynosiła57: diagnostyka laboratoryjna – 6 lekarzy, mikrobiologia – 10, transfuzjologia kliniczna – 24,
epidemiologia – 34, hematologia – 127, patomorfologia – 134.
2. Minister Zdrowia nie określił minimalnych wskaźników kadry medycznej mających zastosowanie
w diagnostyce laboratoryjnej, w odniesieniu do poszczególnych profili laboratoriów. Nie był zatem
w stanie ocenić, czy liczba specjalistów w poszczególnych dziedzinach diagnostyki laboratoryjnej
jest wystarczająca w stosunku do potrzeb.
Liczba medycznych laboratoriów diagnostycznych, zgodnie z rejestrem podmiotów wykonujących
działalność leczniczą w Polsce, na koniec 2015 r. wynosiła 2.69758, a według stanu na 31 października
2016 r. – 2.820.
Według danych na 31 października 2016 r. w rejestrze podmiotów wykonujących działalność
leczniczą wykazywano:
−− 2.868 pracowni diagnostyki laboratoryjnej, w stosunku do 2015 r.59 przybyło 17 pracowni;
−− 371 pracowni diagnostyki mikrobiologicznej, w stosunku do 2015 r. przybyło 12 pracowni;
−− 254 pracownie serologiczne, w stosunku do 2015 r. przybyło 19 pracowni;
−− 134 pracowni histopatologii, w stosunku do 2015 r. przybyło 13 pracowni;
−− 39 mobilnych pracowni badań diagnostycznych, w stosunku do 2015 r. ubyła jedna pracownia.
3. Wniosek pokontrolny NIK, po kontroli P/15/060 Kształcenie i przygotowanie zawodowe kadr
medycznych przeprowadzonej w Ministerstwie Zdrowia, o „sfinalizowanie prac nad określeniem
standardów kształcenia na kierunku analityka medyczna/medycyna laboratoryjna” został
wykonany60. Wydano rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 24 sierpnia
2016 r. w sprawie standardów kształcenia na kierunku analityka medyczna/medycyna
laboratoryjna61, które weszło w życie 24 września 2016 r.62 i będzie miało zastosowanie do cyklu
kształcenia rozpoczynającego się od 1 października 2017 r.
Aktualnie w Ministerstwie Zdrowia prowadzone są prace zmierzające do kolejnych zmian
systemowych w obszarze kształcenia podyplomowego (obejmujące organizację procesu
specjalizacji), czasu pracy, w tym dyżurów medycznych, a także zasady akredytacji
jednostek prowadzących szkolenie specjalizacyjne63 oraz przyjęcia rozwiązań systemowych
uwzględniających poziom wynagrodzeń poszczególnych grup zawodowych pracowników

57 Na podstawie danych Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego. CMKP dysponowało danymi przekazanymi
58
59
60
61
62
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przez Urzędy Wojewódzkie, według stanu na dzień 31 maja 2016 r.
Kod resortowy 7100. Dane przygotowane przez Departament Organizacji Ochrony Zdrowia w Ministerstwie Zdrowia.
Według stanu na 31 grudnia 2015 r.
Wystąpienie pokontrolne z 16 listopada 2015 r., sygn. KZD.410.005.01.2015.
Dz. U. poz. 1434.
Rozporządzenie stanowi wykonanie delegacji ustawowej art. 9b ust. 1a ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie
wyższym (Dz. U. z 2016 r. poz. 1842, ze zm.) i wprowadza ujednolicone standardy kształcenia na kierunku analityka
medyczna/medycyna laboratoryjna.
Zachęcające jednostki do ubiegania się o akredytację uprawniającą do prowadzenia szkolenia specjalizacyjnego.
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medycznych pracujących w ochronie zdrowia64. W dniu 2 września 2016 r. w ramach realizacji
Programu
Operacyjnegopoziom
Wiedzawynagrodzeń
Edukacja Rozwój
został ogłoszony
konkurs, którego
przedmiotem
uwzględniających
poszczególnych
grup zawodowych
pracowników
64. W dniu 2 września 2016 r. w ramach realizacji
medycznych
pracujących
w
ochronie
zdrowia
były projekty dotyczące realizacji szkoleń i kursów m.in. dla diagnostów laboratoryjnych65.
Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja i Rozwój został ogłoszony konkurs, którego
były projekty
realizacji
szkoleń i medycznej
kursów m.in.przez
dla jednostki
diagnostów
3.1.3. Nprzedmiotem
adzór nad jakością
badań dotyczące
w laboratoryjnej
diagnostyce
laboratoryjnych65.
podległe Ministrowi Zdrowia
3.1.3.
Nadzór wymienionych
nad jakością badań
w laboratoryjnej
diagnostyce
medycznej
przez2016 r.
1. Wśród
jednostek
w obwieszczeniu
Ministra
Zdrowia z dnia
16 grudnia
jednostki podległe Ministrowi Zdrowia
w sprawie wykazu jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi Zdrowia lub przez niego
1. Wśród66,jednostek
wymienionych
w obwieszczeniu
Zdrowia
z dnia 16 grudnia
nadzorowanych
znajdują się
m.in. COBJwDL
w Łodzi orazMinistra
COBJwDM
w Warszawie.
2016 r. w sprawie wykazu jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi Zdrowia lub przez
Podstawowym przedmiotem
działalności tych jednostek jest organizowanie i realizacja
niego nadzorowanych66, znajdują się m.in. COBJwDL w Łodzi oraz COBJwDM w Warszawie.
międzylaboratoryjnej kontroli jakości badań laboratoryjnych oraz ocena stosowanych metod
Podstawowym
przedmiotem
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Źródło: Opracowanie własne NIK na podstawie danych COBJwDL.
64 Podstawowym założeniem projektowanego rozwiązania jest ustanowienie dla pracowników medycznych
założeniem projektowanego rozwiązania jest ustanowienie dla pracowników medycznych zatrudnionych
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Programy międzylaboratoryjnej oceny jakości badań laboratoryjnych prowadzone przez
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porównaniu do 2014 r. wydatki COBJwDL wzrosły o 4,5%, natomiast wydatki COBJwDM
wzrosły o 12,8%.
W porównaniu
do 2014 r. wydatki COBJwDL wzrosły o 4,5%, natomiast wydatki COBJwDM
wzrosły o 12,8%.
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Wykres nr 10. Wydatki Centralnych Ośrodków Badań Jakości w latach 2014-2015
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3. Minister Zdrowia, w badanym okresie, nie przeprowadzał kontroli we wspomnianych
3. Minister
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z powodu niezgłoszenia ich przez departamenty Ministerstwa do planów kontroli.
jednostkach z powodu niezgłoszenia ich przez departamenty Ministerstwa do planów kontroli.
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Biorąc pod uwagę zgłoszone postulaty i zmiany dokonujące się na rynku diagnostyki laboratoryjnej, w tym m.in.
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32
poz. 104), które utraciło moc z dniem 31 marca 2017 r. (§ 9).

35

WA Ż N I E J S Z E W Y N I K I KO N T R O L I

2) zwiększenie uprawnień COBJwDL oraz COBJwDM polegających na ustaleniu kryteriów
dopuszczenia lub wstrzymania procesu wykonywania badań laboratoryjnych przez laboratoria
na podstawie uzyskanych wyników badań kontroli międzylaboratoryjnej;
3) poszerzenie zakresu sprawdzianów organizowanych przez ww. Ośrodki.
Tematami posiedzeń74 Zespołu było m.in. zapewnienie klinicznie wymaganej wiarygodności
wyników badań laboratoryjnych na podstawie sprawdzianów międzylaboratoryjnych, zapewnienie
jakości wyników badań laboratoryjnych na przykładzie innych krajów oraz opracowanie systemu
licencjonowania laboratoriów medycznych.
Zgodnie z informacją przekazaną przez Ministra Zdrowia, Zespół opracował dokument
zawierający koncepcję zmian w zakresie funkcjonowania ośrodków badań jakości, który posłuży
do przygotowania rozwiązań w przedmiotowym zakresie. Zespół zakończył prace 31 marca 2017 r.
W okresie objętym kontrolą, tj. w latach 2015–2016, Minister Zdrowia nie zwiększył budżetu
na poszerzenie działalności merytorycznej COBJwDL oraz nie zwiększył środków finansowych
na wynagrodzenia, pomimo przedkładanych corocznie przez kierownictwo tej jednostki wniosków
m.in. z powodu, jak wyjaśniano, braku możliwości sfinansowania zgłaszanych potrzeb z budżetu
państwa w części 46 – Zdrowie.
NIK zwróciła uwagę, że wydatki zrealizowane przez Ośrodek stanowiły jedynie 0,025% i 0,021%
wydatków odpowiednio w 2015 i 2016 r. w części 46 – Zdrowie, a rola tej jednostki dla zapewnienia
bezpieczeństwa zdrowotnego pacjentów ma szczególne znaczenie. Minister Zdrowia planując,
a następnie realizując wydatki budżetowe, ma wiele możliwości przesunięcia środków pomiędzy
poszczególnymi zadaniami. Dopiero w dniu 1 lutego 2017 r. Minister podjął decyzję o zwiększeniu
planu finansowego ww. Ośrodka o kwotę 430,5 tys. zł.
3.1.4. Kontrole medycznych laboratoriów diagnostycznych
1. Minister Zdrowia nie skorzystał z możliwości kontroli medycznych laboratoriów diagnostycznych
w celu zidentyfikowania nieprawidłowości i zapobiegania ich występowaniu.
W latach 2015–2016 nie przeprowadził żadnej kontroli medycznego laboratorium diagnostycznego,
pomimo że zgodnie z art. 118 ustawy o działalności leczniczej minister właściwy do spraw zdrowia
ma prawo przeprowadzania kontroli podmiotów leczniczych pod względem zgodności z prawem
i pod względem medycznym.
W tym okresie nie zlecał również przeprowadzenia kontroli w medycznych laboratoriach
diagnostycznych75, pomimo że na podstawie art. 119 ustawy o działalności leczniczej minister
właściwy do spraw zdrowia ma prawo zlecić przeprowadzenie kontroli następującym podmiotom:
wojewodom, konsultantom krajowym, jednostkom organizacyjnym podległym lub przez niego
nadzorowanym. Minister Zdrowia miał również możliwość zlecić, na podstawie umowy, odpłatne
przeprowadzenie jednorazowej kontroli pod względem medycznym w zakresie zagadnień
związanych z udzielaniem świadczeń, ich jakością lub dostępnością: organom samorządów
zawodów medycznych, medycznym towarzystwom naukowym, uczelniom medycznym, instytutom

74 Dwóch z trzech odbytych posiedzeń Zespołu w okresie objętym kontrolą.
75 Np. w zakresie dotyczącym: dostępności badań laboratoryjnych, spełniania warunków lokalowych i wyposażenia
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badawczym oraz specjalistom z poszczególnych dziedzin medycyny. Dla Ministra jedynym
źródłem informacji o przeprowadzonych kontrolach w medycznych laboratoriach diagnostycznych
w zakresie realizacji kształcenia i doskonalenia zawodowego lekarzy mikrobiologów, diagnostów
oraz innych zawodów mających zastosowanie w diagnostyce laboratoryjnej, dostępności
badań laboratoryjnych i wyposażenia laboratoriów medycznych w aparaturę analityczną były
przedkładane przez konsultantów krajowych roczne raporty i sprawozdania z działalności. Z analizy
tych dokumentów wynikało jednak, że nie zawierały opisu występujących nieprawidłowości,
a jedynie podawały syntetyczne dane na temat niewielkiej liczby przeprowadzonych kontroli lub
informację o nieprzeprowadzaniu kontroli.
Minister nie realizował przysługującej mu kompetencji kreowania i realizacji polityki zdrowotnej
państwa w obszarze diagnostyki laboratoryjnej, pomimo iż posiadał wiedzę o problemach
w zakresie kontroli i nadzoru nad działalnością laboratoriów diagnostycznych i występujących
nieprawidłowościach. Były one zgłaszane i omawiane m.in. na posiedzeniu Sejmowej Komisji
Zdrowia w dniu 4 lutego 2015 r. (dotyczącej roli diagnostyki laboratoryjnej w efektywnym
funkcjonowaniu systemu ochrony zdrowia), jak również na posiedzeniu Sejmowej Komisji Zdrowia
w dniu 5 października 2016 r. (dotyczącej funkcjonowania diagnostyki laboratoryjnej w Polsce).
W związku z tym, Minister powinien już wcześniej rozpoznać wady istniejącego systemu (w tym
w istniejących uregulowaniach prawnych) i podjąć aktywne działania zapobiegawcze czy też
naprawcze.
Minister Zdrowia w swoich wyjaśnieniach podał m.in., że przywołane przepisy ustawy o działalności
leczniczej mówią o przysługujących mu uprawnieniach, a nie o obowiązkach kontrolnych, z których
powinien korzystać, kierując się przesłankami racjonalności i efektywności – w razie uzasadnionej
potrzeby, której w przypadku medycznych laboratoriów diagnostycznych, według Ministra, nie było.
Ponadto wyjaśnił, że uprawnionymi do kontroli są również:
1) Krajowa Rada Diagnostów Laboratoryjnych – w zakresie wykonywania czynności diagnostyki
laboratoryjnej, zgodnie z art. 13 ustawy o diagnostyce laboratoryjnej;
2) Narodowy Fundusz Zdrowia – w zakresie dostępności badań laboratoryjnych w ramach kontroli
świadczeniodawców, zgodnie z art. 64 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej;
3) wojewodowie właściwi dla siedziby podmiotu leczniczego – w zakresie oceny realizacji zadań
określonych w regulaminie organizacyjnym lub statucie, w tym dostępności i jakości udzielanych
świadczeń zdrowotnych oraz kontroli pomieszczeń, zgodnie z art. 111 ustawy o działalności
leczniczej;
4) konsultanci krajowi – w zakresie realizacji kształcenia i doskonalenia zawodowego lekarzy
mikrobiologów, diagnostów oraz innych zawodów mających zastosowanie w diagnostyce
laboratoryjnej, dostępności badań laboratoryjnych i wyposażenia laboratoriów medycznych
w aparaturę analityczną i sprzęt medyczny, zgodnie z art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r.
o konsultantach w ochronie zdrowia76;
5) Dyrektor Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego – w zakresie realizacji kształcenia
i doskonalenia zawodowego lekarzy mikrobiologów, diagnostów laboratoryjnych oraz innych
zawodów mających zastosowanie w diagnostyce laboratoryjnej, zgodnie z art. 30c ustawy
o diagnostyce laboratoryjnej.

76 Dz. U. z 2017 r. poz. 890.
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W wyjaśnieniach wskazano również na fakt, że dopiero w 2016 r. (pismem z 20 października 2016 r.)
Krajowa Rada Diagnostów Laboratoryjnych, w związku z uniemożliwieniem jej wizytatorom
przeprowadzenia czynności, skierowała do Ministra Zdrowia prośbę o przeprowadzenie,
na podstawie art. 118 ustawy o działalności leczniczej, kontroli wskazanych laboratoriów
diagnostycznych. Według Ministra najbardziej znamienne było jednak to, że dopiero
pismem z 18 listopada 2016 r. (data wpływu do Ministerstwa Zdrowia – 25 listopada 2016 r.),
już po wszczęciu kontroli przez NIK, Prezes Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych przekazała
sprawozdanie z działalności Zespołu Wizytatorów w latach 2011–połowa 2016 r. z jednoczesnym
wnioskiem o przedstawienie informacji na temat działań, które resort zamierza podjąć w celu
przeciwdziałania występowania nieprawidłowościom w obszarze diagnostyki medycznej, jak
również terminów ich wdrażania.
W ww. sprawozdaniu zostały przedstawione najczęściej występujące nieprawidłowości
w medycznych laboratoriach diagnostycznych:
−− brak kierownika w laboratorium i powoływanie „koordynatorów” lub diagnostów
laboratoryjnych/lekarzy nieposiadających wymaganych kwalifikacji;
−− pełnienie przez tę samą osobę funkcji kierownika w kilku laboratoriach, często również w innym
mieście;
−− zbyt mała liczba diagnostów laboratoryjnych zatrudnionych w medycznych laboratoriach
diagnostycznych do zapewnienia prawidłowej pracy, w tym rzetelnej autoryzacji wyników badań
oraz/lub do całodobowego nadzoru nad wykonywaniem czynności diagnostyki laboratoryjnej;
−− brak szkoleń personelu medycznego laboratorium;
−− niewłaściwe prowadzenie kontroli wewnątrzlaboratoryjnej lub brak udokumentowanego
nadzoru nad środowiskiem badań w pomieszczeniach, gdzie wykonywane są czynności
diagnostyki laboratoryjnej;
−− nieprzestrzeganie wymogu uczestnictwa w programach zewnętrznej oceny jakości dla wszystkich
wykonywanych badań;
−− nieprawidłowy transport pobranego do badań materiału biologicznego z punktów pobrań
oraz pomiędzy laboratoriami;
−− niezapewnienie właściwego nadzoru nad funkcjonowaniem laboratoryjnego systemu
informatycznego;
−− nieprawidłowe prowadzenie dokumentacji medycznej, w tym m.in. niezamieszczanie
w formularzu zlecenia badania i sprawozdaniach z przeprowadzonych badań wymaganych
informacji, w szczególności daty i godziny pobrania materiału do badania oraz daty i godziny
przyjęcia materiału do laboratorium;
−− niestosowanie systemów zamkniętych jednorazowego użytku do pobierania krwi żylnej;
−− brak wpisu laboratorium do rejestru podmiotów leczniczych lub/i ewidencji KRDL (dotyczy
laboratoriów sieciowych, które dokonują wpisu do ewidencji nowo zgłaszanych laboratoriów
tylko z danymi podmiotu tworzącego);
−− brak ciągłości odczytów i prowadzenia dalszej diagnostyki w soboty, niedziele i święta
w mikrobiologicznych laboratoriach diagnostycznych;
−− brak aparatury zastępczej dla parametrów ratujących życie w laboratoriach obsługujących
szpitale całodobowo oraz brak umów na podwykonawstwo tych badań;
−− niezapewnienie systematycznego przeglądu technicznego użytkowanej aparatury i sprzętu
laboratoryjnego.
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KRDL, w latach 2014–2015, przeprowadziła 71 wizytacji, w tym w 25 podmiotach publicznych (35%)
i w 46 niepublicznych (65%). Najczęściej występujące nieprawidłowości potwierdziły się z tymi,
które przekazano do wiadomości Ministrowi Zdrowia. W 11 przypadkach KRDL powiadomiła
wojewodę o stwierdzonych nieprawidłowościach w medycznych laboratoriach diagnostycznych,
mających wpływ na wyniki badań.
Wojewodowie właściwi dla siedziby podmiotu leczniczego, działając na podstawie art. 111 ustawy
o działalności leczniczej, przeprowadzili na terenie 16 województw 276 kontroli, m.in. w zakresie
oceny realizacji zadań określonych w regulaminie organizacyjnym lub statucie, w tym dostępności
i jakości udzielanych świadczeń zdrowotnych oraz kontroli pomieszczeń, przy udziale
konsultantów wojewódzkich. Występujące nieprawidłowości w zakresie diagnostyki laboratoryjnej
dotyczyły m.in.:
−− braku aktualnego przeglądu sprzętu wykorzystywanego w medycznym laboratorium
diagnostycznym – 36 przypadków,
−− braku aktualnej decyzji sanitarnej dotyczącej pomieszczeń laboratorium – dwa przypadki,
−− braku decyzji sanitarnej dotyczącej punktu pobrań – jeden przypadek,
−− niezapewnienia całodobowej dostępności świadczeń diagnostyki laboratoryjnej – cztery
przypadki,
−− niezapewnienia nadzoru nad wykonywanymi czynnościami diagnostyki laboratoryjnej
– 9 przypadków,
−− niezapewnienia szybkiej diagnostyki mikrobiologicznej zakażeń bezpośrednio zagrażających
życiu (laboratorium oddalone o kilka km od właściwych oddziałów będących głównymi
odbiorcami wyników badań) – dwa przypadki,
−− braku nadzoru kierownika nad pracą laboratorium – 6 przypadków,
−− pełnienia funkcji kierownika bez posiadała wymaganych kwalifikacji – 17 przypadków,
−− nieprawidłowego prowadzenia dokumentacji medycznej – 77 przypadków,
−− braku odpowiedniej aparatury do badań biochemicznych – cztery przypadki,
−− braku wewnątrz i zewnątrzlaboratoryjnej kontroli jakości – 7 przypadków,
−− nieprawidłowości w zakresie jakości badań – 34 przypadki,
−− dwukrotnego pominięcia przez laboratorium udziału w kontroli COBJwDL w 2015 r.,
−− braku monitoringu środowiska laboratorium,
−− wykorzystywania systemu otwartego do pobierania materiału biologicznego i braku
zamkniętego systemu pobierania krwi do badań,
−− braku procedury transportu materiału do badań laboratoryjnych, w tym poza granice kraju.

3.2 Wykonywanie badań w medycznym laboratorium diagnostycznym
3.2.1. Struktura organizacyjna podmiotu leczniczego – wymogi formalne
Spośród 29 kontrolowanych podmiotów leczniczych, 23 posiadało aktualny i zgodny ze stanem
faktycznym wpis do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą, stosownie
do postanowień art. 100–113 ustawy o działalności leczniczej. Stwierdzono jednak 6 przypadków
(20,7%) zaniechania podjęcia działań zmierzających do zapewnienia zgodności postanowień
obowiązującego regulaminu organizacyjnego i zapisów w księdze rejestrowej z istniejącą strukturą
podmiotów leczniczych w zakresie medycznych laboratoriów diagnostycznych.
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W trzech przypadkach77 stwierdzono, że medyczne laboratorium diagnostyczne nie zostało
wykreślone z rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą, pomimo przekazania
w outsourcing działalność w zakresie diagnostyki laboratoryjnej.
yy W Instytucie Psychiatrii i Neurologii w Warszawie struktura organizacyjna określona w Regulaminie
organizacyjnym wprowadzonym zarządzeniem nr 19/2014 Dyrektora Instytutu z dnia 23 października 2014 r.
była niezgodna z rejestrem podmiotów wykonujących działalność leczniczą. W księdze rejestrowej pod numerem
000000018514 istniał nieaktualny wpis „Specjalistyczne Laboratorium Medyczne”, mimo iż w strukturze
organizacyjnej Instytutu Laboratorium nie funkcjonowało od 2009 r.
yy W Stobrawskim Centrum Medycznym Spółka z o.o. w Kup (dalej SCM) laboratorium diagnostyczne począwszy
od dnia 1 listopada 2005 r. nie było już komórką organizacyjną funkcjonującą w strukturze Samodzielnego
Publicznego Zespołu Szpitali Pulmonologiczno-Reumatologicznych, a następnie SCM i prowadzone było przez
podmiot zewnętrzny (wykazywany jako podwykonawca w umowach zawieranych z Narodowym Funduszem
Zdrowia na udzielanie świadczeń zdrowotnych). Do dnia kontroli NIK nadal figurowało w księdze rejestrowej SCM
nr 000000009463 (Dział III lp. 24), jako działająca komórka organizacyjna tego podmiotu.
yy W Copernicus Podmiot Leczniczy Sp. z o.o. w Gdańsku nie dokonano zmian danych rejestrowych po zakończeniu
działalności w obszarze diagnostyki laboratoryjnej realizowanej przez Centrum Diagnostyki Laboratoryjnej
w Szpitalu św. Wojciecha. W tym zakresie nie dostosowano regulaminu organizacyjnego do aktualnie funkcjonującej
struktury podmiotu, a Centrum Diagnostyki Laboratoryjnej nie zostało wykreślone z ewidencji medycznych
laboratoriów diagnostycznych prowadzonej przez Krajową Radę Diagnostów Laboratoryjnych, co było niezgodne
z art. 20 ustawy o diagnostyce laboratoryjnej.

Zgodnie z art. 106 ust. 3 pkt 6 ustawy o działalności leczniczej, w przypadku podmiotu leczniczego
do rejestru wpisuje się dane dotyczące struktury organizacyjnej zakładu leczniczego, w tym wykaz
jego jednostek lub komórek organizacyjnych, których działalność związana jest z udzielaniem
świadczeń zdrowotnych. Podkreślenia wymaga, że w myśl przepisu § 7 ust. 1 pkt 12 rozporządzenia
Ministra Zdrowia z dnia 29 września 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu danych objętych
wpisem do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą oraz szczegółowego trybu
postępowania w sprawach dokonywania wpisów, zmian w rejestrze oraz wykreśleń z tego
rejestru78, w dziale III księgi rejestrowej podmiotu leczniczego wpisuje się dane dotyczące komórek
organizacyjnych podmiotu leczniczego, w tym dane dotyczące daty zakończenia działalności
komórki organizacyjnej podmiotu leczniczego.
Wszystkie kontrolowane laboratoria podwykonawców posiadały uprawnienia do udzielania
świadczeń zdrowotnych, zgodnie z ustawą o działalności leczniczej, tj. były wpisane do rejestru
podmiotów wykonujących działalność leczniczą i posiadały opinię właściwego organu Państwowej
Inspekcji Sanitarnej, potwierdzającą spełnianie warunków określonych w rozporządzeniu wydanym
na podstawie art. 22 ust. 3 ustawy o działalności leczniczej. W jednym przypadku odnotowano
opóźnienie w zgłoszeniu zmian objętych wpisem do rejestru podmiotów wykonujących działalność
leczniczą.
yy Laboratoria RH+ Sp. z o.o. w Piasecznie działalność laboratorium w lokalizacji przy ul. Joteyki 9 w Warszawie
Spółka rozpoczęła w dniu 1 stycznia 2015 r., decyzję o spełnieniu warunków sanitarnych otrzymała w dniu
16 kwietnia 2015 r., natomiast wpisu do rejestru dokonano w dniu 16 grudnia 2015 r. MLD RH+ zlokalizowane
w Konstancinie-Jeziorna, które rozpoczęło działalność w dniu 4 czerwca 2016 r., uzyskało decyzję o spełnieniu
warunków sanitarnych w dniu 29 czerwca 2016 r., a wpis do księgi rejestrowej został dokonany w dniu 26 lipca 2016 r.

Jedno z kontrolowanych laboratoriów nie zostało wpisane do ewidencji medycznych laboratoriów
diagnostycznych prowadzonej przez KRDL, a w dwóch przypadkach wpisu dokonano
z opóźnieniem. Pozostałe kontrolowane medyczne laboratoria diagnostyczne podmiotów
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leczniczych, jak również podwykonawców objętych kontrolą, zostały wpisane do ewidencji
laboratoriów, zgodnie z art. 19 ustawy o diagnostyce laboratoryjnej.
yy Pracownia Serologii w Szpitalu Mrągowskim im. Michała Kajki sp. z o.o. w Mrągowie nie została wpisana
do ewidencji medycznych laboratoriów diagnostycznych prowadzonej przez KRDL. Do czasu rozpoczęcia czynności
kontrolnych, tj. do dnia 23 listopada 2016 r. Szpital nie wystąpił z wnioskiem o wpis laboratorium do ewidencji.
Z wnioskiem o wpis Pracowni Serologii do ewidencji laboratoriów Kierownictwo Szpitala wystąpiło dopiero
w trakcie przeprowadzania czynności kontrolnych, tj. w dniu 14 grudnia 2016 r.
yy GoldMedica Sp. z o.o. w Gołdapi wniosek o wpis do ewidencji prowadzonej przez KRDL złożyła w dniu 29 stycznia
2016 r., tj. z 45-dniowym opóźnieniem. 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.
yy Laboratoria RH+ Sp. z o.o. w Piasecznie z opóźnieniem złożyła wniosek do KRDL o wpis laboratorium. MLD RH+
zlokalizowane w Konstancinie-Jeziorna uzyskało wpis do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą
w dniu 26 lipca 2016 r., natomiast wniosek do KRDL został złożony w dniu 5 września 2016 r. tj. z 27 dniowym
opóźnieniem.

W latach 2014–2016 wojewodowie w ramach przeprowadzonych 276 kontroli79 w medycznych
laboratoriach diagnostycznych, w 33 przypadkach stwierdzili niezgłaszanie zmiany danych objętych
rejestrem w wymaganym terminie 14 dni od dnia ich powstania, w tym m.in. brak zgodności wpisu
do rejestru podmiotów leczniczych wykonujących działalność leczniczą z istniejącą strukturą
organizacyjną podmiotów w zakresie funkcjonowania medycznego laboratorium diagnostycznego.
3.2.2. S pełnianie warunków lokalowych, sprzętowych i kadrowych medycznego laboratorium
diagnostycznego
We wszystkich kontrolowanych jednostkach pomieszczenia medycznych laboratoriów
diagnostycznych spełniały wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Zdrowia w sprawie
wymagań, jakim powinno odpowiadać medyczne laboratorium diagnostyczne. Były dostosowane
do rodzaju prac w nich wykonywanych w sposób zapewniający poprawną jakość pomiarów
i wiarygodność wyników. Gwarantowały również bezpieczne i higieniczne warunki pracy.
Wyodrębnione zostały pomieszczenia wyszczególnione w § 4 ust. 1–5 ww. rozporządzenia, które
prawidłowo oznakowano, w sposób umożliwiający ich identyfikacje (§ 4 ust. 6)80.
Medyczne laboratoria diagnostyczne kontrolowanych jednostek posiadały wyposażenie właściwe
dla zakresu prowadzonej działalności (§ 5 ust. 1), w tym m.in.: wyposażenie podstawowe;
wyposażenie pomiarowo-badawcze; wyposażenie umożliwiające pobieranie materiału;
wyposażenie zapewniające bezpieczeństwo i higienę pracy; urządzenia telekomunikacyjne oraz
laboratoryjne systemy informatyczne. Laboratoryjnego systemu informatycznego nie posiadała
tylko jedna kontrolowana jednostka81. Kontrolowane laboratoria zostały wyposażone w aparaturę
pomiarowo-badawczą dostosowaną do rodzaju wykonywanych badań, umożliwiającą stosowanie
metod badawczych, zgodnych z aktualnym stanem wiedzy.
Laboratoria, w większości skontrolowanych jednostek, prowadziły dokumentację dotyczącą
aparatury pomiarowo-badawczej, stanowiącej wyposażenie laboratorium, stosownie do § 5 ust. 4
rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie wymagań, jakim powinno odpowiadać medyczne
79 W tym również przez konsultantów wojewódzkich.
80 Wyjątek stanowił Samodzielny Publiczny Specjalistycznym Szpital Zachodni im. św. Jana Pawła II w Grodzisku Mazowieckim,
gdzie trzy pomieszczenia Zakładu Diagnostyki Laboratoryjnej zostały nieoznakowane, a dwa oznakowane niezgodnie
z regulaminem organizacyjnym Szpitala.
81 Medicogen Sp. z o.o. w Kędzierzynie-Koźlu.
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laboratorium diagnostyczne, zawierającą: 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, oświadczenie
o dopuszczeniu do użytkowania po usunięciu awarii, dane o bieżącej obsłudze i kontroli, dane
o konserwacji bieżącej i okresowej prowadzonej zgodnie ze wskazaniami wytwórców, przez
użytkowników lub podmioty autoryzowane przez dystrybutorów lub wytwórców (paszporty
techniczne).
Wystąpiło jednak pięć przypadków nieprowadzenia kompletnej dokumentacji technicznej
dla części aparatury pomiarowo-badawczej, stanowiącej wyposażenie laboratorium: w Medicogen
Sp. z o.o. w Kędzierzynie-Koźlu, Samodzielnym Publicznym Gminnym Ośrodku Zdrowia w Kowalach
Oleckich, GoldMedica Sp. z o.o. w Gołdapi oraz w dwóch laboratoriach podwykonawcy – Spółki
Laboratoria RH+.
Aparatura i sprzęt wykorzystywane do wykonywania czynności diagnostyki laboratoryjnej
i klinicznej 82 poddawane były badaniom i kontroli parametrów pracy i konserwacji, jednak
z częstotliwością nie zawsze zgodną z zaleceniami producentów, autoryzowanego serwisu lub
pracowników sekcji aparatury medycznej dokonujących przeglądów technicznych. Na podstawie
kontroli 401 urządzeń, których okres eksploatacji wynosił od 1 do 32 lat, stwierdzono nieterminowe
przeprowadzanie przeglądów technicznych 62 urządzeń w 13 skontrolowanych podmiotach,
co stanowiło 15,5% objętej badaniem aparatury, a opóźnienia wynosiły od 4 dni do nawet trzech lat.
Zgodnie z art. 7 ustawy o wyrobach medycznych zabrania się używania wyrobów, dla których
upłynął czas bezpiecznego używania określony przez wytwórcę.
W medycznych laboratoriach diagnostycznych wszystkich kontrolowanych jednostek, w tym
podwykonawców, czynności diagnostyki laboratoryjnej wykonywane były przez 429 osób,
w tym 299 diagnostów laboratoryjnych, którzy stanowili 69,7% ogółu zatrudnionych.
W 23 podmiotach leczniczych mających w swojej strukturze medyczne laboratorium było
zatrudnionych 225 osób, w tym 199 (88,4%) na podstawie umowy o pracę oraz 26 osób (11,6%)
na podstawie umowy cywilnoprawnej (21 umów zlecenia i 5 kontraktów).
Osoby pełniące funkcje kierownika w 10 medycznych laboratoriach diagnostycznych
(25% kontrolowanych jednostek83) nie posiadały wymaganych kwalifikacji, co było niezgodne
z § 6 ww. rozporządzenia, który stanowi, że kierownikiem laboratorium jest osoba, która posiada
tytuł specjalisty zgodny z profilem laboratorium.
Kierownikiem pracowni serologii lub immunologii transfuzjologicznej może być diagnosta
laboratoryjny, mający tytuł specjalisty w dziedzinie laboratoryjnej transfuzjologii medycznej lub
lekarz specjalista w dziedzinie transfuzjologii klinicznej, zgodnie z § 28 ust. 1 rozporządzenia
Ministra Zdrowia z dnia 11 grudnia 2012 r. w sprawie leczenia krwią w podmiotach leczniczych
wykonujących działalność leczniczą w rodzaju stacjonarne i całodobowe świadczenia zdrowotne,
w których przebywają pacjenci ze wskazaniami do leczenia krwią i jej składnikami84. Wymaganych
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82 Stanowiąca wyposażenie Zakładu Patomorfologii i Pracowni Mykologicznej.
83 W tym, w jednym medycznym laboratorium podwykonawcy.
84 Dz. U. z 2013 r. poz. 5.
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kwalifikacji nie posiadały osoby pełniące funkcję kierownika w pracowniach pięciu podmiotów
leczniczych i jednym medycznym laboratorium podwykonawcy:
yy Immunologii Transfuzjologicznej z Bankiem krwi w Zakładzie Diagnostyki Laboratoryjnej w Samodzielnym
Publicznym Specjalistycznym Szpitalu Zachodni im. św. Jana Pawła II w Grodzisku Mazowieckim;
yy Serologii Transfuzjologicznej w Centralnym Szpitalu Klinicznym Ministerstwa Spraw Wewnętrznych
i Administracji w Warszawie, osoba pełniąca obowiązki kierownika pracowni posiadała wykształcenie o kierunku
analityka farmaceutyczna i specjalizację II stopnia z analityki klinicznej;
yy Serologii w Szpitalu Mrągowskim im. Michała Kajki Sp. z o.o. w Mrągowie;
yy Serologii w Szpitalu Wojewódzkim im. Św. Łukasza SPZOZ w Tarnowie;
yy Serologii Transfuzjologicznej Zakładu Diagnostyki Laboratoryjnej w Samodzielnym Publicznym Wojewódzkim
Szpitalu Zespolonym w Szczecinie;
yy Serologii w Diagnostyka Sp. z o.o. w Medycznym Laboratorium Diagnostyka w Olkuszu, osoba pełniąca
obowiązki kierownika pracowni była w trakcie specjalizacji.

Na podstawie informacji uzyskanej od KRDL stwierdzono, że występują przypadki nadzorowania
przez jednego kierownika od 2 do nawet 8 laboratoriów. Nad 48 laboratoriami85 nadzór sprawowany
był przez 12 kierowników. Sytuacje takie miały miejsce na terenie 11 województw, w przeważającej
mierze w województwie śląskim.
Czynności diagnostyki laboratoryjnej, w większości skontrolowanych podmiotów leczniczych,
wykonywane były w medycznym laboratorium diagnostycznym. Stwierdzono jednak pięć
przypadków86 wykonywania tych czynności poza laboratorium, co było niezgodne z art. 16 ustawy
o diagnostyce laboratoryjnej, który stanowi, że czynności diagnostyki laboratoryjnej mogą być
wykonywane jedynie w laboratorium.
Stwierdzone nieprawidłowości wystąpiły m.in:
yy W strukturze organizacyjnej Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie funkcjonował Zakład Neuropatologii,
w którym wyodrębniono: Pracownię Neuropatologii Klinicznej, Pracownię Neuropatologii Doświadczalnej,
Pracownię Mikroskopii Elektronowej, Pracownię Morfometrii, Prosektorium. Praktyka neuropatologiczna częściowo
opierała się o czynności o charakterze diagnostyczno-laboratoryjnym, które były techniczną częścią służącą
neuropatologii, jako dziedzinie nadrzędnej. Spośród licznych procedur realizowanych w Zakładzie Neuropatologii,
wykonywane były również czynności diagnostyki laboratoryjnej, tj. m.in. badania neuropatologiczne dla
potrzeb komórek działalności podstawowej Instytutu i innych placówek ochrony zdrowia, badania autopsyjne,
badania histopatologiczne, zabezpieczanie wycinków biopsji mięśni i mózgu (zamrożonych do -80 °C) do badań
molekularnych i biochemicznych, pomimo że w strukturze Zakładu nie wyodrębniono medycznego laboratorium
diagnostycznego. Do zakresu obowiązków starszego technika medycznego Zakładu Neuropatologii należało m in.:
opracowanie histologiczne bieżącego materiału sekcyjnego, biopsyjnego i wycinków neurochirurgicznych
(utrwalanie, zatapianie, krojenie, barwienia histologiczne i immunohistochemiczne, reakcje immunocytochemiczne).
yy W strukturze Szpitala Wojewódzkiego im. św. Łukasza SPZOZN w Tarnowie funkcjonował Zakład
Patomorfologii, w którym wykonywano m.in. badania histopatologiczne oraz diagnostykę cytologiczną.
W 2015 r. wykonano 29.692 badania histologiczne i 6.511 badań cytologicznych, a w 2016 r. odpowiednio: 34.912
i 6.086 takich badań. W strukturze tego Zakładu nie wyodrębniono medycznego laboratorium diagnostycznego.
Dyrektor Szpitala wyjaśniła, że Zakład Patomorfologii pracuje zgodnie ze standardami opracowanymi przez Polskie
Towarzystwo Patologów, a nie w oparciu o przepisy ustawy o diagnostyce laboratoryjnej.
yy W Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej Opolskie Centrum Onkologii
im. prof. T Koszarowskiego w Opolu w dniu 24 listopada 2014 r., na podstawie zarządzenia Dyrektora
Centrum Nr 29/2014, w Regulaminie organizacyjnym (w § 22 ust. 1 pkt 2 ppkt 8) wprowadzono zapis dotyczący
utworzenia Pracowni Histopatologii87, jako nowej komórki organizacyjnej Centrum. W Regulaminie tym wskazano,
że Pracownia Histopatologii realizuje zadania poprzez wykonywanie: oceny preparatu histopatologicznego,

85 W tym, 16% publicznych medycznych laboratoriów diagnostycznych oraz 83% niepublicznych.
86 W tym również w ramach kontroli rozpoznawczej R/15/002/KZD.
87 Kierownikiem Pracowni histopatologii był lekarz patomorfolog.
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oceny preparatu histopatologicznego z biopsji aspiracyjnej, oceny badania cytologicznego płynów jam ciała,
badań śródoperacyjnych, badań immunohistochemicznych i badań konsultacyjnych. W zakresie przysługujących
pracownikom uprawnień określono m.in.: pobieranie materiału tkankowego do badań oraz opracowywanie
materiału tkankowego. Pracownia Histopatologii nie została wpisana do ewidencji medycznych laboratoriów
diagnostycznych prowadzonej przez KRDL. Dyrektor Centrum oraz Kierownik Pracowni Histopatologii wyjaśnili,
iż ww. Pracownia nie jest laboratorium diagnostycznym i w związku z tym nie ma wymogu, ani podstaw
merytorycznych do jej rejestrowania w ewidencji KRDL.
yy Zakład Patomorfologii w Copernicus Podmiot Leczniczy Sp. z o.o. w Gdańsku, funkcjonujący od momentu
połączenia spółek w dwóch lokalizacjach88 miał profil łączony kliniczno-laboratoryjny. W jego strukturze
wyodrębniono: Pracownię histopatologii i cytologii, Pracownię immunohistochemii i technik specjalnych oraz
Prosektorium. Praktyka patomorfologiczna częściowo opierała się o czynności o charakterze diagnostyczno-laboratoryjnym, które są techniczną częścią służącą patomorfologii. Spośród licznych procedur wykonywanych
w Zakładzie Patomorfologii89, wykonywane były również czynności diagnostyki laboratoryjnej m.in. cytologia
ginekologiczna oraz cytologia złuszczeniowa, pomimo że w strukturze Zakładu nie wyodrębnione zostało medyczne
laboratorium diagnostyczne.

Badania z zakresu diagnostyki patomorfologicznej, w tym neuropatologicznej, histopatologicznej
i cytologicznej, wykonywane są zakładach lub pracowniach.
Zakłady patomorfologii i neuropatologii mają profil łączony kliniczno-diagnostyczny, a praktyka
patomorfologiczna i neuropatologiczna opiera się o czynności o charakterze diagnostyczno-laboratoryjnym, będącym techniczną częścią służącą patomorfologii lub neuropatologii,
jako dziedzinie nadrzędnej. Spośród licznych procedur realizowanych w tych zakładach
wykonywane są również czynności diagnostyki laboratoryjnej, o których mowa w art. 2 ustawy
o diagnostyce laboratoryjnej, pomimo że w strukturze takiego zakładu nie zawsze wyodrębniano
medyczne laboratorium diagnostyczne.
W świetle obowiązujących regulacji prawnych nie budzi wątpliwości NIK, że wykonywanie czynności
diagnostyki laboratoryjnej odbywa się w laboratorium. W przypadku braku wyodrębnienia
laboratorium, do czynności diagnostyki laboratoryjnej nie będą miały zastosowania przepisy
wykonawcze mające na celu zagwarantowanie ich właściwego poziomu i jakości, a więc przepisy
gwarantujące ochronę bezpieczeństwa i zdrowia publicznego w zakresie badań diagnostycznych.
Zdaniem NIK, istnieje potrzeba jednoznacznego usytuowania czynności z zakresu diagnostyki
patomorfologicznej w systemie prawnym. Potrzebę tę dostrzega również Minister Zdrowia.
Obecnie na etapie projektu jest rozporządzenie w sprawie standardów organizacyjnych opieki
zdrowotnej w dziedzinie patomorfologii, które stanowi wykonanie fakultatywnego upoważnienia
dla ministra zdrowia, zawartego w art. 22 ust. 5 ustawy o działalności leczniczej. Celem
określenia tych standardów jest zapewnienie właściwego poziomu jakości czynności diagnostyki
patomorfologicznej, co ma pozwolić na osiągnięcie niezbędnego akceptowalnego poziomu
bezpieczeństwa pacjenta i personelu oraz uzyskanie wiarygodności wyników badań w dziedzinie
patomorfologii, w tym badań cytologicznych oraz histopatologicznych.

88 W obiektach Szpitala im. Mikołaja Kopernika przy ul. Nowe Ogrody 1–6 oraz w obiektach Szpitala św. Wojciecha
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przy Al. Jana Pawła II 50 w Gdańsku.
Zgodnie
z Regulaminem Organizacyjnym, według stanu na dzień 22 maja 2015 r. w Zakładzie Patomorfologii funkcjonującym
89
od momentu połączenia spółek w dwóch lokalizacjach, zakres wykonywanych badań diagnostycznych obejmuje m.in.:
a) badania histopatologiczne wycinków tkankowych oraz materiału operacyjnego; b) badania cytologiczne: płynów
jam ciała, plwociny, moczu, płynu mózgowo-rdzeniowego, popłuczyn oskrzelikowo-pęcherzykowych, cytologia ginekologiczna,
biopsje aspiracyjne cienkoigłowe pod kontrolą USG i TK oraz zmian palpacyjnych; c) badania immunohistochemiczne
i techniki histochemiczne; d) badania autopsyjne; e) wykonywanie nadań biopsji cienkoigłowej, cytologii złuszczeniowej
oraz diagnostyki sekcyjnej.

WA Ż N I E J S Z E W Y N I K I KO N T R O L I

W 12 medycznych laboratoriach diagnostycznych kontrolowanych podmiotów nie zapewniono
dostępności i nadzoru diagnosty laboratoryjnego w godzinach pracy laboratorium, nad wykonywanymi
czynnościami diagnostyki laboratoryjnej. W pięciu z tych podmiotów sposób organizacji
czasu pracy laboratorium nie zapewniał całodobowej dostępności diagnosty laboratoryjnego
w godzinach pracy laboratorium, a tym samym nie zapewniono całodobowo dostępności do badań
laboratoryjnych, co było niezgodne z § 4 ust. 1 pkt 3 lit. a) rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia
22 listopada 2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego90,
który stanowi m.in., że świadczeniodawca udzielający świadczeń gwarantowanych, w trybie
hospitalizacji i hospitalizacji planowej, powinien zapewniać całodobowy dostęp do badań
laboratoryjnych, w tym mikrobiologicznych.
Wykonywanie czynności diagnostyki laboratoryjnej bez nadzoru diagnosty laboratoryjnego,
było niezgodne z art. 6 ustawy o diagnostyce laboratoryjnej, który stanowi, że osobą uprawnioną
do samodzielnego wykonywania czynności diagnostyki laboratoryjnej jest diagnosta laboratoryjny
oraz osoba posiadająca tytuł zawodowy lekarza i prawo wykonywania zawodu lekarza oraz wiedzę
i umiejętności do wykonywania tych czynności.
Osoba posiadająca tytuł zawodowy technika analityki medycznej, w świetle przepisów art. 6a
ustawy o diagnostyce laboratoryjnej, ma możliwość samodzielnego wykonywania czynności
diagnostyki laboratoryjnej określonych w art. 2 pkt 1–3 ustawy91, natomiast czynności o których
mowa w art. 2 pkt 4 (tj. wykonywanie oceny jakości i wartości diagnostycznej badań oraz
laboratoryjnej interpretacji i autoryzacji wyniku badań) jedynie pod nadzorem diagnosty
laboratoryjnego. W sytuacji nieobecności w laboratorium osób posiadających uprawnienia
diagnosty laboratoryjnego niedopuszczalne jest, aby technik analityki medycznej samodzielnie
wykonywał czynności określone w art. 2 pkt 4 ustawy o diagnostyce.
Skutkiem powyższego ocena jakości i wartości diagnostycznej badań oraz laboratoryjna
interpretacja i autoryzacja wyników badań wykonywana była przez techników analityki medycznej
lub przez diagnostów laboratoryjnych przy pomocy systemu teleinformatycznego, będących
w trakcie autoryzacji poza laboratorium, w którym przeprowadzane były te czynności.
Zgodnie z art. 16 ust. 1 ustawy o diagnostyce laboratoryjnej wykonywanie zawodu diagnosty
laboratoryjnego polega na wykonywaniu czynności diagnostyki laboratoryjnej w laboratorium.
W świetle obowiązujących przepisów dokonywanie autoryzacji wyniku badania nie jest możliwe
poza laboratorium wykonującym badanie, gdyż na taką czynność składają się wszystkie czynniki
zrejestrowane w laboratorium w trakcie badania, a nie tylko dane teleinformatyczne odczytane
z aparatury pomiarowej wykonującej dane badanie, odczytane w innym miejscu, nawet gdyby tym
miejscem było inne laboratorium.
Zdaniem NIK, diagnosta laboratoryjny, autoryzując wynik badania laboratoryjnego, przyjmuje
na siebie odpowiedzialność za jego prawidłowe przygotowanie i przeprowadzenie, przestrzeganie
przez osoby wykonujące badanie zasad oraz standardów jakości określonych przez przepisy
wykonawcze do ustawy o diagnostyce. W przypadku dokonywania autoryzacji wyniku badania
90 Dz. U. z 2016 r. poz. 694, ze zm.
91 Tj. badania laboratoryjne, mające na celu określenie właściwości fizycznych, chemicznych i biologicznych oraz składu

płynów ustrojowych, wydzielin, wydalin i tkanek pobranych dla celów profilaktycznych, diagnostycznych i leczniczych lub
sanitarno-epidemiologicznych; mikrobiologiczne badania laboratoryjne płynów ustrojowych, wydzielin, wydalin i tkanek
pobranych dla celów profilaktycznych, diagnostycznych i leczniczych lub sanitarno-epidemiologicznych oraz działania
zmierzające do ustalenia zgodności tkankowej.
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na odległość, diagnosta laboratoryjny nie ma możliwości weryfikacji ww. czynników, a jego rola
ogranicza się de facto do aprobaty przesłanego wyniku bądź jej odmowy. Nie daje to możliwości
sprawowania merytorycznego nadzoru i weryfikacji należytego wykonywania czynności
diagnostycznych. Nie sposób uznać, aby sprawowanie nadzoru, który ze swej istoty polega
na kontroli oraz możliwości wpływania (władczego oddziaływania) na czynności podejmowane
przez osobę nadzorowaną, było możliwe w przypadku przebywania diagnosty poza laboratorium,
w którym przeprowadzane są czynności autoryzacji wyniku badania. W takim przypadku
nadzór sprawowany przez diagnostę laboratoryjnego ma charakter jedynie formalny, nie zaś
merytoryczny. Stanowisko takie potwierdziła KRDL, wskazując w piśmie z dnia 5 listopada 2014 r.92,
iż bezpośrednia obecność diagnosty laboratoryjnego stanowi warunek konieczny do prawidłowego
procesu diagnostycznego. W stanowisku tym stwierdzono, że diagnosta laboratoryjny ponosi
odpowiedzialność prawną za każdą interpretacje i autoryzację wyników badań. Zwrócono w nim
uwagę, że w art. 6a ustawy o diagnostyce laboratoryjnej ustawodawca, określając zadania diagnosty
laboratoryjnego, użył określenia „nadzór”, a zatem wyposażył diagnostę w uprawnienie pozwalające
na ingerencję w czynności technika, a nie tyko ich kontrolę.
Nieprawidłowości wystąpiły m.in. w następujących jednostkach:
yy W Medycznym Laboratorium Diagnostycznym w Tczewie Spółki Laboratoria Medyczne Bruss Grupa
Alab nie zapewniono dostępności i nadzoru diagnosty laboratoryjnego w godzinach nocnych, od godziny 21:00
do godz. 6:00 oraz w soboty, niedziele i święta, w trakcie wykonywanych czynności diagnostyki laboratoryjnej.
Autoryzacji wyników badań dokonywano „zdalnie” przez diagnostów laboratoryjnych nieobecnych w tym
laboratorium.
yy W Powiatowym Centrum Medycznym Sp. z o.o. w Braniewie nie zapewniono całodobowej dostępności i nadzoru
diagnosty laboratoryjnego w godzinach pracy laboratorium w trakcie wykonywanych czynności diagnostyki
laboratoryjnej. W godzinach popołudniowych i nocnych (od 14:35 do 7:00 dnia następnego) oraz w soboty,
niedziele i święta czynności diagnostyki laboratoryjnej wykonywane były przez technika analityki medycznej
bez nadzoru diagnosty laboratoryjnego.
yy W Powiatowym Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w Kartuzach w laboratorium, z wyjątkiem Pracowni Serologii,
nie zapewniono całodobowej dostępności i nadzoru diagnosty laboratoryjnego. Z wyników badań wynikało,
że te same osoby, będące technikami analityki medycznej, podpisywały badania zarówno jako wykonujący,
jak i autoryzujący. Ze względu na małą liczbę diagnostów, nie była możliwa całodobowa obecność diagnosty
w laboratorium (byli obecni codziennie od 7:30 do 15:05). Dyżury serologiczne diagności pełnili w systemie „dyżur
pod telefonem” – diagnosta stawiał się w czasie maksymalnie do 25 min. od wezwania. Diagności zatrudnieni
w laboratorium PCZ Kartuzy posiadali uprawnienia do wykonywania i autoryzacji wyników z zakresu transfuzjologii
i serologii immunologicznej. Dyżurujący personel techniczny posiadał również uprawnienia do wykonywania
badań serologicznych i w przypadkach nagłych przystępował do ich wykonywania.
yy W Medicogen Sp. z o.o. w Kędzierzynie-Koźlu dopuszczono do samodzielnego wykonywania przez technika
analityki medycznej oceny jakości i wartości diagnostycznej badań oraz laboratoryjnej interpretacji i autoryzacji ich
wyników, tj. czynności diagnostyki laboratoryjnej, które winny być wykonywane przez diagnostę laboratoryjnego
lub pod nadzorem diagnosty laboratoryjnego. W wyniku kontroli siedmiu list obecności stwierdzono, iż w czasie
13 dni, w których nieobecny był diagnosta laboratoryjny, czynności diagnostyki laboratoryjnej wymienione w art. 2
pkt 4 ww. ustawy wykonywała technik analityki medycznej.
yy W Przychodni im. Jana Pawła II Sp. z o.o. w Myśliborzu przez okres 7 dni w 2015 r. (12–18.01.) oraz 18 dni
w 2016 r. (15–18.02. i 15–28.08.) czynności diagnostyki laboratoryjnej w tym okresie wykonywane były przez technika
analityki medycznej bez nadzoru diagnosty laboratoryjnego, a badania były autoryzowane przez diagnostę
laboratoryjnego niebędącego w laboratorium.
yy W Samodzielnym Publicznym Gminnym Ośrodku Zdrowia w Kowalach Oleckich badania laboratoryjne
wykonywał starszy technik analityki medycznej przez 5 dni w tygodniu (poniedziałek – piątek) w godzinach
od 8:00 do 15:00, natomiast czynności, o których mowa w art. 2 pkt 4 ustawy o diagnostyce laboratoryjnej,
wykonywał Kierownik Laboratorium poza godzinami pracy laboratorium.
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W czterech (28,5%)93 medycznych laboratoriach podwykonawców nie zapewniono całodobowej
dostępności diagnosty laboratoryjnego w godzinach pracy laboratorium, z tego w dwóch
laboratoriach94 w godzinach nocnych, tj. 21:00–7:00 diagności pełnili dyżur pod telefonem.
Zgodnie z art. 56 ust. 1 ustawy o diagnostyce laboratoryjnej diagności laboratoryjni podlegają
odpowiedzialności dyscyplinarnej za zawinione, nienależyte wykonywanie czynności diagnostyki
laboratoryjnej oraz za czyny sprzeczne z zasadami etyki zawodowej lub przepisami dotyczącymi
wykonywania czynności diagnostyki laboratoryjnej. Art. 13 ustawy o diagnostyce laboratoryjnej
upoważnia KRDL do kontroli i oceny wykonywania przez diagnostę laboratoryjnego „czynności
diagnostyki laboratoryjnej”. Przeprowadzają kontrolę oraz dokonują oceny wykonywania czynności
diagnostyki laboratoryjnej powołani wizytatorzy. Przepis ten nie upoważnia KRDL do dokonywania
kontroli samego laboratorium lub weryfikacji, w ramach kontroli diagnosty laboratoryjnego, danych
stanowiących podstawę wpisu do ewidencji laboratoriów.
Rzecznik Dyscyplinarny, w latach 2014–2015, wszczął 33 postępowania wyjaśniające
w sprawie odpowiedzialności dyscyplinarnej diagnostów laboratoryjnych, z tego umorzono
22 postępowania95. W tym okresie do Sądu Dyscyplinarnego wpłynęło 6 wniosków o ukaranie
diagnosty laboratoryjnego96. Sąd dyscyplinarny wydał trzy orzeczenia, w tym skazujące na karę
(nagany i upomnienia). Przewinienia dotyczyły: wykonywania czynności diagnostyki laboratoryjnej
bez przestrzegania standardowych procesów operacyjnych oraz bez zapewnienia odpowiedniego
nadzoru nad procesem przedanalitycznym, analitycznym oraz poanalitycznym, niepoprawnej
interpretacji wyniku badania podczas jego autoryzacji oraz posługiwanie się tytułem diagnosty
laboratoryjnego do autoryzowania wyniku mikroskopowej analizy żywej kropli krwi (badanie
to należy do medycyny niekonwencjonalnej, a nie jest świadczeniem diagnostycznym)97.

3.3 Sposób finansowania badań diagnostyki laboratoryjnej
3.3.1. Przychody i koszty laboratorium diagnostycznego
Poziom osiąganych przychodów netto, z tytułu sprzedaży świadczeń diagnostyki laboratoryjnej
w kontrolowanych podmiotach leczniczych, był zależny od wielkości laboratorium, trybu pracy oraz
liczby wykonywanych badań. Udział przychodów laboratorium w przychodach netto ze sprzedaży
ogółem kontrolowanych podmiotów wynosił od 0,01% do 3,60%. W strukturze przychodów
laboratoriów dominującą pozycję stanowiły przychody z tytułu udzielanych świadczeń w zakresie
diagnostyki laboratoryjnej na rzecz innych podmiotów leczniczych.
Medyczne laboratoria diagnostyczne, będące jednostkami organizacyjnymi podmiotów leczniczych,
wykonywały zadania na rzecz ich działalności podstawowej. Koszty rozliczane były procentowo
na podstawie rzeczywiście poniesionych kosztów obejmujących: wynagrodzenia pracowników
93 Laboratoria Medyczne Bruss Grupa Alab Sp. z o.o. w Gdyni – Medyczne Laboratorium Diagnostyczne w Tczewie, Laboratoria

94
95
96
97

Medyczne Bruss Grupa Alab Sp. z o.o. w Gdyni – Medyczne Laboratorium Diagnostyczne Gdynia (Pracownia Mikrobiologii),
Dr n. med. Teresa Fryda Laboratorium Medyczne Sp. z o.o. w Katowicach oraz Laboratoria RH+ Sp. z o.o. w Piasecznie
– Szpital Konstancin-Jeziorna.
Laboratoria Medyczne Bruss Grupa Alab Sp. z o.o. w Gdyni – Medyczne Laboratorium Diagnostyczne Gdynia (Pracownia
Mikrobiologii) oraz Dr n. med. Teresa Fryda Laboratorium Medyczne Sp. z o.o. w Katowicach.
W 2014 r. wszczęto 6 postępowań wyjaśniających, w 2015 r. – 14, w 2016 r. – 13. Natomiast umorzono 8 w 2014 r., 10 w 2015 r.
i 4 w 2016 r.
Trzy wnioski w 2014 r., dwa w 2015 r. i jeden w 2016 r.
Informacja KRDL.
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laboratorium, zużyte odczynniki, sprzęt jednorazowego użytku, koszty usług obcych, koszty
mediów i materiałów biurowych. W strukturze kosztów laboratorium dominującą pozycje stanowiły
koszty wynagrodzeń pracowników oraz koszty odczynników. W większości kontrolowanych
podmiotów nie ustalano wyniku finansowego dla laboratorium.
Poziom ponoszonych kosztów z tytułu świadczeń diagnostyki laboratoryjnej, realizowanych
w ramach umów z płatnikami publicznymi, był zależny od rodzaju udzielanych świadczeń opieki
zdrowotnej przez kontrolowane podmioty lecznicze. Udział kosztów bezpośrednich laboratorium
w kosztach działalności operacyjnej ogółem podmiotu leczniczego kształtował się na poziomie
od 1,3% do 5,9%.
W okresie 2015–201698 średni udział kosztów badań laboratoryjnych w kosztach poszczególnych
rodzajów świadczeń opieki zdrowotnej w kontrolowanych podmiotach leczniczych kształtował
się następująco: leczenie szpitalne – 3,68%, ambulatoryjna opieka specjalistyczna – 6,34%,
podstawowa opieka zdrowotna – 3,73%, rehabilitacja lecznicza – 0,31%, programy zdrowotne
– 0,27%, opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień – 0,86%, świadczenia zdrowotne kontraktowane
odrębnie – 0,02%.
Zgodnie z danymi KRDL, z puli przeznaczonej na podstawową opiekę zdrowotną średnio ok. 4,5%
środków wydatkowanych jest na diagnostykę laboratoryjną. Według szacunków NFZ z 2015 r.
na diagnostykę laboratoryjną wydatkowano 3,99% kwoty przeznaczonej na POZ (NFZ posiadał
dane w tym zakresie jedynie z 10 województw), przy czym największy udział odnotowano
w województwie śląskim – 4,48%, a najmniejszy w województwie lubuskim – 3,68%.
Najczęściej podejmowanymi w podmiotach leczniczych działaniami w celu zracjonalizowania
kosztów prowadzonej działalności laboratorium było:
−− zmniejszenie zatrudnienia;
−− zmiana struktury zatrudnienia, tj. zastępowanie średniego personelu (techników analityki
medycznej) personelem wykwalifikowanym (diagności laboratoryjni) z szerszymi uprawnieniami
i związane z tym samodzielne pełnienie dyżurów;
−− optymalizacja kosztów systemu pracy laboratorium, czyli utrzymywanie systemu pracy
zmianowego oraz dyżurowego, dzięki czemu obsada była dostosowywana do faktycznego
zapotrzebowania;
−− zawieranie umów dostaw odczynników wraz z dzierżawą analizatorów nie starszych, niż dwa
lata, dzięki czemu był dostęp do najnowszych technologii oraz przenoszono koszty serwisowania
i ryzyko kosztu napraw na wykonawcę umowy;
−− zastosowanie nowoczesnych technologii w celu ograniczenia kosztów osobowych i ujednolicenia
procesów analitycznych poprzez zakup nowego sprzętu i aparatury;
−− zawieranie umów z podwykonawcami na wykonywanie badań laboratoryjnych, które zlecane
są rzadko (wykonywanie niewielkiej liczby badań powodowałoby nieuzasadnione wysokie
koszty jednostkowe tych badań);
−− wydzielenie ze struktur podmiotu leczniczego działalności w zakresie diagnostyki laboratoryjnej
(częściowo lub całościowo) i przekazanie jej do realizacji podmiotowi zewnętrznemu.
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yy W Szpitalu Mrągowskim im. Michała Kajki Sp. z o.o. w Mrągowie w 2009 r. laboratorium diagnostyczne zostało
przekazane w outsourcing firmie zewnętrznej. Wydzielenie ze struktur Szpitala tej działalności, spowodowane
było m.in.: wysokim zadłużeniem Szpitala (brak płynności finansowej skutkował systematycznym narastaniem
zobowiązań, ograniczał również działania naprawcze, które wymagały nakładów pieniężnych), sprzedażą przez
kontrahentów wierzytelności Szpitala firmom zajmującym się ich skupem, nasileniem się żądań pracowniczych
w zakresie podwyższania wynagrodzeń, brakiem źródeł na pozyskanie środków finansowych na inwestycje
rzeczowe (np. zakup sprzętu i aparatury do laboratorium), wysokimi kosztami utrzymania laboratorium przy
stosowaniu wszystkich wprowadzonych procedur jakościowych, pojawieniem się na rynku powiatu mrągowskiego
firmy konkurencyjnej, prowadzącej objazdowe pobieranie materiału do badań oraz oferującej zaniżone ceny
wykonywania badań poradniom i przychodniom, zbyt małą liczbą wykonywanych badań, aby w sposób
ekonomiczny realizować je we własnym zakresie oraz większą efektownością i jakością świadczeń wykonywanych
przez wyspecjalizowane podmioty z uwagi na rodzaj posiadanego sprzętu i aparatury.
yy W Szpitalu Wojewódzkim im. Mikołaja Kopernika w Koszalinie przyczyną podjęcia decyzji o wydzieleniu
ze struktur szpitala działalności w obszarze diagnostyki laboratoryjnej i przekazania jej podmiotom zewnętrznym
było: zmniejszenie kosztów ponoszonych na wykonywanie świadczeń zdrowotnych, zaplanowanie stałych
kosztów wykonania badań laboratoryjnych na okres kilku lat, wyeliminowanie kosztów: komputeryzacji
laboratorium, magazynu, serwisu oraz kosztów pracowniczych, remontów budynku laboratorium ZDL, zakupu
sprzętu odpowiadającego obowiązującym wymogom oraz wyłączenie bieżących i stałych kontroli działalności
laboratorium i uwolnienie powierzchni zajmowanej przez Pracownię Serologii.
yy W Pomorskim Centrum Chorób Zakaźnych i Gruźlicy Sp. z o.o. w Gdańsku decyzję o wydzieleniu ze struktur
Centrum – SPZOZ części diagnostyki laboratoryjnej podjął Sejmik Województwa Pomorskiego w 2010 r. Udzielanie
świadczeń zdrowotnych w zakresie tożsamym ze likwidowaną pracownią miała zapewnić Sp. z o.o. Laboratoria
Medyczne Bruss grupa Alab z siedzibą w Gdyni. Pozytywną opinię o zmianach w strukturze organizacyjnej
polegających na likwidacji pracowni diagnostyki laboratoryjnej i utworzeniu tylko Pracowni Diagnostyki Prątka
Gruźlicy podjęła 10 grudnia 2009 r. Rada Społeczna Pomorskiego Centrum Chorób Zakaźnych i Gruźlicy w Gdańsku.
Jak wyjaśniono, najprawdopodobniej przyczyną wydzielenia części diagnostyki laboratoryjnej była optymalizacja
kosztów. Kierownictwo Spółki nie było w stanie wskazać powodów wyboru zakupu usług diagnostyki laboratoryjnej,
w tym zwłaszcza poprzedzających ten wybór działań mających na celu: zidentyfikowanie zagrożeń i słabych
punktów prowadzonej diagnostyki laboratoryjnej; wypracowanie bezpiecznego procesu leczenia pacjentów;
analiz i działań naprawczych i restrukturyzacyjnych związanych z działalnością laboratorium oraz ich rezultatów.
yy W Samodzielnym Publicznym Szpitalu Klinicznym Nr 1 im. prof. Tadeusza Sokołowskiego Pomorskiego
Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie Dyrektor oświadczył, że: Szpital decydując się w 2003 r. na przekazanie
realizacji zadań z zakresu badań laboratoryjnych firmie zewnętrznej, kierował się rachunkiem ekonomicznym.
Jednak ze względu na to, iż decyzja i realizacja przedsięwzięcia podjęta była 13 lat temu, SPSK Nr 1 PUM nie posiadał
dokumentacji z przeprowadzonej kalkulacji efektów finansowych wynikających z likwidacji własnego Centralnego
Laboratorium. W tamtym czasie Laboratorium nie spełniało wszystkich koniecznych warunków, jakościowych
i sanitarnych, do kontynuacji swej działalności i wymagało ze strony Szpitala znacznych nakładów inwestycyjnych
na zakup nowego sprzętu laboratoryjnego i remont pomieszczeń. Szpital, aby uniknąć dużych nakładów
finansowych i spełnić wymagania jakim powinny odpowiadać laboratoria, przystąpił do Ministerialnego programu
pn. „Program działań osłonowych i restrukturyzacji w ochronie zdrowia w roku 2003”. Program przewidywał
restrukturyzację głównie w obszarze zatrudnienia, m.in. poprzez likwidację całych komórek organizacyjnych
w zakładzie opieki zdrowotnej i sfinansowanie ze środków budżetowych kosztów odpraw i odszkodowań
dla zwalnianych pracowników. SPSK Nr 1 wydzielił ze struktury organizacyjnej Centralne Laboratorium i przekazał
realizację zadań firmie zewnętrznej, a na sfinansowanie kosztów odpraw i odszkodowań dla zwalnianych
pracowników otrzymał dotację finansową ze środków budżetowych.

Zdaniem NIK, skuteczność procesu outsourcingu uzależniona jest od przeprowadzenia szczegółowej
analizy kosztów, dokładnego zaplanowania działań, przygotowania a następnie wyboru
odpowiedniego partnera zewnętrznego, stałego monitorowania skutków tego przedsięwzięcia,
kontroli oraz właściwego zarządzania.
Decyzje w sprawie przekazania w outsourcing usług z zakresu diagnostyki laboratoryjnej, nie były
poprzedzane wnikliwymi analizami obejmującymi wszystkie istotne aspekty, w tym w 9 podmiotach
leczniczych stwierdzono m.in. że:
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−− nie przeprowadzono analizy skuteczności i efektywności wydzielanej działalności w trzech
podmiotach leczniczych, a w czterech podmiotach wyjaśniono, że analizy były przeprowadzane,
ale nie podlegały archiwizacji i nie zostały przedłożone;
−− nie powołano zespołu ani komisji do spraw wydzielenia działalności w obszarze diagnostyki
laboratoryjnej, będącego organem doradczym/pomocniczym dla kierownictwa w trzech
podmiotach, a obowiązki dotyczące wydzielenia działalności w tym zakresie nie były
przydzielane konkretnej komórce organizacyjnej podmiotu;
−− nie przeprowadzono: badania rynku usług outsourcingowych związanych z wydzielaną
działalnością w czterech podmiotach, dwa podmioty nie badały kosztów i efektów wydzielenia
oraz dwa podmioty nie badały celowości i możliwości płynnego przeprowadzenia tej operacji;
−− nie opracowywano planu wdrożenia wydzielenia działalności w trzech podmiotach.
Tylko w czterech podmiotach opracowana została rekomendacja wydzielenia działalności, a listę
potencjalnych partnerów outsourcingowych sporządziły tylko trzy kontrolowane podmioty, np.:
yy W Szpitalu Mrągowskim im. Michała Kajki Sp. z o.o. w Mrągowie przed podjęciem decyzji o outsourcingu
ww. usług prowadzone były m.in. działania restrukturyzacyjne zatrudnienia. Redukcja z przyczyn ekonomicznych
objęła m.in. część pracowników laboratorium diagnostycznego. Opracowano również analizę strategiczną Szpitala,
pokazującą m.in. jego słabe i mocne strony oraz proponowane kierunki jego rozwoju. Sprawami wydzielenia
ze Szpitala działalności w obszarze diagnostyki laboratoryjnej zajmował się m.in. główny księgowy oraz zastępca
dyrektora ds. organizacyjno-prawnych, współpracowali z nimi kierownicy ówczesnych laboratoriów oraz zastępca
dyrektora ds. lecznictwa. Przed podjęciem decyzji o wszczęciu postępowań konkursowych prowadzone były badania
rynku. Potencjalni usługodawcy (firmy prowadzące laboratoria diagnostyczne w formie outsourcingu) prezentowali
zakres świadczonych usług, organizację udzielania świadczeń, nadzór nad usługą oraz sposób prowadzonej
kontroli jakości. Przedstawiali również organizację własnych laboratoriów oraz tych przejętych od innych szpitali.

Tylko jedna kontrolowana jednostka przez okres pierwszych 10 miesięcy po wydzieleniu działalności
w zakresie diagnostyki laboratoryjnej (tj. w 2005 r.) porównywała koszty outsourcingu z kosztami
ponoszonymi przed powierzeniem tej działalności podmiotowi zewnętrznemu, tj. Stobrawskiemu
Centrum Medycznemu Sp. z o.o.
Wszystkie kontrolowane podmioty lecznicze korzystały z możliwości zlecania podmiotom
zewnętrznym świadczeń w zakresie diagnostyki laboratoryjnej. Spośród 29 podmiotów 6 całościowo
wydzieliło ze struktur szpitala działalność w zakresie diagnostyki laboratoryjnej i przekazało
ją do realizacji podmiotom zewnętrznym w formie outsourcingu. Kolejne 6 podmiotów miało
częściowo wydzieloną działalność w zakresie diagnostyki laboratoryjnej oraz posiadało w swojej
strukturze laboratorium99. Pozostałe kontrolowane podmioty posiadały w swojej strukturze medyczne
laboratorium diagnostyczne, a decydowano się na zlecanie badań laboratoryjnych na zewnątrz
w sytuacji, gdy nie miały możliwości wykonywania ich we własnym zakresie. Było to konsekwencją
analizy ekonomicznej ich opłacalności.
Podczas zamawiania świadczeń diagnostyki laboratoryjnej w 10 podmiotach100 stwierdzono
nieprawidłowości polegające na naruszeniu przepisów ustawy o działalności leczniczej,
w szczególności:
1) przeprowadzenie konkursu ofert na zlecanie usług diagnostyki laboratoryjnej z naruszeniem
zasad uczciwej konkurencji (art. 140 ust. 2 pkt 1 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej,
w związku z art. 26 ust. 4 ustawy o działalności leczniczej) oraz nieprzekazanie ogłoszenia o wyniku
99 Np. o profilu mikrobiologicznym, serologicznym lub prątka gruźlicy.
100 W tym w 6 podmiotach leczniczych, które przekazały całościowo lub częściowo działalność w obszarze diagnostyki
laboratoryjnej w outsourcing.
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rozstrzygnięcia konkursu Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich (art. 151 ust. 6
ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej, w związku z art. 26 ust. 4 ustawy o działalności
leczniczej), w tym:
yy W Szpitalu Wojewódzkim im. Mikołaja Kopernika w Koszalinie w regulaminie konkursu ofert na realizację
świadczeń diagnostyki laboratoryjnej, serologii i banku krwi na terenie Szpitala w latach 2014–2021 przedmiot
zamówienia opisano w sposób naruszający zachowanie uczciwej konkurencji, tj. jako miejsce świadczenia usług
wskazano budynek, będący własnością dotychczasowego wykonawcy usług oraz zobowiązano potencjalnego
wykonawcę do korzystania z tego budynku, na podstawie umowy dzierżawy. Kierownik Działu Administracyjno-Gospodarczego Szpitala wyjaśniła, że na terenie Szpitala nie było miejsca, w którym można było prowadzić usługi
diagnostyki laboratoryjnej. Dlatego Szpital musiał zwrócić się do Konsorcjum (Euromedic), które wybudowało
w 2010 r. na terenie Szpitala budynek z pomieszczeniami do wykonywania badań laboratoryjnych, o możliwość
wynajęcia tychże pomieszczeń innej firmie oraz o określenie warunków najmu (czynsz, media) pomieszczeń
ewentualnemu oferentowi, który wygra konkurs. Przeniesienie usług związanych z diagnostyką laboratoryjną
poza teren Szpitala było niemożliwe ze względu na specyfikę pracy (potrzeba wykonywania badań dla
pacjentów całą dobę we wszystkie dni tygodnia, gdzie istotnym czynnikiem jest dostęp do laboratorium i czas
dostarczenia materiału i otrzymania wyników badań). Szpital otrzymał odpowiedź na temat warunków najmu
ww. pomieszczeń dla ewentualnego wyłonionego kontrahenta. Projekt umowy najmu stał się załącznikiem
do regulaminu konkursu. Konsorcjum, które wybudowało budynek jest jego właścicielem. Po zakończeniu
dzierżawy nieruchomości gruntowej tj. z dniem 16.02.2021 r. budynek stanie się własnością Zarządu Województwa
Zachodniopomorskiego. Kwotę wynagrodzenia za realizacje świadczeń w okresie od 10.01.2014 r. do 15.02.2021 r.
oszacowano na 31.123,8 tys. zł. W okresie od 10 stycznia 2014 r. do 31 października 2016 r. koszty realizacji
tej umowy wyniosły 15.564,2 tys. zł.
yy W Stobrawskim Centrum Medycznym Sp. z o.o. w Kup prowadząc postępowanie na udzielanie świadczeń
zdrowotnych z zakresu analityki medycznej i mikrobiologii wraz z dzierżawą pomieszczeń Laboratorium w Kup,
nie zapewniono przestrzegania warunków konkursu ofert, wynikających zarówno z powszechnie obowiązujących
przepisów ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej, jak i z uregulowań wewnętrznych przyjętych do stosowania.
I tak: a) członkowie komisji konkursowej zaniechali wezwania jednego z oferentów do usunięcia braków formalnych
w wyznaczonym terminie pod rygorem odrzucenia oferty; b) dokonując w dniu 8 grudnia 2014 r. rozstrzygnięcia
konkursu ofert z jednoczesnym odrzuceniem oferty złożonej przez jednego z oferentów, uniemożliwiono skuteczne
złożenie przez tego oferenta umotywowanego protestu na podjętą przez ww. komisję konkursową czynność
odrzucenia złożonej przez niego oferty; c) Prezes Zarządu zawarł w dniu 19 grudnia 2014 r. z Laboratorium
Medycznym umowę nr DZP/KO/7/2014, pomimo iż złożone przez jednego z oferentów pismo, z którego wynikało
również kwestionowanie prawidłowości rozstrzygnięcia konkursu, nie zostało jeszcze rozpatrzone.

2) udzielanie zamówień na świadczenia zdrowotne w zakresie diagnostyki laboratoryjnej, których
wartość przekraczała wyrażoną w złotych równowartość kwoty 30 tys. euro bez zastosowania
procedury konkursu ofert przewidzianej dla zamawiania świadczeń zdrowotnych, co było
niezgodne z art. 26 ust. 3 ustawy o działalności leczniczej;
3) szacowanie wartości zamówień na udzielanie świadczeń, z zakresu diagnostyki laboratoryjnej,
niezgodnie z zasadami wynikającymi z przepisów art. 26a ust. 3 i ust. 5 ustawy o działalności
leczniczej i zlecania podwykonawcom udzielania świadczeń diagnostyki laboratoryjnej
z pominięciem przeprowadzenia wymaganych konkursów ofert;
4) zlecenie świadczeń na podstawie umowy zawartej na czas nieokreślony i bez określenia liczby
zlecanych badań oraz bez wskazania minimalnej liczby osób udzielających świadczeń, co było
niezgodne z art. 27 ust. 1 i 4 pkt 3 ustawy o działalności leczniczej;
Ww. nieprawidłowości wystąpiły m.in. w następujących podmiotach leczniczych:
yy W Samodzielnym Publicznym Szpitalu Kliniczny Nr 1 im. prof. Tadeusza Sokołowskiego Pomorskiego
Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie, gdzie dopuszczono do realizacji umowy na badania laboratoryjne
zawarte na czas nieokreślony, z pominięciem trybu konkursu ofert (w przypadku, gdy wartość umów przekraczała
równowartość kwoty 30.000 euro) oraz udzielano zamówienia na świadczenia medyczne z zakresu diagnostyki
laboratoryjnej bez zawarcia umów. Kwoty wydatkowane z naruszeniem przepisów prawa wyniosły 2.601,4 tys. zł.
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yy W Powiatowym Centrum Medycznym Sp. z o.o. w Braniewie w umowie zawartej 1 września 2011 r. zlecono
podwykonawcy udzielanie świadczeń diagnostyki laboratoryjnej z pominięciem przeprowadzenia wymaganego
konkursu ofert. Z tytułu realizacji ww. umowy Szpital w latach 2011–2016 wydatkował na rzecz zleceniobiorcy
kwotę 342,6 tys. zł.
yy W Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej Opolskie Centrum Onkologii im. prof. Tadeusza
Koszarowskiego w Opolu przed udzieleniem zamówień dotyczących udzielania świadczeń zdrowotnych z zakresu
diagnostyki laboratoryjnej, w jednostce kontrolowanej zaniechano ustalenia ich wartości w sposób przewidziany
przepisami ustawy o działalności leczniczej. Wszystkie zawarte umowy dotyczyły usług o kodzie CPV 85145000-7
świadczonych przez laboratoria medyczne101. Skutkiem powyższego było zaniechanie przeprowadzenia,
dla powtarzających się okresowo zamówień tego samego rodzaju, konkursu ofert. Kwoty wydatkowane z naruszeniem
przepisów prawa wyniosły 281,2 tys. zł.

5) nie stosowanie nazw i kodów określonych we Wspólnym Słowniku Zamówień do opisu
przedmiotu zamówienia w szczegółowych warunkach konkursu ofert na udzielenie zamówienia
na wykonywanie świadczeń zdrowotnych w zakresie diagnostyki laboratoryjnej, pomimo takiego
obowiązku określonego w art. 141 ust. 4 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej, w tym:
yy w Szpitalu Mrągowskim im. Michała Kajki Sp. z o.o. w Mrągowie,
yy w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej Centrum w Opolu,
yy w Powiatowym Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w Kartuzach.

3.3.3. Rozliczenia finansowe z podwykonawcami102
Spośród 30 skontrolowanych podmiotów leczniczych aż 17 (56,7%) nieterminowo regulowało
zobowiązania z tytułu zlecania badań laboratoryjnych podmiotom zewnętrznym. Przyczynami
opóźnień w zapłacie zobowiązań za usługi w zakresie diagnostyki laboratoryjnej był brak środków
finansowych.
Kwota zobowiązań wymagalnych z tytułu zlecania podwykonawcom świadczeń w zakresie
diagnostyki laboratoryjnej, według stanu na dzień 31 grudnia 2015 r., wyniosła 1.932,3 tys. zł,
a według stanu na koniec października/listopada 2016 r. – 1.218,4 tys. zł.
Kwota nieterminowo regulowanych zobowiązań wobec podwykonawców świadczących
usługi w zakresie wykonywania badań laboratoryjnych wyniosła łącznie 19.588,0 tys. zł, z tytułu
wystawionych 1.117 faktur, a opóźnienia wynosiły od 1 do 420 dni. Ponadto, do dnia zakończenia
kontroli, nie zapłacono kwoty 1.110,7 tys. zł tytułem 25 faktur, których termin zapłaty upłynął.
W większości przypadków podwykonawcy nie wystawiali not odsetkowych z żądaniem zapłaty
odsetek od powstałego zadłużenia i nie podejmowali działań w celu uzyskania należnych
przychodów.
Kwota zapłaconych przez 10 podmiotów odsetek, z tytułu nieterminowego regulowania zobowiązań
wobec podwykonawców świadczących usługi w zakresie wykonywania badań laboratoryjnych,
wyniosła 61,4 tys. zł, natomiast kwota naliczonych i niezapłaconych odsetek (do dnia zakończenia
kontroli) z tytułu nieterminowej zapłaty zobowiązań wynosiła 99,5 tys. zł w tym m.in.:

101 Zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie

Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) (Dz. Urz. UE L 340 z 16.12.2002, str. 1, ze zm.; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne,
rozdz. 6, t. 5, str. 3, ze zm.). Na podstawie art. 141 ust. 4 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej, w związku z art. 26 ust. 4
ustawy o działalności leczniczej, do opisu przedmiotu zamówienia stosuje się nazwy i kody określone w ww. Wspólnym
Słowniku Zamówień (CPV).
102 W tym uwzględniono również skontrolowany podmiot leczniczy w ramach kontroli rozpoznawczej oraz podmioty lecznicze
mające w swojej strukturze własne laboratorium i zlecające badania na zewnątrz w sytuacji, gdy nie miały możliwości ich
wykonywania we własnym zakresie.
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yy Copernicus Podmiot Leczniczy Sp. z o.o. w Gdańsku nieterminowo dokonywała płatności za wykonane
świadczenia z tytułu realizacji zawartych umów w zakresie diagnostyki laboratoryjnej, mikrobiologicznej, serologii
transfuzjologicznej oraz prowadzenia banku krwi. Na podstawie kontroli 125 faktur na kwotę 4.440,6 tys. zł
stwierdzono, że płatności na kwotę 2.470,0 tys. zł, tytułem 59 faktur tj. 47,2%, Spółka Copernicus dokonała
z opóźnieniem wynoszącym od 1 do 77 dni. Spółka dopuściła do powstania zobowiązań wymagalnych wobec
jednego z podwykonawców świadczeń diagnostyki laboratoryjnej w kwocie 285,6 tys. zł, (według stanu na 31 maja
2015 r.). Kontrahent nie wystawiał not odsetkowych z żądaniem zapłaty odsetek od powstałego zadłużenia w celu,
jak wyjaśniono, zapewnienia dobrej współpracy. W księgach rachunkowych Spółki Copernicus nieprawidłowo
zaewidencjonowano zobowiązania wymagalne wobec tego podwykonawcy (kwota 630,1 tys. zł), kierując się
datami płatności wystawionymi na fakturze, pomimo że zgodnie z § 5 ust. 6 zawartej umowy zapłata za każdą
fakturę miała następować w terminie 60 dni od dnia otrzymania na adresy email wiadomości o wystawieniu
faktury elektronicznej wraz z załączonym do niej miesięcznym zestawieniem wykonanych świadczeń zdrowotnych
w formie elektronicznej. Z powodu nieregulowania w terminie zobowiązań innym podmiotom zewnętrznym
świadczącym usługi w zakresie badań laboratoryjnych i banku krwi, w okresie od 01.10.2013 r. do 30.06.2015 r., Spółce
wystawionych zostało siedem not odsetkowych przez Regionalne Centrum Krwiodawstwa oraz Uniwersyteckie
Centrum Kliniczne na łączną kwotę 38,4 tys. zł. Do dnia zakończenia czynności kontrolnych nie została zapłacona
należność w wysokości 18,4 tys. zł, wynikająca z noty odsetkowej nr 6569/14/12/0001 z dnia 16 stycznia 2015 r.,
której termin zapłaty przypadał na dzień 4 lutego 2015 r. Przyczyną nieterminowego dokonywania płatności
za zrealizowane świadczenia była trudna sytuacja finansowa Spółki, wynikająca z niedostatecznego poziomu
przychodów w stosunku do kosztów związanych z regulacją zobowiązań bieżącej działalności, m.in. z powodu
limitowania usług oraz wyceny świadczeń poniżej kosztów ich wykonania.
yy Szpital Specjalistyczny im. Stefana Żeromskiego SPZOZ w Krakowie w kontrolowanym okresie nieterminowo
regulował należności z tytułu usług diagnostyki laboratoryjnej na rzecz Diagnostyki Sp. z o.o. Stan zobowiązań
wymagalnych na koniec 2015 r. wyniósł 1.114,5 tys. zł, a według stanu na 30 listopada 2016 r. 245,1 tys. zł. W związku
z nieterminowym regulowaniem należności Diagnostyka Sp. z o.o. w dniu 19 lipca 2016 r. naliczyła odsetki w łącznej
wysokości 41,5 tys. zł. W dniu 19 lipca 2016 r. Szpital zawarł ugodę cywilnoprawną, która obejmowała: należność
główną w wysokości 433,2 tys. zł, powstałą w 2015 r. i styczniu 2016 r., oraz odsetki w łącznej wysokości 118,3 tys. zł.
Łączna kwota odsetek obejmowała: odsetki od należności głównej naliczone według stanu na dzień zawarcia
ugody w wysokości 63,3 tys. zł, odsetki ujęte w notach odsetkowych wystawionych 19 lipca 2016 r. od należności
powstałych w 2014 r. (35,2 tys. zł) oraz w 2015 r. (6,3 tys. zł), jak również odsetki naliczone od bieżących należności
zaległych, według stanu na dzień zawarcia ugody w wysokości 13,5 tys. zł. Ugodę ze strony Szpitala podpisał
ówczesny Dyrektor Szpitala. Spośród naliczonych przez Diagnostykę Sp. z o.o. odsetek z tytułu nieterminowego
regulowania należności (118,3 tys. zł) Szpital w 2016 r. zapłacił 37,3 tys. zł. Stanowiło to naruszenie zasady określonej
w art. 44 ust. 3 pkt 3 ustawy o finansach publicznych103, że wydatki publiczne powinny być dokonywane w wysokości
i terminach wynikających z wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

Niewykonanie w terminie zobowiązania jednostki sektora finansów publicznych, którego skutkiem
jest zapłata odsetek, stanowi przesłankę odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów
publicznych z art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie
dyscypliny finansów publicznych104. W dniu 29 maja 2017 r. Delegatura NIK w Krakowie przekazała
Rzecznikowi Dyscypliny Finansów Publicznych zawiadomienie o naruszeniu dyscypliny finansów
publicznych przez Dyrektora Szpitala Specjalistycznego im. Stefana Żeromskiego SPZOZ w Krakowie.

3.4 Dostępność świadczeń medycznej diagnostyki laboratoryjnej
3.4.1. Zapewnienie dostępu do świadczeń laboratoryjnej diagnostyki medycznej
Skontrolowane podmioty lecznicze zapewniały bieżący dostęp do badań diagnostyki laboratoryjnej
zlecanych przez lekarzy w zakresie wykonywanym przez laboratorium własne lub laboratorium
podwykonawcy. Badania wykonywane były w ramach świadczeń gwarantowanych z zakresu
wynikających umów o udzielanie świadczeń zawartych z NFZ.
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Personel medyczny kontrolowanych szpitali znał zakres wykonywanych badań przez laboratorium
własne oraz zakres badań uzupełniających wykonywanych przez laboratoria podwykonawców,
sposób przygotowania pacjenta do badania, zasady pobierania materiału, stosowane metody
badawcze, zasady wartości referencyjnych, niepewność pomiarów, sposób dokumentowania
i autoryzacji wyników badań oraz czas realizacji badania.
Kontrolowane podmioty prowadziły ewidencje wykonywanych badań laboratoryjnych według miejsca
zlecenia badania (np. w oddziale, poradni), a nie w podziale na rodzaje umów zawartych z NFZ.
Zgodnie z informacją NFZ, w latach 2014–2016, najwięcej badań wykonywanych było w ramach
realizowanych świadczeń leczenia szpitalnego, a ich udział mieścił się w przedziale od 88,4%
do 85,3% spośród wszystkich sprawozdawanych procedur laboratoryjnych do NFZ. W ramach
realizowanych świadczeń podstawowej opieki zdrowotnej udział wykonywanych badań mieścił
się w przedziale od 0,012% do 3,07%, a w ramach wykonywanych profilaktycznych programów
zdrowotnych w przedziale od 0,05% do 0,08%105.
Schemat nr 1
Udział wykonanych i sprawozdanych do NFZ badań laboratoryjnych w ramach realizowanych świadczeń
opieki zdrowotnej w 2016 r.
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Źródło: Opracowanie własne NIK na podstawie wyników kontroli.

Zdaniem NIK, badania diagnostyki laboratoryjnej są wykorzystywane w medycynie profilaktycznej
w znikomym stopniu, co może mieć wpływ na dynamiczny wzrost kosztów refundacji leków, które
w porównaniu do 2012 r. wzrosły o 16,4%.

105 Dane nieobligatoryjnie sprawozdawane przez świadczeniodawców.
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Wykres nr 12
Koszty refundacji leków w latach 2012–2015

Źródło: Dane NFZ na podstawie sprawozdań z wykonania planów finansowych za lata 2012–2015.

3.4.2. Badania wykonywane w medycznym laboratorium diagnostycznym
Największy udział, w ogólnej liczbie badań laboratoryjnych wykonywanych w skontrolowanych
podmiotach leczniczych w okresie objętym kontrolą, miały badania z grupy biochemicznych
i immunochemiczne, na drugiej pozycji plasowały się morfologia i badania hematologiczne.
W 15 podmiotach leczniczych, realizujących świadczenia w rodzaju podstawowa opieka zdrowotna,
stwierdzono, że największy udział wykonywanych badań stanowiły badania biochemiczne
i immunochemiczne. Najmniej wykonywano badań mikrobiologicznych i badań kału.
Wykres nr 13
Udział wykonywanych badań laboratoryjnych w podstawowej opiece zdrowotnej w latach 2015–2016

Źródło: Opracowanie własne NIK na podstawie wyników kontroli.
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3.5 Jakość wykonywanych badań diagnostyki laboratoryjnej
3.5.1. System zarządzania jakością
W obszarze działania laboratoriów medycznych mają aktualnie zastosowanie dwie normy:
1) Norma PN-EN ISO/IEC 17025:2005 – stanowi zbiór wymagań dla systemów zarządzania
w laboratoriach badawczych i wzorcujących, dotyczących kompetencji oraz jakości przeprowadzenia
badań przy wykorzystaniu metod znormalizowanych, nieznormalizowanych oraz metod własnych
wypracowanych przez laboratorium. Wdrożenie i utrzymanie funkcjonującego systemu daje pełną
gwarancję jakości wykonywanych badań i pomiarów.
2) Norma ISO 15189; PN-EN ISO 15189:2006 – norma oparta na ISO/IEC 17025 oraz ISO 9001,
zawiera szczegółowe wymagania dotyczące jakości i kompetencji dla laboratoriów medycznych.
Wdrożenie i utrzymanie systemu zarządzania jakością w laboratoriach jest potwierdzane
certyfikatami akredytacji.
Tylko jedno kontrolowane laboratorium podwykonawcy posiadało akredytację Polskiego
Centrum Akredytacji (dalej PCA) o spełnianiu normy PN-EN ISO/IEC 17025:2005 w zakresie
badań mikrobiologicznych obiektów i materiałów biologicznych przeznaczonych do badań
oraz akredytację o spełnianiu normy ISO 15189; PN-EN ISO 15189:2006 w lokalizacji laboratorium
objętego kontrolą, tj. Medyczne Laboratorium Diagnostyczne Gdynia (Pracownia diagnostyki
mikrobiologicznej) Spółki Laboratoria Medyczne Bruss Grupa Alab.
Ponadto, jedno kontrolowane laboratorium podwykonawcy było w trakcie wdrażania systemu
akredytacyjnego przed złożeniem aplikacji do PCA.
yy W 2009 r. we wszystkich laboratoriach Spółki Laboratoria Medyczne Optimed Kuriata, Wroński Sp.j.
w Kętrzynie wdrożono Zintegrowany System Zarządzania oparty o wymagania norm ISO. Laboratoria
te poddawane są również audytom jednostki certyfikującej LOYD’S REGISTER, w celu otrzymania certyfikatu PCA.
Spółka posiada Księgę Jakości w ramach Zintegrowanego Systemu Zarządzania, zgodnego z wymogami norm
ISO oraz PN-EN ISO/IEC 15189, zaś Laboratorium Centralne jest w trakcie wdrażania systemu akredytacyjnego
przed złożeniem aplikacji do PCA.

Zawierane z podwykonawcami umowy, w przypadku przekazywania w outsourcing świadczeń
w zakresie diagnostyki laboratoryjnej, nie zobowiązywały do wdrożenia standardów norm PN-EN
ISO/IEC 17025:2005 i ISO 15189; PN-EN ISO 15189:2006. Tylko jeden podmiot106 w ramach zawartej
umowy zobowiązał podmioty zewnętrzne do wdrożenia standardów wynikających z ww. norm.
3.5.2. Spełnianie standardów jakości dla medycznych laboratoriów diagnostycznych
Medyczne laboratoria diagnostyczne kontrolowanych jednostek w większości przypadków
opracowały i wdrożyły procedury, określone w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z 23 marca 2006 r.
w sprawie standardów jakości dla medycznych laboratoriów diagnostycznych i mikrobiologicznych
w zakresie:
−− zlecenia badania laboratoryjnego;
−− pobrania materiału do badań laboratoryjnych;
−− transportu materiału do badań laboratoryjnych;
−− przyjmowania materiału do badań laboratoryjnych;
−− przechowywania materiału do badań laboratoryjnych;
106 Copernicus Podmiot Leczniczy Sp. z o.o. – kontrola rozpoznawcza nr R/15/002/KZD.
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−− stosowanych metod badawczych, w tym listę wykonywanych badań;
−− zapewnienia jakości badań laboratoryjnych, w tym uczestnictwa w podstawowych programach
zewnętrznej oceny jakości organizowanych przez Centralny Ośrodek Badań Jakości w Diagnostyce
Laboratoryjnej lub innych programach krajowych lub międzynarodowych;
−− przedstawiania i wydawania sprawozdań z badań laboratoryjnych.
Wyjątek stanowiło pięć podmiotów leczniczych, w których nie opracowano lub nie wdrożono
procedur jakości. W myśl załączników nr 1 i 2 do rozporządzenia w sprawie standardów jakości
dla medycznych laboratoriów diagnostycznych i mikrobiologicznych, laboratorium opracowuje,
wdraża i stosuje procedury pobierania materiału do badań oraz udostępnia je zleceniodawcom,
którzy potwierdzają zapoznanie się z tymi procedurami.
yy W Instytucie Psychiatrii i Neurologii w Warszawie w trakcie kontroli nie przedstawiono dokumentów
potwierdzających wdrożenie procedur opracowanych przez Konsorcjum ALAB w zakresie zlecania, pobierania
i transportu materiału do badań laboratoryjnych oraz dokumentów świadczących o zapoznaniu się personelu
medycznego poszczególnych komórek organizacyjnych z tymi procedurami.
yy W Samodzielnym Publicznym Gminnym Ośrodku Zdrowia w Kowalach Oleckich w laboratorium
nie opracowano i nie wdrożono procedur wewnętrznych w zakresie stosowanych metod badawczych, zapewnienia
jakości badań laboratoryjnych oraz przedstawiania i wydawania sprawozdań z badań. Wskutek braku
procedur w zakresie wydawania sprawozdań laboratorium nie dysponowało wynikami badań laboratoryjnych
(w 50 badanych przypadkach). W toku kontroli podjęte zostały działania w celu opracowania i wdrożenia
brakujących procedur.
yy W Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej Centrum w Opolu kierownik MLD nie zapewnił
kompletnego oraz w pełni rzetelnego opracowania, wdrożenia i stosowania w SP ZOZ Centrum części procedur
wymaganych w standardach jakości dla medycznych laboratoriów diagnostycznych i mikrobiologicznych,
w zakresie czynności laboratoryjnej diagnostyki medycznej i mikrobiologicznych badań laboratoryjnych, oceny
ich jakości i wartości diagnostycznej, określonych w załącznikach nr 1 i nr 2 do ww. rozporządzenia.
yy W Przychodni Diagnostyczno-Lekarskiej HAUER B. Hauer, Ł. Hauer Sp.j. w Tarnowie nie opracowano
trzech procedur (procedury zlecenia badania laboratoryjnego, procedury przechowywania materiału do badań
laboratoryjnych, procedury przedstawiania i wydawania sprawozdań z badań laboratoryjnych), a czterem
zleceniodawcom badań laboratoryjnych nie udostępniono trzech procedur (procedury zlecenia badania
laboratoryjnego, procedury pobierania materiału diagnostycznego do badania, procedury transportu materiału
diagnostycznego). Brakujące procedury opracowano i udostępniono zleceniodawcom badań laboratoryjnych
dopiero w toku przeprowadzanej kontroli.
yy W Medicogen Sp. z o.o. w Kędzierzynie-Koźlu nie opracowano procedur w szczegółowości określonej
w standardach jakości, w zakresie czynności laboratoryjnej diagnostyki medycznej, w tym immunologii medycznej,
oceny ich jakości i wartości diagnostycznej, oraz laboratoryjnej interpretacji i autoryzacji wyniku badań, określonych
w załączniku nr 1 do rozporządzenia w sprawie standardów jakości. Cztery z opracowanych i wdrożonych
w laboratorium procedur (tj. procedury: a) sposób zlecania badania laboratoryjnego, b) sposób transportu materiału
do badań laboratoryjnych, c) procedury stosowanych metod badawczych, d) przedstawiania i wydawania
sprawozdań z badań laboratoryjnych) nie zawierały części elementów wymaganych treścią załącznika nr 1
do rozporządzenia w sprawie standardów jakości.

3.5.3. Fazy procesu diagnostycznego
Faza przedanalityczna107
W kontrolowanych medycznych laboratoriach diagnostycznych dokonywano standaryzacji czynności
fazy przedanalitycznej prowadzących do zminimalizowania możliwości popełnienia tzw. błędów
przedlaboratoryjnych, wpływających na wiarygodność wyników badań. Dotyczyły one m.in. zleceń
na wykonywanie badań, przygotowania pacjenta do pobrania krwi, próbki moczu i próbki kału,
107 Etap przedanalityczny obejmuje czynności prowadzone od momentu zlecenia do momentu rozpoczęcia wykonania
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pobierania materiału biologicznego do badań laboratoryjnych, pobierania materiału biologicznego
do badań w domu pacjenta, rejestracji pacjenta na badania, transportu materiału do badań,
przyjmowania i przechowywania materiału do badań, obiegu próbek, separacji surowicy/osocza
przed wykonaniem badań oraz przygotowania materiału w celu transportu do podwykonawcy.
Kadra medyczna poszczególnych komórek organizacyjnych podmiotów leczniczych (szpitali)
została zapoznana z procedurami i instrukcjami opisującymi prawidłowe postępowanie podczas
realizacji poszczególnych czynności fazy przedanalitycznej i była zobowiązana do ich stosowania.
Wyjątek stanowił Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Centrum w Opolu, gdzie tylko
personel laboratorium, pielęgniarki środowiskowe oraz pracownicy gabinetu zabiegowego zostali
zapoznani z procedurami i instrukcjami opisującymi prawidłowe postępowanie podczas realizacji
poszczególnych czynności fazy przedanalitycznej.
NIK zwróciła uwagę na znaczną liczbę ujawnionych w badanym okresie błędów przedlaboratoryjnych.
Do najpoważniejszych błędów w tej fazie zalicza się: brak w formularzu zlecenia daty oraz godziny
pobrania materiału, brak próbki z materiałem, brak identyfikacji lekarza kierującego materiał
do badania, brak informacji na temat leczenia pacjenta. Do najczęściej występujących błędów
w tej fazie zalicza się: hemolizę w próbce, skrzep, błąd pobrania, błędne oznaczenie zlecenia,
brak materiału do badania, mała ilość materiału do badania i inne według przyjętego w danych
jednostkach słownika.
yy W Szpital Specjalistycznym im. Stefana Żeromskiego SPZOZ w Krakowie liczba ujawnionych błędów
przedlaboratoryjnych stanowiła 3,1% (17.365) w 2015 r. i 2,2% (10.837) w 2016 r. wykonanych badań ogółem.
Błędy te miały, w przeważającej części, charakter formalny i nie wpływały na jakość wykonywanych badań.
Stwarzały jednak ryzyko uzyskania niewiarygodnych wyników badań diagnostycznych i mogły wpływać
na postawienie nieprawidłowej diagnozy. Na problem wysokiego odsetka błędów przedlaboratoryjnych zwracał
również uwagę audyt wewnętrzny Szpitala, który zalecał zmniejszenie liczby tych błędów do 1%, poprzez
zwiększenie liczby szkoleń personelu medycznego. Zdaniem NIK, Szpital, w celu zminimalizowania ryzyka
wystąpienia błędów przedlaboratoryjnych, powinien podjąć skuteczne działania polegające w szczególności
na szkoleniu personelu medycznego i usprawnieniu systemu informatycznego w tym zakresie.

Uwagi NIK dotyczyły również nieprowadzenia rejestru błędów, w tym m.in.:
yy w laboratorium Przychodni Diagnostyczno-Lekarskiej HAUER B. Hauer, Ł. Hauer Sp.j. w Tarnowie
nie prowadzono rejestru błędów laboratoryjnych oraz wprowadzono ewidencję błędów przedlaboratoryjnych
(tzw. przedanalitycznych) dopiero od dnia 1 kwietnia 2016 r., jak również nie ewidencjonowano warunków
środowiskowych wykonywania badań diagnostycznych; w sytuacjach wystąpienia błędów przedlaboraotryjnych
diagnosta laboratoryjny informował telefoniczne zleceniodawców o wystąpieniu błędów i zwracał uwagę
na konieczność prawidłowego przygotowania pacjenta przed pobraniem materiału, rzetelnego opisywania próbek
i właściwego postępowania z próbkami do badania. W takich sytuacjach badania były powtarzane;
yy w laboratorium Przychodni im. Jana Pawła II Sp. z o.o. w Myśliborzu nie prowadzono dokumentacji błędów
fazy przedanalitycznej, analitycznej i postanalitycznej;
yy w Medicogen Sp. z o.o. w Kędzierzynie-Koźlu nie prowadzono rejestru błędów przedanalitycznych,
ale w przypadku zaistnienia takiej sytuacji sprawy wyjaśniane były na bieżąco.

Ponadto stwierdzono, że trzy podmioty lecznicze108 nie przeprowadzały analizy błędów procesu
diagnostycznego, jak również trzech podwykonawców nie sporządzało i nie przekazywało takich
analiz w formie pisemnej udzielającemu zamówienie, natomiast jeden podwykonawca pomimo
prowadzenia takiej dokumentacji nie przekazywał jej, z powodu braku zobowiązania w umowie.
Zdaniem NIK prowadzenie rejestru błędów na wszystkich etapach procesu diagnostycznego
i dokonywanie analiz w tym zakresie jest istotnym elementem systemu kontroli jakości badań,
108 W Samodzielnym Publicznym Gminnym Ośrodku Zdrowia w Kowalach Oleckich, Szpitalu Wojewódzkim im. Mikołaja
Kopernika w Koszalinie oraz Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej Centrum w Opolu.
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gdyż umożliwia zidentyfikowanie i wprowadzenie działań korygujących i zapobiegawczych,
mających na celu zminimalizowanie ryzyka uzyskania niewiarygodnych wyników badań.
Podstawowym działaniem w celu wyeliminowania błędów procesu diagnostycznego było bieżące
przekazywanie informacji personelowi pobierającemu materiał do badań o stwierdzonych błędach
i wskazywanie przyczyn ich powstania oraz organizowanie szkoleń i omawianie zasad prawidłowego
pobierania materiału do badań, jak również czasu oraz warunków dostarczania do laboratorium.
Dobre praktyki
Spośród kontrolowanych podmiotów, jako przykłady dobrych praktyk zmniejszenia liczby błędów
procesu diagnostycznego, można wskazać:
yy w Samodzielnym Publicznym Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Szczecinie w Zakładzie Diagnostyki
Laboratoryjnej prowadzony był rejestr błędów przedlaboratoryjnych (forma elektroniczna w Laboratoryjnym
Systemie Informatycznym „InfoMedica”). Analiza błędów dokonywana była raz do roku na szkoleniu wewnętrznym
oraz podczas przeglądu zarządzania. Wnioski z przeprowadzanych analiz przedstawione zostały 57 osobom
(Dyrekcji Szpitala, Głównemu Księgowemu, ordynatorom oddziałów, kierownikom komórek organizacyjnych,
pielęgniarkom oddziałowym) podczas przeglądu zarządzania w dniu 6 września 2016 r. w formie prezentacji
multimedialnej. W ramach działań mających na celu zmniejszenie liczby błędów przedlaboratoryjnych zwiększono
częstotliwość szkoleń personelu medycznego oraz wprowadzono zewnętrzną ocenę etapu przedlaboratoryjnego
(obserwacja personelu Szpitala przez pracowników firmy dostarczającej system pobrań). W ich wyniku nastąpił
m.in. spadek liczby próbek z hemolizą oraz pobranych z małą ilością materiału do badania;
yy w Szpitalu Wojewódzkim im. św. Łukasza SPZOZ w Tarnowie wskaźnik błędów przedlaboratoryjnych,
w poszczególnych kwartałach badanego okresu, wyniósł od 0,6% do 0,9% ogólnej liczby badań wykonanych
w Dziale Diagnostyki Laboratoryjnej. W Pracowni Serologii w kontrolowanym okresie nie odnotowano błędów
przedlaboratoryjnych i laboratoryjnych. W kontrolowanym okresie przeprowadzono: cztery szkolenia w zakresie
przygotowania pacjenta do badań laboratoryjnych, w których uczestniczyło łącznie 231 pracowników Szpitala
(personel oddziałów szpitalnych oraz Sekcja ds. Systemów Zarządzania Jakością); 13 szkoleń w zakresie pobierania
materiału biologicznego, w których uczestniczyło łącznie 532 pracowników Szpitala (personel oddziałów
szpitalnych oraz Sekcja ds. Systemów Zarządzania Jakością); sześć szkoleń w zakresie przechowywania i transportu
materiału do badań, w których uczestniczyło łącznie 285 pracowników Szpitala (personel oddziałów szpitalnych
oraz Sekcja ds. Systemów Zarządzania Jakością, Transport wewnętrzny, kierowcy); cztery szkolenia w zakresie
identyfikacji i przygotowania materiału do badań, w których uczestniczyło łącznie 231 pracowników Szpitala
(personel oddziałów szpitalnych oraz Sekcja ds. Systemów Zarządzania Jakością); cztery szkolenia w zakresie
przygotowania formularzy zleceń, w których uczestniczyło łącznie 231 pracowników Szpitala (personel oddziałów
szpitalnych oraz Sekcja ds. Systemów Zarządzania Jakością); cztery szkolenia w zakresie stosowania kodów
kreskowych, w których uczestniczyło łącznie 231 pracowników Szpitala (personel oddziałów szpitalnych oraz
Sekcja ds. Systemów Zarządzania Jakością);
yy w Szpitalu Specjalistycznym Sp. z o.o. w Kościerzynie wprowadzono procedurę nadzoru nad usługą niezgodną,
m.in. zawierającą sposób postępowania w przypadku stwierdzenia błędu przedlaboratoryjnego. Prowadzony były
rejestr błędów przedanalitycznych i analiza tych błędów. Oddziały Szpitalne otrzymywały na bieżąco informację
o popełnianych błędach fazy przedlalaboratoryjnej, a w okresach kwartalnych przekazywana była informacja
zbiorcza. Raporty z przeprowadzanej analizy błędów fazy przedanalitycznej kierownik Zakładu przekazywała
w formie zestawień kwartalnych również Prezesowi Zarządu Szpitala, wnioskując jednocześnie o przeprowadzenie
odpowiednich szkoleń kadry medycznej. Szkolenia prowadzone były we wszystkich 21 oddziałach szpitalnych przez
lekarzy szpitalnych, pracowników Zakładu i prelegentów zewnętrznych. W latach objętych kontrolą udział badań
obarczonych błędem fazy przedanalitycznej, w ogólnej liczbie wykonanych badań, wynosił od 1,65% do 2,01%.

W okresie objętym kontrolą w kontrolowanych podmiotach leczniczych przeprowadzono
łącznie 883 szkolenia dla 11.818 uczestników (personelu oddziałów/komórek organizacyjnych)
m.in. w zakresach przedstawionych w tabeli nr 1.
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Tabela nr 1
Szkolenia personelu medycznego podmiotów leczniczych

Zakres szkolenia

Liczba szkoleń
(2015–2016)

Łączna liczba
uczestników
szkolenia

Liczba komórek
organizacyjnych/
oddziałów dla
których personelu
przeprowadzano
szkolenie

Przygotowanie pacjenta do badań
laboratoryjnych

134

1810

126

Pobieranie materiału biologicznego

166

2590

153

Przechowywanie i transport materiału
do badań

138

1918

134

Identyfikacja i przygotowanie materiału
do badań

127

1774

117

Przygotowanie formularzy zleceń

166

1857

129

Stosowanie kodów kreskowych

152

1869

127

883

11818

786

Ogółem
Źródło: Opracowanie własne NIK na podstawie wyników kontroli.

Stwierdzone nieprawidłowości dotyczyły braku przeprowadzania szkoleń:
yy w Instytucie Psychiatrii i Neurologii w Warszawie nie zapewniono personelowi medycznemu udziału
w szkoleniach organizowanych przez podwykonawcę. Zgodnie z umową zawartą z podwykonawcą „Materiał
do wykonywania oznaczeń z krwi obwodowej będzie pobierany przez zamknięty, próżniowo-aspiracyjny system
pobierania krwi. Wszelkie niezbędne elementy systemu oraz szkolenie osób pobierających zapewni na swój koszt
Wykonawca”. Wyjaśniono jedynie, że nie było konieczności szkolenia pracowników Instytutu przez podwykonawcę
z pobierania krwi przez zamknięty, próżniowo-aspiracyjny system z uwagi na fakt, ze szkolenia takie zostały
przeprowadzone w Instytucie przed rokiem 2009;
yy w Szpitalu Mrągowskim im. Michała Kajki Sp. z o.o. w Mrągowie lekarz odpowiedzialny za gospodarkę krwią
ostatnie przeszkolenie w zakresie zasad krwiolecznictwa odbył w dniach 22–26 lutego 1999 r. w jednej z jednostek
organizacyjnych publicznej służby krwi, o których mowa w art. 4 ust. 3 ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o publicznej
służbie krwi109. Zgodnie z obowiązkiem, określonym §5 ust. 3 pkt 1 rozporządzenia w sprawie leczenia krwią,
w szkoleniach takich należy uczestniczyć z częstotliwością nie mniejszą niż co 4 lata. Od czasu ww. szkolenia lekarz
ten powinien zatem odbyć szkolenia również w 2003 r., 2007 r., 2011 r. i 2015 r.

Podwykonawca Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie – ALAB Laboratoria Sp. z o.o. był
gotowy w każdej chwili na przeprowadzanie szkoleń mających na celu zmniejszenie liczby
występujących błędów, ale ze strony Instytutu nie było zainteresowania szkoleniami, pomimo dużej
liczby błędów przedlaboratoryjnych.
W 10 podmiotach leczniczych stwierdzono, że formularze zlecenia badania laboratoryjnego
nie zawierały wymaganych danych, m.in. daty i godziny pobrania materiału do badania; danych osoby
pobierającej materiał do badania oraz daty i godziny przyjęcia materiału do laboratorium, co było
niezgodne z rozporządzeniem Ministra Zdrowia w sprawie standardów jakości dla medycznych
laboratoriów diagnostycznych i mikrobiologicznych. Skutkiem powyższego, było niezamieszczenie
tych danych w sprawozdaniu z badania laboratoryjnego przez wykonującego badanie.
Jedną z przyczyn niezamieszczania wymaganych informacji w formularzach zlecenia badania, było
niezapisanie takiego obowiązku w procedurze wewnętrznej i we wzorze formularza zleceń. Np.:
109 Dz. U. z 2014 r. poz. 332, ze zm.
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yy W Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej Centrum w Opolu, opracowane procedury
zlecenia badań laboratoryjnych nie określały wzoru formularza zlecenia badania laboratoryjnego. W myśl pkt 1.1.
i pkt 1.2. załączników nr 1 i nr 2 do rozporządzenia w sprawie standardów jakości dla medycznych laboratoriów
diagnostycznych i mikrobiologicznych, laboratorium opracowuje, wdraża i stosuje procedurę zlecania badania
laboratoryjnego, określającą w szczególności formularze zlecenia badań laboratoryjnych i udostępnia ją
zleceniodawcom. W opracowanych przez kierownika MLD procedurach zlecenia badań laboratoryjnych,
nie wskazano także części elementów, jakie powinno zawierać zlecenie badania laboratoryjnego, wskazanych
w pkt 1.3. załączników nr 1 i nr 2 do ww. rozporządzenia, tj. wskazania płci pacjenta, danych jednostki zlecającej
badania, miejsca przesłania wyniku badania lub danych osoby upoważnionej do odbioru wyniku, rodzaju materiału
i jego pochodzenia, zleconych badań, trybu wykonania badania, daty i godziny przyjęcia materiału do laboratorium
i istotnych danych klinicznych pacjenta. Ponadto z opracowanymi procedurami zlecenia badań laboratoryjnych
nie zostali zapoznani zleceniodawcy (lekarze SP ZOZ Centrum zlecający badania oraz podmioty zewnętrzne
zlecające badania MLD), pomimo iż zgodnie z pkt 1.1. załącznika nr 1 i załącznika nr 2 do ww. rozporządzenia,
laboratorium udostępnia procedurę zlecania badania laboratoryjnego zleceniodawcom, którzy winni potwierdzić
zapoznanie się z tą procedurą oraz zlecać wykonanie badań zgodnie z tą procedurą. W czasie kontroli opracowano
wzór skierowania na badania laboratoryjne, zgodny z ww. rozporządzeniem oraz procedurę zlecania badania
laboratoryjnego. W trakcie kontroli rozszerzono zakres informacji/pól drukowanych na skierowaniach w systemie
mMedica o datę i godzinę pobrania materiału biologicznego, osobę pobierającą materiał biologiczny, datę i godzinę
przyjęcia materiału biologicznego w MLD. Opracowano także procedurę – Zlecenie na badania laboratoryjne,
zawierającą druk skierowania. Zlecono drukarni i wykonano druki zlecenia na badania laboratoryjne. Do czasu
zakończenia czynności kontrolnych ww. procedura nie została wdrożona do stosowania.

Faza analityczna
W medycznych laboratoriach diagnostycznych kontrolowanych jednostek dokonywano
standaryzacji postępowania podczas etapu analitycznego110, obejmującego wykonywanie badań,
w celu zapewnienia wiarygodności uzyskiwanych wyników, poprzez opracowanie i wdrożenie
procedur dotyczących m.in. sposobu wykonywania poszczególnych rodzajów badań, bezpiecznej
obsługi aparatury pomiarowo-badawczej, wewnątrzlaboratoryjnej kontroli jakości, działań
naprawczych i korygujących podejmowanych podczas wykonywania badań, zaplanowanych
działań serwisowych aparatury pomiarowo-badawczej i jej bieżącej konserwacji.
W pomieszczeniach do wykonywania czynności diagnostyki laboratoryjnej były kontrolowane
i dokumentowane warunki mogące mieć wpływ na wyniki badań. Wyjątek stanowiło laboratorium
Przychodni Diagnostyczno-Lekarskiej HAUER B. Hauer, Ł. Hauer Sp.j. w Tarnowie, w którym
nie ewidencjonowano warunków środowiskowych wykonywania badań diagnostycznych,
laboratorium w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej Centrum w Opolu111
oraz DiaLab Diagnostyka Laboratoryjna s.c. we Wrocławiu112.
Niezapewnienie bieżącej kontroli w pomieszczeniach przeznaczonych do wykonywania czynności
diagnostyki laboratoryjnej warunków mogących mieć wpływ na wyniki przeprowadzanych badań
było niezgodne z § 4 ust. 7 rozporządzenia w sprawie wymagań, jakim powinno odpowiadać
medyczne laboratorium diagnostyczne, które zobowiązuje do bieżącej kontroli warunków
mogących mieć wpływ na wyniki badań, występujących w pomieszczeniach do wykonywania
czynności diagnostyki laboratoryjnej.
110 Elementy etapu analitycznego obejmują m.in.: kalibrację metod badawczych, wewnątrzlaboratoryjną kontrolę jakości,
wykonywanie rutynowych badań laboratoryjnych, prowadzenie zewnętrznej kontroli jakości.

111 W trakcie kontroli wyposażono pomieszczenia laboratorium Centrum w termometry naścienne z higrometrem i opracowano
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procedurę „Pomiar temperatury w pomieszczeniach do wykonywania czynności diagnostycznych”, z którą zostali zapoznani
pracownicy Laboratorium. Odczyt wskazań termometrów w pomieszczeniach został potwierdzony z termometrem
wzorcowym, a wyniki kontroli temperatury i wilgotności nanoszone były od dnia 8 listopada 2016 r. na karty kontroli pomiarów.
112 Do dnia zakończenia czynności kontrolnych w pracowniach biochemii, koagulologii, analityki i hematologii oraz serologii
zamontowano urządzenia do pomiaru temperatury środowiska, a odczyty rejestrowane były trzy razy na dobę w kartach
kontroli temperatury.
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W laboratorium, w przeważającej liczbie podmiotów, prowadzona była dokumentacja błędów fazy
analitycznej, jednak w pięciu kontrolowanych podmiotach dokumentacji nie prowadzono. Brak takiej
dokumentacji spowodowany był np. brakiem zgłoszeń, że uzyskane wyniki badań były niewiarygodne,
ewentualnie błędy fazy analitycznej były identyfikowane w efekcie wewnątrzlaboratoryjnej kontroli
jakości obejmującej wszystkie oznaczane parametry i ewidencjonowane w systemach informatycznych
obsługujących poszczególne aparatury pomiarowo-badawcze.
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.
Zgodnie z pkt 7.10 załącznika nr 1 do rozporządzenia w sprawie standardów jakości, laboratoria
zobowiązane są do stałego udziału w podstawowych programach zewnętrznej oceny jakości,
organizowanych przez COBJwDJ, a dla badań nieobjętych podstawowymi programami tej jednostki,
w innych programach krajowych lub międzynarodowych.
Medyczne laboratoria diagnostyczne kontrolowanych jednostek brały udział w programach
zewnętrznej oceny jakości badań organizowanych przez COBJwDL oraz COBJwDM lub innych
programach krajowych lub międzynarodowych, z wyjątkiem podwykonawcy Namysłowskiego
Centrum Zdrowia S.A. w Namysłowie – DiaLab Diagnostyka Laboratoryjna s.c. we Wrocławiu, który
nie brał udziału w programach zewnętrznej oceny jakości badań organizowanych przez COBJwDL.
yy Laboratorium w Namysłowie DiaLab Diagnostyka Laboratoryjna s.c. we Wrocławiu, w okresie realizacji
umowy z NCZ do dnia zakończenia czynności kontrolnych (tj. od dnia 1 listopada 2016 r. do 5 grudnia 2016 r.)
nie brało udziału w programach zewnętrznej oceny jakości, natomiast laboratorium mikrobiologiczne Spółki
DiaLab we Wrocławiu113 uczestniczyło w ocenie jakości badań mikrobiologicznych organizowanych przez
WAŻNIEJSZE WYNIKI KONTROLI
Centralny Ośrodek Badań Jakości w Diagnostyce Mikrobiologicznej z siedzibą w Warszawie.
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W laboratorium Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Centrum
w Opolu nie zostały objęte zewnętrznymi programami oceny jakości badań, 12 z 32
wykonywanych badań co stanowiło 37,5%, pomimo wynikającego, z pkt 7.10 załącznika
nr 1 do rozporządzenia w sprawie standardów jakości dla medycznych laboratoriów
diagnostycznych i mikrobiologicznych, obowiązku udziału laboratorium w innych
programach krajowych lub międzynarodowych dla badań nieobjętych podstawowymi
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Stwierdzono, że nie wszystkie rodzaje badań wykonywanych w medycznym laboratorium
diagnostycznym zostały objęte programem zewnętrznej oceny jakości badań, w tym m.in.:
yy W laboratorium Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Centrum w Opolu nie zostały
objęte zewnętrznymi programami oceny jakości badań, 12 z 32 wykonywanych badań co stanowiło 37,5%,
pomimo wynikającego, z pkt 7.10 załącznika nr 1 do rozporządzenia w sprawie standardów jakości dla
medycznych laboratoriów diagnostycznych i mikrobiologicznych, obowiązku udziału laboratorium w innych
programach krajowych lub międzynarodowych dla badań nieobjętych podstawowymi programami COBJwDL.
W trakcie kontroli wyrażona została zgoda na udział MLD w 8 programach zewnętrznej kontroli jakości w 2017 r.114.
W dniach 30 listopada oraz 2 grudnia 2016 r. przesłane zostały stosowane zgłoszenia do ich organizatorów.
Ponadto wyjaśniono, że w przypadku pozostałych badań nieobjętych zewnętrzną kontrolą jakości, zostaną one
wycofane z oferty badań wykonywanych na miejscu lub przekazane podwykonawcy, po przeprowadzeniu analizy
ilościowej i finansowej tych badań.
yy Przychodnia Diagnostyczno-Lekarska HAUER B. Hauer, Ł. Hauer Sp.j. w Tarnowie nie odesłała do COBJwDL
dwóch obowiązkowych sprawdzianów („Wiosna”, „Jesień”) z czterech przeprowadzonych w 2015 r. w ramach
Powszechnego Programu Sprawdzianów ocen wiarygodności wyników badań laboratoryjnych 27 składników
chemicznych, co było niezgodne z rozporządzeniem MZ w sprawie jakości laboratoriów. Zgodnie z pkt 7.10.
Standardów jakości w zakresie czynności laboratoryjnej diagnostyki medycznej, w tym immunologii medycznej,
oceny ich jakości i wartości diagnostycznej oraz laboratoryjnej interpretacji i autoryzacji wyniku badań (załącznik
nr 1 do rozporządzenia) laboratorium ma obowiązek uczestniczyć w podstawowych programach zewnętrznej
oceny jakości organizowanych przez COBJ w DL. Przyczyną nieodesłania tych wyników było, jak wyjaśniono,
uszkodzenie w laboratorium fiolek z materiałem kontrolnym i brak czasu na powtórną dostawę materiału
kontrolnego od COBJ w DL, z powodu przystąpienia do oznaczania bezpośrednio przed wyznaczonym terminem
odesłania wyników. Ponadto, spośród odesłanych w 2015 r. sprawdzianów: chemicznych 27 składników – oceny
negatywne dotyczyły siedmiu składników (26%), a wątpliwe ośmiu składników (30%). W przypadku sprawdzianów
immunochemicznych 32 składników – oceny negatywne dotyczyły ośmiu składników (25%), a wątpliwe jednego
składnika (3%). Ponadto, w ramach tych sprawdzianów Przychodnia nie oznaczyła odpowiednio: pięciu (18,5%),
21 (65,6%) i jednego składnika (11%), które tym samym nie zostały ocenione przez COBJ w DL.
yy W Medicogen Sp. z o.o. w Kędzierzynie-Koźlu w przypadku 12 z 23 wykonywanych badań, laboratorium
nie uczestniczyło w programach zewnętrznej oceny jakości. Pomimo obowiązku laboratorium nie poddawało
zewnętrznej ocenie jakości badań nie objętych obowiązkową oceną jakości dokonywaną przez COBJwDL,
a w przypadku badań obowiązkowych organizowanych przez COBJwDL, nie przesyłało do oceny oznaczeń
dotyczących krwinek płytkowych. Powyższe w ocenie NIK ograniczało skuteczność nadzoru nad jakością badań
wykonywanych w laboratorium.

Faza postanalityczna
W medycznych laboratoriach diagnostycznych zostały opracowane procedury dotyczące etapu
postanalitycznego, obejmujące autoryzację i wydawanie wyników oraz tryb informowania lekarzy
o krytycznych wynikach badań. W procedurach określano czas od pobrania materiału do wydania
wyniku dla badań rutynowych i pilnych. Zawarto również wykaz wartości referencyjnych dla parametrów
wykonywanych w laboratorium własnym lub u podwykonawców. W laboratoriach dokonywana była
analiza otrzymanych wyników w oparciu o dane kliniczne pacjenta. Przy otrzymaniu wyniku skrajnego
(wysokiego lub niskiego), wykraczającego poza zakres referencyjny, analityczna dokładność
sprawdzana była przez powtórne oznaczenie parametru w tej samej próbce.
Zapewnienie właściwego postępowania na etapie postanalitycznym uzyskiwano m.in. poprzez:
−− przeprowadzanie oceny klinicznej spójności i autoryzowanie wyników badań przez
uprawnionych diagnostów laboratoryjnych, autoryzacja wyniku badania laboratoryjnego
dokonana przez uprawnionego diagnostę laboratoryjnego była potwierdzeniem, że określony
wynik uzyskany został po właściwie przeprowadzonej ocenie jakości i wartości diagnostycznej
badania, zgodnie z procedurami obowiązującymi w danym podmiocie, tzw. procesem
weryfikacyjnym przebiegu czynności diagnostyki laboratoryjnej;
114 Ocenie podlegać będą: OB., mocz (badanie składników morfotycznych i jakościowych), CRP, kiła w badaniu przesiewowym

odczynów jakościowych, kał na krew, czynnik reumatoidalny FR, leukogram i badanie kału w kierunku Ag Helicobacter pyrlori.
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−− umieszczanie w sprawozdaniach z badań wszystkich informacji niezbędnych dla prawidłowej
interpretacji wyników badań, zgodnie z potrzebami klinicznymi;
−− zachowanie dokumentacji medycznej i analitycznej w celu umożliwienia odtworzenia
okoliczności i sposobu wykonania badań;
−− informowanie lekarza prowadzącego pacjenta w przypadku uzyskania wyniku odbiegającego
od przyjętego zakresu wartości referencyjnych, szczególnie w przypadku wyniku wskazującego
na zagrożenie życia pacjenta.
Nie prowadzono dokumentacji błędów fazy postanalitycznej w 9 kontrolowanych laboratoriach
podmiotów leczniczych. W efekcie nie zidentyfikowano ich i nie podjęto skutecznych działań w celu
zminimalizowania ich występowaniu, a tym samym nie zapewniono właściwego postępowania
służącego uzyskaniu wiarygodnych wyników badań.
Stwierdzone nieprawidłowości dotyczyły m.in.:
yy W Samodzielnym Publicznym Gminnym Ośrodku Zdrowia w Kowalach Oleckich nie przechowywano
kopii sprawozdań z wyników badań laboratoryjnych wykonanych w okresie objętym kontrolą, co było
niezgodne z rozporządzeniem w sprawie standardów jakości dla medycznych laboratoriów diagnostycznych
i mikrobiologicznych (zał. 1 pkt 8.4.), który stanowi, że ww. sprawozdania wraz z zapisami umożliwiającymi
odtworzenie przebiegu badań są przechowywane przez czas określony w przepisach o dokumentacji medycznej.
We wszystkich badanych przypadkach (50) brakowało kopii sprawozdań, co naruszało § 73 ust. 1 rozporządzenia
Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz
sposobu jej przetwarzania115 oraz uniemożliwiało ustalenie godziny autoryzacji i osoby autoryzującej te badania.
Według wyjaśnień Kierownika laboratorium, jako diagnosta autoryzowała wyniki badań tylko w przypadkach
ich wątpliwej wiarygodności i przekroczonej lub granicznej wartości referencyjnej wskazującej na wymóg
powtórzenia badań. Wykonująca badania starszy technik analityki medycznej wyjaśniła, że w ramach obowiązków
podpisuje się zawsze tylko pod wynikami jako wykonawca, natomiast ich autoryzacja należy do diagnosty
laboratoryjnego. Ze względu na stałą nieobecność Kierownika w czasie pracy laboratorium, wyniki badań
są wydawane pacjentom na ogół bez autoryzacji. Z wyjaśnień Kierownika Ośrodka wynikało, że nie wiedział
on o konieczności autoryzowania każdorazowo wyników badań, które potwierdzone przez ich wykonawcę uważał
za wiarygodne, a wobec braku autoryzacji nie podejmował żadnych czynności nadzorczych. Zdaniem NIK, wbrew
wymogom art. 2 pkt 4 ustawy o diagnostyce laboratoryjnej, brak autoryzacji nie zapewniał prawidłowego przebiegu
procesu diagnostycznego, gdyż w celu właściwego nadzoru tego przebiegu konieczna była bezpośrednia obecność
diagnosty, który ponosił odpowiedzialność prawną za każdą interpretację i autoryzację wyników.

Formularze sprawozdań z badania laboratoryjnego nie zawierały wymaganych danych, m.in. daty
i godziny pobrania materiału do badań, daty wykonania badania oraz daty i godziny przyjęcia
materiału do badań, co było niezgodne z rozporządzeniem Ministra Zdrowia w sprawie standardów
jakości dla medycznych laboratoriów diagnostycznych i mikrobiologicznych. Najczęstszą
przyczyną było niezamieszczanie tych informacji w formularzu zlecenia badania przez zlecającego
lub niewskazanie takiego obowiązku w procedurze wewnętrznej laboratorium, w tym mi.in.:
yy w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej Centrum w Opolu opracowane przez kierownika
MLD procedury wydawania sprawozdań z badań laboratoryjnych, nie określały wzoru formularzy sprawozdań
z badania laboratoryjnego, pomimo takiego wymogu określonego w pkt 8.1. załącznika nr 1 do rozporządzenia
w sprawie standardów jakości dla medycznych laboratoriów diagnostycznych i mikrobiologicznych. Wydawane
sprawozdania z wykonanych badań, generowane z systemu informatycznego wykorzystywanego w laboratorium,
nie zawierały informacji o dacie wykonania badania (w polu data badania wskazywana była data i godzina
autoryzacji wyniku badania), płci pacjenta, dacie i godzinie przyjęcia materiału do badań116, wskazanych w pkt 8.2.
ppkt 1, ppkt 3 lit. d oraz ppkt 7 załącznika nr 1 do ww. rozporządzenia. Ponadto, w przypadku pobierania próbek

115 Dz. U. poz. 2069.
116 W przypadku pobierania materiału do badania w MLD data i godzina pobrania materiału do badań była odnotowywana
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do badań w domu pacjenta lub próbek moczu oraz kału dostarczanych do laboratorium przez pacjentów,
sprawozdania z badań nie zawierały daty i godziny pobrania materiału do badań, ponieważ w polu data
pobrania, podawana była w takich przypadkach data przyjęcia materiału do badań w Laboratorium. Kierownik
nie opracowała i nie wdrożyła procedury właściwego formularza sprawozdania z badania, ponieważ polegała
na wzorze wyników generowanym przez system informatyczny PHOENIX używany w MLD. Z powyższych względów
wyniki nie zawierały danych takich jak płeć pacjenta, data badania, data i godzina pobrania materiału do badań,
data i godzina przyjęcia materiału do badań. W czasie kontroli został opracowany wzór formularza wyniku,
zawierający wszystkie wymagane dane oraz zadeklarowano że zostanie przekazany do licencjodawcy systemu
PHOENIX, celem sprawdzenia możliwości technicznych i wyceny modyfikacji danych w systemie informatycznym.
W trakcie kontroli opracowana została również procedura „Sprawozdanie z badań”, z którą zostali zapoznani
pracownicy MLD;
yy w Przychodni im. Jana Pawła II Sp. z o.o. w Myśliborzu stwierdzono, że nie była wykazywana w sprawozdaniach
z wyników badań laboratoryjnych godzina pobrania oraz przyjęcia materiału do badań. W trakcie kontroli
rozpoczęto prace nad zmianą wydruku sprawozdania z badań.
yy w Pomorskim Centrum Chorób Zakaźnych i Gruźlicy Sp. z o.o. w Gdańsku opracowany i stosowany
w laboratorium Centrum wzór sprawozdania z badania nie zawierał informacji o dacie wykonania badania;
płci dawcy materiału biologicznego; dacie i godzinie pobrania oraz godzinie przyjęcia materiału do badań.

3.5.4. Czas wykonywania badań laboratoryjnych
Badania diagnostyki laboratoryjnej w 25% skontrolowanych jednostek wykonywane były w czasie
stwarzającym ryzyko uzyskania niewiarygodnych wyników. Stwierdzono bowiem przekraczanie czasu
przechowywania materiału do badań od pobrania do dostarczenia i zarejestrowania w laboratorium
lub od pobrania do wykonania zleconych badań oraz przekraczanie czasu wykonania badań
określonego w zawartej umowie pomiędzy udzielającym zamówienia oraz jej realizatorem.
Badanie czasu realizacji świadczeń, w zakresie laboratoryjnej diagnostyki medycznej, dokonano
na podstawie dokumentacji medycznej (zleceń na badania, wyników badań laboratoryjnych) oraz
zapisów w laboratoryjnym systemie informatycznym i przeprowadzano przy udziale kierownika
laboratorium lub osoby przez niego upoważnionej, która wskazywała odpowiednie zapisy dotyczące:
daty zlecenia, daty i godziny pobrania materiału do badań, godziny rejestracji przyjęcia materiału
do badań w laboratorium, godziny wykonania badania oraz godziny autoryzacji wyniku badania.
Kontroli poddano 1591 kart dokumentacji medycznej, w tym 1161 w podmiotach leczniczych oraz
430 w MLD podwykonawców.
Oceny czasu wykonywania badań dokonano na podstawie liczby zleceń dla których dopuszczalny
czas został określony:
−− od pobrania materiału biologicznego do dostarczenia i zarejestrowania w laboratorium – 375 zlecenia,
co stanowiło 23,6% objętych kontrolą badań;
−− od rejestracji przyjęcia materiału biologicznego w laboratorium do wykonania badania – 526 zleceń,
co stanowiło 33,1%;
−− od wykonania badania do autoryzacji – 154, co stanowiło 9,7%;
−− od rejestracji przyjęcia materiału biologicznego do badania w laboratorium do autoryzacji
wyniku badania – 617, co stanowiło 38.8%.
Stwierdzono, że przekroczenie dopuszczalnego czasu, określonego w opracowanych procedurach
laboratorium lub zawartej z podwykonawcą umowie wystąpiło w 172 badanych przypadkach,
co stanowiło 10,3%, w tym:
−− przekroczenie czasu przechowywania materiału biologicznego od pobrania do dostarczenia
i zarejestrowania w laboratorium wystąpiło w 28 (7,5%) zleconych badaniach;
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−− przekroczenie czasu od rejestracji przyjęcia materiału biologicznego w laboratorium
do wykonania badania wystąpiło w 49 (9,3%) badaniach;
−− przekroczenie czasu wykonania badania od rejestracji przyjęcia materiału biologicznego
w laboratorium do autoryzacji wyniku badania wystąpiło w 95 (15,4%) zleconych badaniach.
Przekroczenia dopuszczalnego czasu wykonania badania wystąpiły w medycznych laboratoriach
diagnostycznych 10 (25%) kontrolowanych jednostek.
Przyczyną braku możliwości określenia czasu realizacji badania było niezamieszczanie na formularzach
(zleceń/skierowań i wyników/sprawozdań) z badania laboratoryjnego wymaganych informacji,
w tym m.in. daty i godziny pobrania materiału do badań oraz daty i godziny przyjęcia materiału
do badań w laboratorium lub nieokreślenie dopuszczalnego czasu przechowywania materiału
biologicznego w opracowanych procedurach jakości.
yy W Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej Centrum w Opolu NIK zwróciła uwagę, że zgodnie
z objaśnieniami zawartymi w załączniku nr 3 do rozporządzenia w sprawie standardów jakości dla medycznych
laboratoriów diagnostycznych i mikrobiologicznych, celem ilościowego badania laboratoryjnego, jest określenie
stężenia lub aktywności diagnostycznie istotnego składnika analizowanego w płynach ustrojowych, w celu
uzyskania informacji o sytuacji klinicznej pacjenta. Oznacza to, że skład próbek poddawanych analizie nie może
ulec zmianie podczas fazy przedanalitycznej. Czas od pozyskania materiału do wykonania badania ma istotne
znaczenie dla jakości uzyskiwanych wyników badań, w szczególności przy oznaczaniu parametrów o krótkim
okresie stabilności w próbce. W badaniach glukozy czy osadu w moczu, czas przechowywania, określony w tabeli
2 załącznika nr 3 do rozporządzenia w sprawie standardów jakości dla medycznych laboratoriów diagnostycznych
i mikrobiologicznych, wynosi w przypadku glukozy do 2 godz.117, a w przypadku osadu przy przechowywaniu
próbki w temperaturze pokojowej od 1 do 8 godz. oraz przy przechowywaniu w temperaturze 4–8°C od 1 do 2 godz.
Niezapewnienie ewidencjonowania czasu pobrania części próbek, jak również czasów wykonania badania
ograniczało w ocenie NIK skuteczność nadzoru nad jakością badań wykonywanych w MLD. W trakcie kontroli NIK
Kierownik MLD zmieniła instrukcję Przyjmowanie materiału biologicznego do badań laboratoryjnych, w której
dodała informacje o konieczności uzyskania od pacjenta w trakcie rejestracji informacji o godzinie przygotowania
w domu próbki moczu i kału oraz naniesienia tej daty i godziny na skierowaniu na badanie przez personel MLD.
Z ww. instrukcją zapoznała i przeszkoliła personel MLD oraz pielęgniarki środowiskowe. Ponadto na tablicy
na korytarzu przed wejściem do MLD umieszczono zaktualizowane informacje na temat przygotowania moczu
i kału przez pacjenta, maksymalnych czasów dostarczenia ich do MLD i konieczności zaznaczenia daty i godziny
przygotowania materiału do badań.
yy W Przychodni Diagnostyczno-Lekarskiej HAUER B. Hauer, Ł. Hauer Sp.j. w Tarnowie w stosowanych
formularzach: „Skierowanie na badania laboratoryjne” i „Sprawozdanie z badania laboratoryjnego” nie było
niektórych istotnych informacji dotyczących badań diagnostycznych: 1) zlecanych, tj. w zakresie: danych
jednostki zlecającej badania, daty urodzenia pacjenta, płci pacjenta, numeru identyfikacyjnego pacjenta, miejsca
zamieszkania pacjenta/oddziału szpitalnego, istotnych danych klinicznych pacjenta, daty i godziny pobrania
materiału do badania, rodzaju materiału i jego pochodzenia, trybu wykonywania badania, danych osoby
pobierającej materiał do badania, miejsca przesłania wyniku badania lub danych osoby upoważnionej do odbioru
wyniku lub sprawozdania z badania, daty i godziny przyjęcia materiału do laboratorium, 2) wykonywanych,
tj. w zakresie: daty i godziny pobrania materiału do badań, miejsca zamieszkania pacjenta/oddziału szpitalnego,
numeru identyfikacyjnego pacjenta, miejsca przesłania sprawozdania z badania lub danych osoby upoważnionej
do odbioru wyniku lub sprawozdania z badania, informacji dotyczącej widocznych zmian właściwości próbki, które
mogą mieć wpływ na wynik badania. W toku kontroli Przychodnia dostosowała te formularze do obowiązującego
stanu prawnego: uzupełnione formularze „Skierowanie na badania laboratoryjne” przekazano zleceniodawcom
do stosowania, a w systemie informatycznym „LAB-AS”, generującym wyniki badań i umożliwiającym ich
drukowanie, na formularzu „Sprawozdanie z badania laboratoryjnego” wprowadzono zmianę polegającą
na dodaniu do niego brakujących pól.
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yy W DiaLab Diagnostyka Laboratoryjna s.c. we Wrocławiu w załączniku do opracowanej w dniu 1 listopada
2016 r. procedury SOP nr 101 „Wypełnianie skierowań do badań laboratoryjnych”, stanowiącym wzór formularza
zlecania badania laboratoryjnego, nie uwzględniono podania danych dotyczących godziny pobrania materiału
do badania, pomimo takiego obowiązku wynikającego z przepisów pkt 1.3. ppkt 8 załącznika nr 1 do rozporządzenia
sprawie standardów jakości dla medycznych laboratoriów diagnostycznych i mikrobiologicznych. Powyższy
brak skutkował tym, że w poddanej kontroli próbie 109 przeprowadzonych badań, na żadnym ze skierowań
(zlecań badania) personel Namysłowskiego Centrum Zdrowia nie podał godziny pobrania materiału. Stwarzało
to ryzyko niezapewnienia przez Spółkę DiaLab wykonania badań z zachowaniem maksymalnego dopuszczalnego
czasu od pozyskania materiału do wykonania badania, określonego dla poszczególnych analizowanych
składników w załączniku nr 3 do ww. rozporządzenia. Powyższe, powodowało również brak podania daty i godziny
na formularzach wyników tych badań, pomimo takiego obowiązku.

Stwierdzono przypadki długiego czasu oczekiwania na wykonanie i autoryzację wyników badań
w laboratorium podwykonawcy (w poddanej kontroli próbie badań), który wynosił nawet powyżej
10 godzin. Jakkolwiek odbiór próbek do badań następował w czasie określonym w umowach
łączących Szpital z podwykonawcą i każdorazowo następowała autoryzacja ich wyników,
to zdaniem NIK kilkugodzinny czas oczekiwania na wykonanie badania może wpływać na jakości
uzyskiwanych wyników badań i podejmowane decyzje o sposobie leczenia pacjentów. Np.:
yy w Wojewódzkim Szpitalu Chorób Płuc i Rehabilitacji w Jaroszowcu w przypadku badań zlecanych na zewnątrz,
pobranie materiału i jego przyjęcie odbywało się w tym samym dniu (tożsamym z dniem zlecenia wykonania
badania). Pobieranie materiału odbywało się głównie w godzinach porannych (7:00–8:00), jego odbiór przez
kuriera podmiotu zewnętrznego w czasie do 1½ godziny od pobrania (7:00–10:00). Czas od pobrania w Szpitalu
do przyjęcia materiału do badań (czas rejestracji próbki po jej dostarczeniu przez kuriera) w laboratorium
podwykonawcy wynosił w przypadku: 1) badań elektrolitów w 2015 r. (pięć badań) od pięciu do ponad sześciu godzin
(autoryzacja wyniku następowała od 13 do 68 minut); 2) morfologii krwi w 2015 r. (pięć badań) od pięciu do ponad
ośmiu godzin (autoryzacja od 7 do 242 minut), w 2016 r. (pięć badań) od dwóch do trzech godzin (autoryzacja
od 8 do 121 minut); 3) badania CRP w 2015 r. (pięć badań) od pięciu do dziesięciu godzin (autoryzacja od 46
do 140 minut), w 2016 r. (pięć badań) od dwóch do trzech godzin (autoryzacja od 17 do 49 minut); 4) badania moczu
w 2015 r. (pięć badań) od pięciu do ośmiu godzin (autoryzacja od 24 do 122 minut), w 2016 r. (pięć badań) od dwóch
do 2½ godziny (autoryzacja od 45 do 134 minut); 5) badania mikrobiologicznego (w kierunku mykobakterii)
w 2015 r. od siedmiu do ośmiu godzin (autoryzacja od 1 do 129 minut), w 2016 r. od trzech do dziesięciu godzin
(autoryzacja od 34 do 117 minut). Wszystkie poddane kontroli badania zostały wykonane i dokonano ich autoryzacji,
nie stwierdzając błędów fazy przedanalitycznej. Zgodnie z umową z 1 marca 2014 r. zawartą przez Szpital
z podwykonawcą gwarantował on odbiór materiału do badań będących przedmiotem zamówienia codziennie
do godz. 10:00, a czas oczekiwania na wynik miał wynosić od jednego do 10 dni (zależnie od jego rodzaju).

Ponadto, w ramach przeprowadzanej kontroli rozpoznawczej nr R/15/002/KZD, stwierdzono
że świadczenia diagnostyki laboratoryjnej i mikrobiologicznej realizowane były przez
podwykonawcę z przekroczeniem terminów określonych w zawartej umowie:
yy w Copernicus Podmiot Leczniczy Sp. z o.o. w Gdańsku na podstawie wybranej próby 50 wyników badań
diagnostyki laboratoryjnej z grudnia 2014 r. i maja 2015 r. stwierdzono, że w 21 przypadkach wystąpiły
błędy przedlaboratoryjne, natomiast w 28 przypadkach prawidłowo pobranego materiału 27 świadczeń,
tj. 96% zrealizowanych zostało w czasie dłuższym118, niż określony w załączniku nr 1 do umowy nr 1-LAB-Z/K/2014,
m.in. opóźnienia119 wynosiły od 1,5 do 9 godzin a w dwóch przypadkach czas realizacji wyniósł 20 i 177 godzin120.
Na podstawie wybranej próby 30 wyników badań diagnostyki mikrobiologicznej z grudnia 2014 r. oraz kwietnia
i maja 2015 r. stwierdzono, że 9 świadczeń, tj. 30% zostało zrealizowanych w czasie dłuższym, niż określony
w załączniku nr 1 do umowy nr 1-LAB-Z/K/2014, a opóźnienia wynosiły od 1,5 do 22,5 godziny.
118 W szpitalu im. Mikołaja Kopernika na 47 poddanych kontroli wyników badań nie stwierdzono wystąpienia błędów

przedlaboratoryjnych i jedynie cztery wyniki badań równowagi kwasowo-zasadowej zostały autoryzowane i przygotowane
do odbioru z przekroczeniem czasu od 20 do 37 minut.
119 Czas opóźnienia liczony był od daty i godziny zarejestrowania badania przez laboratorium do czasu jego autoryzacji przez
diagnostę laboratoryjnego.
120 Np. Badanie równowagi kwasowo-zasadowej realizowane było w czasie od 2 do nawet 177,5 godzin pomimo, że czas
realizacji miał wynosić 0,5 godziny, morfologii krwi w czasie od 5 do 8,5 godziny pomimo, że czas realizacji miał wynosić
2–4 godziny a prokalcytoniny w czasie od 5 do 9 godzin pomimo, że czas realizacji miał wynosić 2 godziny.
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3.5.5. Transport materiału biologicznego
Nadzór nad transportem materiału biologicznego do laboratoriów zewnętrznych znajdujących się
poza lokalizacją szpitala był niewystarczający i nie gwarantował uzyskania wiarygodnych wyników
badań.
Kontrolowane laboratoria posiadały opracowane i wdrożone procedury transportu materiału
do badań z punktów pobrań wewnątrz jednostki i transportu zewnętrznego z wyjątkiem
Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Centrum w Opolu.
Materiał biologiczny, wewnątrz jednostek, transportowany był przez personel oddziałów lub inne
przeszkolone osoby, a w jednym przypadku pocztą pneumatyczną. Za transport zewnętrzny
materiału do podwykonawców odpowiadali kierowcy karetek szpitalnych, przeszkoleni pracownicy
laboratoriów tj. firm zewnętrznych lub pielęgniarki środowiskowe.
Zgodnie z pkt 3.3 załączników nr 1, 2 i 6 do rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie standardów
jakości dla medycznych laboratoriów diagnostycznych i mikrobiologicznych, procedury transportu
materiału zawierają w szczególności informacje dotyczące: dopuszczalnego czasu transportu
i dopuszczalnego zakresu temperatury transportu, z uwzględnieniem rodzajów materiału.
W pięciu kontrolowanych podmiotach w czasie transportu nie była zachowana i dokumentowana
temperatura otoczenia, a w czterech pomimo przewożenia w specjalnych pojemnikach
nie dokumentowano temperatury. Materiał biologiczny do badania w podmiotach zewnętrznych
transportowany był na odległość od 2 do 100 km, w tym w sześciu podmiotach powyżej 20 km.
Procedury wewnętrzne 7 kontrolowanych podmiotów nie określały dopuszczalnego czasu transportu
materiału do badań zleconych podwykonawcom zewnętrznym i nie były dokumentowane.
W pozostałych podmiotach średni czas transportu materiału do badań, z wewnętrznych
i zewnętrznych punktów pobrań trwał od 3 do 180 min. (tj. do 3h).
Spośród 12 podmiotów leczniczych, które przekazały w outsourcing działalność w zakresie
diagnostyki laboratoryjnej dwa podmioty 121 nie posiadały laboratorium analitycznego oraz
mikrobiologicznego w lokalizacji szpitala. Wszystkie badania wykonywane były poza lokalizacją
tych szpitali i transportowane z punktów zbiorczych do laboratoriów podwykonawców oddalonych
o 11, 17 i 50 km. Przekazywanie materiału biologicznego odbywało się w czasie nawet do 13 godzin.
Ponadto, jeden podmiot leczniczy dostarczał pobrany materiał biologiczny do laboratorium
podwykonawcy w dniu następnym od pobrania:
yy Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Olsztynie materiał mikrobiologiczny do badania dostarczał podwykonawcy
własnym transportem, na podłożach otrzymanych z Pracowni Mikrobiologicznej Wojewódzkiego Specjalistycznego
Szpitala Dziecięcego im. prof. dr Stanisława Popowskiego w Olsztynie. Kontrola wykazała, że w 24 (40%)
przypadkach próby objętej badaniem materiał został zarejestrowany w laboratorium podwykonawcy w dniu
następnym, a w trzech przypadkach (5%) dwa dni po jego pobraniu. W sześciu przypadkach (10%), w sprawozdaniu
z badania laboratoryjnego nie odnotowano daty i godziny pobrania materiału do badań. Przyczyną tego było
nie zamieszczenie tych danych w przekazanych zleceniach do badania.

W jednym przypadku do dnia rozpoczęcia kontroli materiał do badań pobrany w gabinetach
specjalistycznych nie był transportowany do laboratorium przez upoważnione osoby
w oznaczonych pojemnikach. Brak było danych na temat warunków, w jakich był dostarczany
do laboratorium przez pacjentów. W pozostałych przypadkach materiał do badań transportowany
był w specjalnych pojemnikach. Środki transportu oraz opakowania były właściwie oznakowane.

121 Wojewódzki Szpital Chorób Płuc i Rehabilitacji w Jaroszowcu oraz Pomorskie Centrum Chorób Zakaźnych i Gruźlicy Sp. z o.o.
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yy W Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej Centrum w Opolu nie została opracowana
procedura transportu materiału do badań laboratoryjnych pobieranego przez lekarzy SP ZOZ Centrum
w gabinetach POZ, Poradni Ginekologiczno-Położniczej Poradni Laryngologicznej oraz Poradni Dermatologicznej.
Nie zapewniono również, aby materiał pobierany w ww. gabinetach dostarczany był do MLD przez upoważnione
do tego osoby (w godzinach pracy MLD materiał z gabinetów dostarczany był do Laboratorium przez
pacjentów). Powyższe stanowiło naruszenie obowiązków określonych w pkt 3.1. i w pkt 3.2. załączników nr 1
i nr 2 do rozporządzenia w sprawie standardów jakości, zgodnie z którymi laboratorium opracowuje, wdraża
i stosuje procedury transportu materiału do badań oraz udostępnia je zleceniodawcom, a materiał do badań
laboratoryjnych winien być transportowany i dostarczany do laboratorium przez upoważnione osoby w zamkniętych
próbówkach lub pojemnikach i w zamkniętym opakowaniu zbiorczym oznakowanym materiał zakaźny.
Stwarzało to ryzyko niezapewnienia wymaganych warunków transportu materiału do badań, które mogły mieć
wpływ na uzyskane wyniki badań oraz zagrożenie związane z transportem w obrębie SP ZOZ Centrum materiału
biologicznego przez osoby nieuprawnione. Ponadto, opracowane procedury transportu materiału pobranego
w domach pacjentów (SOP 8/1 i 8/1/2), nie zawierały informacji określonych w pkt 3.3. ppkt 2–5122 załącznika nr 1
do ww. rozporządzenia. W trakcie kontroli opracowana została nowa instrukcja Transportu materiałów
bakteriologicznych do laboratorium oraz zmieniona została instrukcja „Transport materiału biologicznego
do badań laboratoryjnych”. Pracownicy SP ZOZ, których dotyczyły postanowienia ww. instrukcji zostali z nimi
zapoznani i zobowiązali się do ich przestrzegania.

3.6 Nadzór nad czynnościami diagnostyki laboratoryjnej
3.6.1. Umowy z podmiotami zewnętrznymi na udzielanie świadczeń w zakresie laboratoryjnej
diagnostyki medycznej
Kontrolowane podmioty w niewystarczającym stopniu sprawowały nadzór nad realizacją świadczeń
w zakresie diagnostyki laboratoryjnej, wykonywanych przez podwykonawców.
Umowy o udzielanie świadczeń diagnostyki laboratoryjnej z podmiotami zewnętrznymi
nie zawierały wszystkich wymaganych postanowień, a w ich treści nie zawarto regulacji
zabezpieczających ich interesy, w tym możliwości sprawowania rzetelnego nadzoru nad realizacją
powierzonych zadań, w tym m.in.:
−− zobowiązania wykonawcy do poddania się kontroli przeprowadzanej przez udzielającego
zamówienie, pomimo takiego wymogu określonego dla umów na udzielanie świadczeń zdrowotnych
w art. 27 ust. 4 pkt 4 ustawy o działalności leczniczej – w trzech kontrolowanych podmiotach;
−− postanowienia odnoszącego się do okresu wypowiedzenia, co było wymagane art. 27 ust. 4
pkt 8 ww. ustawy – w dwóch kontrolowanych podmiotach;
−− sposobu organizacji udzielania świadczeń zdrowotnych, w tym miejsca, dni i godzin udzielania
świadczeń zdrowotnych, co było niezgodne z art. 27 ust. 4 pkt 2 ww. ustawy) – w dwóch
kontrolowanych podmiotach;
−− określenia minimalnej liczby osób udzielających określonych świadczeń zdrowotnych, niezgodnie
z art. 27 ust. 4 pkt 3 ww. ustawy – w dwóch kontrolowanych podmiotach;
−− trybu przekazywania udzielającemu zamówienie informacji o realizacji przyjętego zamówienia
(wymóg wynikający z art. 27 ust. 4 pkt 7 ww. ustawy) – w jednym kontrolowanym podmiocie;
−− uregulowań w zakresie sprawowanego nadzoru nad jakością wykonywanych badań.
Zdaniem NIK, brak w zawartej umowie zobowiązania podwykonawcy do podania się kontroli
spowodował, że podmioty lecznicze pozbawiły się możliwości przeprowadzenia kontroli
podwykonawców świadczeń diagnostyki laboratoryjnej, w zakresie m.in. zapewnienia potencjału
kadrowego i sprzętowego na poziomie wykazanym w ofercie.
122 Dotyczących zapewnienia bezpieczeństwa osoby transportującej materiał, minimalizacji skutków skażenia w wypadku
uszkodzenia opakowania zbiorczego lub opakowania indywidualnego transportowanego materiału, sposobu
dekontaminacji w przypadku skażenia oraz opisu pojemników i opakowań zbiorczych przeznaczonych do transportu.
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W siedmiu kontrolowanych podmiotach świadczenia opieki zdrowotnej realizowane były z udziałem
podwykonawców niewymienionych w załączniku do umowy z NFZ, co było niezgodne z art. 133
ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej oraz postanowieniami tych umów. Zaliczają się do nich:
Instytut Psychiatrii i Neurologii w Warszawie, Mazowieckie Centrum Rehabilitacji STOCER Sp. z o.o.
w Konstancinie-Jeziornej, Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw
Wewnętrznych w Koszalinie, Pomorskie Centrum Chorób Zakaźnych i Gruźlicy Sp. z o.o. w Gdańsku,
Medicogen Sp. z o.o. w Kędzierzynie-Koźlu, Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Opolskie
Centrum Onkologii im. prof. Tadeusza Koszarowskiego w Opolu oraz GoldMedica Sp. z o.o. w Gołdapi.
W latach 2015–2016, spośród podmiotów leczniczych, które przekazały w outsourcing działalność
w zakresie diagnostyki laboratoryjnej, kontrole podwykonawców w miejscu udzielania świadczeń
przeprowadzał tylko jeden podmiot leczniczy (Szpital Mrągowski im. Michała Kajki Sp. z o.o.),
a trzy podmioty przeprowadziły łącznie pięć audytów wewnętrznych (Stobrawskie Centrum
Medyczne Sp. z o.o. w Kup, Szpital Wojewódzki im. Mikołaja Kopernika w Koszalinie oraz
Mazowieckie Centrum Rehabilitacji „STOCER” Sp. z o.o. w Konstancinie-Jeziornej).
Pozostałe podmioty lecznicze, w okresie objętym kontrolą, nie przeprowadzały kontroli
u podwykonawców świadczeń diagnostyki laboratoryjnej w miejscu ich realizacji. Nadzór nad
realizacją świadczeń diagnostyki laboratoryjnej sprawowany był, jak wyjaśniano, poprzez podmioty
zewnętrzne, które potwierdzały prawidłowość wykonanych badań wystawianymi certyfikatami oraz
poprzez zawarcie w umowie z podwykonawcą wymaganych postanowień określonych w art. 27
ustawy o działalności leczniczej.
Dobre praktyki
Jako przykład dobrej praktyki można wskazać sprawowanie nadzoru przez Szpital Mrągowski
im. Michała Kajki Sp. z o.o. nad realizacją świadczeń diagnostyki laboratoryjnej przez
podwykonawcę.
yy Szpital Mrągowski im. Michała Kajki Sp. z o.o. w Mrągowie w okresie 2015–2016 (do końca października),
w ramach sprawowania nadzoru nad realizacją świadczeń diagnostyki laboratoryjnej przez OptiMed zrealizował
następujące działania: 1) przeprowadził trzy kontrole laboratorium OptiMed na terenie Szpitala (w zakresie
m.in. stanu sanitarno-higienicznego urządzeń służących do prowadzenia badań analitycznych, personelu
laboratorium, nadzoru nad usługą pobierania materiału metodą włośniczkową, przechowywania i transportu
materiału do badań, wewnętrznej kontroli poprawności oznaczeń, przyjmowania próbek i zleceń oraz ich
przechowywania, nadzoru nad sprzętem i aparaturą. Istotnych nieprawidłowości nie stwierdzono; 2) przeprowadził
jedną kontrolę laboratorium OptiMed w siedzibie w Kętrzynie (w zakresie j.w.) – nie stwierdzono nieprawidłowości;
3) przeprowadził osiem audytów (przeprowadzane raz na kwartał) laboratorium OptiMed w oddziałach Szpitala,
w zakresie m.in. pobierania materiału do badań, jego transportu i terminowości – stwierdzono kilka uchybień,
uwagi zgłoszone do OptiMed zostały wdrożone; 4) pielęgniarki oddziałowe przekazywały co miesiąc naczelnej
pielęgniarce123 uwagi odnośnie działalności OptiMed (np. zbyt długi czas oczekiwania na odbiór materiału ze strony
OptiMed, czy brak podglądu wyników badań w systemie), które następnie zgłaszane były do podwykonawcy.
Ponadto, Szpital posiadał wiedzę o przeprowadzonych kontrolach w OptiMed przez podmioty zewnętrzne.

Spośród podmiotów leczniczych, które przekazały w outsourcing działalność w zakresie diagnostyki
laboratoryjnej trzy124 nie zapewniły skutecznego nadzoru nad realizacją świadczeń, co skutkowało
naruszeniem szczegółowych warunków konkursu ofert oraz postanowień zawartej umowy, a wydłużony
czas realizacji badań mógł zagrażać bezpieczeństwu zdrowotnemu pacjentów. W tym m.in.:
123 Na specjalnie do tego opracowanym druku – „nadzór nad usługą zewnątrzszpitalną”.
124 W tym uwzględniono kontrolę rozpoznawczą R/15/002/KZD przeprowadzoną w Copernicus Podmiot Leczniczy Sp. z o.o.
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yy w Copernicus Podmiot Leczniczy Sp. z o.o. w Gdańsku w Szpitalu Św. Wojciecha badania diagnostyki
laboratoryjnej wykonywane były przez podmiot zewnętrzny z naruszeniem szczegółowych warunków konkursu
ofert oraz postanowień zawartej umowy. Zlecano wykonanie badań w zakresie szerszym, niż zakres badań ujęty
w załączniku do umowy, bez określenia ceny badania, terminu oraz miejsca jego realizacji. Ponadto, świadczenia
diagnostyki mikrobiologicznej wymagające wykonywania wyłącznie w siedzibie zamawiającego, w wynajmowanych
pomieszczeniach Szpitala Św. Wojciecha, były wykonywane i autoryzowane przez podwykonawcę w innym
medycznym laboratorium diagnostycznym zlokalizowanym poza Szpitalem, co naruszało § 2 ust. 3 zawartej umowy
nr 1-LAB-Z/K/2014. Na podstawie poddanej kontroli próby stwierdzono, że 100% tych badań zostało wykonane
w innym medycznym laboratorium diagnostycznym podwykonawcy, a w wynajmowanych pomieszczeniach Szpitala
przyjmowany był jedynie materiał i przygotowywany do transportu;
yy w Namysłowskim Centrum Zdrowia S.A. w Namysłowie nie zapewniono należytego nadzoru nad realizacją
postanowień umów zawartych z podwykonawcami na udzielanie świadczeń zdrowotnych zarówno z zakresu
mikrobiologii, jak i diagnostyki laboratoryjnej, w tym m.in. nie weryfikowano przestrzegania terminów wykonywania
badań, a w konsekwencji nie ustalano przyczyn występowania przypadków ich nieterminowej realizacji. Spośród
zbadanych w toku kontroli 50 sprawozdań z badań laboratoryjnych, w siedmiu przypadkach (14%), dotyczących
badań mikrobiologicznych, zakończenie badania i sporządzenie sprawozdania z jego wynikami nastąpiło
z opóźnieniem wynoszącym od jednego do siedmiu dni.

Na podstawie uzyskanych pisemnych informacji personelu medycznego Szpitala Św. Wojciecha
w Copernicus Podmiot Leczniczy Sp. z o.o. w Gdańsku stwierdzono, że po przekazaniu
w outsourcing działalności z zakresu diagnostyki laboratoryjnej występowały przypadki:
−− skrajnie różnych wyników badania tego samego parametru u tego samego pacjenta;
−− gubienia probówek z krwią, pomimo ich doniesienia do laboratorium;
−− hemoliz krwi pobranej do badań, co uniemożliwiało analizę krwi;
−− ciężkich hiponatremii, które po dobie leczenia wyrównywały się, co klinicznie nie było możliwe;
−− oznaczania parametrów nie zlecanych przez lekarzy, a niewykonywanie tych zlecanych;
−− nierealności oznaczeń wartości badań w stosunku do stanu pacjenta.
Ponadto stwierdzone nieprawidłowości dotyczyły:
yy Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w Koszalinie
w okresie objętym kontrolą systematycznie zlecał Diagnostyce Sp. z o.o. w Krakowie badania laboratoryjne
wykraczające poza zakres świadczeń określonych w umowie współpracy z 1 stycznia 2015 r. Zleceniobiorca
zobowiązał się do wykonywania diagnostyki laboratoryjnej w zakresie cytologii ginekologicznej. Na podstawie
faktur wystawionych w okresie 22 kontrolowanych miesięcy stwierdzono, że Diagnostyka Sp. z o.o. w Krakowie
wykonała 1.826 badań, w tym 1.468 badań z zakresu cytologii ginekologicznej oraz 358 innych badań, nieujętych
w umowie. Dyrektor Zakładu wyjaśnił, że przypadki wykonywania przez ww. Spółkę badań innych niż określone
w umowie, wynikało z faktu, że w regionie koszalińskim nie występuje podmiot wykonujący niektóre ze zleconych
badań i decyzję o współpracy podjęto ze względu na gwarantowany czas oczekiwania na wynik i dobro pacjenta.
Ze względu m.in. na potrzebę ustalenia cen zlecanych świadczeń, NIK wskazała na celowość dokonania umownych
regulacji w tym zakresie.
yy Laboratoria Medyczne Optimed Kuriata, Wroński Sp.j. w Kętrzynie podwykonawca Szpitala Mrągowskiego
im. Michała Kajki Sp. z o.o. w Mrągowie w okresie objętym kontrolą zlecił swojemu podwykonawcy realizację 48.085
badań histopatologicznych na łączną kwotę 215,4 tys. zł bez uzyskiwania pisemnej zgody Szpitala, co było niezgodne
z § 3 ust. 8 umowy z dnia 30 maja 2014 r. na udzielanie świadczeń w zakresie badań histopatologicznych, który
stanowił, że 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.
yy Instytut Psychiatrii i Neurologii w Warszawie nie zapewnił skutecznego nadzoru nad przestrzeganiem
postanowień umowy zawartej z Konsorcjum ALAB na świadczenie usług w zakresie diagnostyki laboratoryjnej
i nie monitorował prawidłowości realizacji umowy, co skutkowało przekroczeniem liczby zleconych badań
o 96.378 (tj. o 16,5%) i ich wartości o 644,9 tys. zł (tj. 22,2%). W badanym okresie Konsorcjum wykonało łącznie
678.741 badań o wartości 3.545,4 tys. zł, podczas gdy umowa zobowiązywała do wykonania 582.363 badań
o wartości 2.900, 5 tys. zł.
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W trakcie przeprowadzania czynności kontrolnych w dwóch podmiotach leczniczych zostały
rozwiązane umowy z podwykonawcami, w jednym przypadku w trybie natychmiastowym
z powodu rażących uchybień w realizacji przedmiotu umowy. W tym:
yy w Mazowieckim Centrum Rehabilitacji STOCER Sp. z o.o. w Konstancinie-Jeziornej w trakcie przeprowadzania
czynności kontrolnych Zarząd Spółki STOCER rozwiązał w trybie natychmiastowym, tj. z dniem 21 listopada 2016 r.,
umowy zawarte na świadczenia diagnostyki laboratoryjnej i mikrobiologii ze Spółką Laboratoria RH+. Powodem
rozwiązania umów, jak wynikało z informacji uzyskanej od Członka Zarządu Spółki STOCER, były rażące uchybienia
w realizacji przedmiotu zamówienia, w tym m.in. brak odczynników diagnostycznych do wykonywania badań
w pracowni serologii, zmiana lokalizacji laboratorium wykonującego badania z zakresu mikrobiologii oraz
informacja od Spółki Laboratoria RH+ o trudnościach finansowych, które uniemożliwiają realizację przedmiotu
zamówienia. Celem zabezpieczenia roszczeń Spółka STOCER wstrzymała płatności faktur wystawionych przez
Spółkę Laboratoria RH+ o łącznej wartości 104,5 tys. zł. Z uwagi na konieczność natychmiastowego zapewnienia
ciągłości udzielania świadczeń w zakresie diagnostyki laboratoryjnej, Spółka STOCER, do czasu przeprowadzenia
konkursu ofert, podpisała umowy z dwoma innymi podwykonawcami.
yy w Namysłowskim Centrum Zdrowia S.A. w Namysłowie świadczenia w zakresie diagnostyki laboratoryjnej
realizowane były od 1 lutego 2014 r. podwykonawcę, będącego przedsiębiorcą prowadzącym działalność
gospodarczą pod firmą LAB-MED (…). W dniu 30 września 2016 r. ww. przedsiębiorca bez podania przyczyny
wypowiedział umowy nr 31/2016 oraz nr 32/2016 z zachowaniem umownego, jednomiesięcznego okresu
wypowiedzenia. W związku z powyższym, NCZ podjęło działania w celu zapewnienia ciągłości dostępności
do świadczeń diagnostyki laboratoryjnej i w dniu 24 października 2016 r. zawarło umowy nr 128/2016
oraz nr 129/2016 na – odpowiednio – udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie diagnostyki laboratoryjnej
oraz udzielanie mikrobiologicznych badań laboratoryjnych.

3.6.2. Realizacja świadczeń w zakresie badań mikrobiologicznych
Według opinii konsultanta krajowego w dziedzinie mikrobiologii w Polsce jest znaczące zapotrzebowanie
na lekarzy mikrobiologów, a liczba aktywnych zawodowo lekarzy specjalistów w tej dziedzinie
jest niska i niewystarczająca wobec narastających zagrożeń ze strony drobnoustrojów i związanej
z tym konieczności wszczynania ukierunkowanych działań terapeutycznych i profilaktycznych.
Obecnie jest tylko 110 specjalistów w tej dziedzinie medycyny aktywnych zawodowo.
Wykres nr 17
Liczba aktywnych zawodowo lekarzy mikrobiologów
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Źródło: Opracowanie własne NIK na podstawie danych Naczelnej Izby Lekarskiej, według stanu na koniec grudnia 2016 r.
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W dużej liczbie szpitali, w tym w wysokospecjalistycznych, nie ma lekarza mikrobiologa, który
powinien sprawować nie tylko funkcje kierownika laboratorium, ale także przewodniczącego
lub członka zespołu ds. zakażeń oraz zespołu ds. antybiotykoterapii.
Mapa nr 3
Liczba mikrobiologów przypadająca na szpital

Źródło: Opracowanie własne NIK na podstawie danych Naczelnej Izby Lekarskiej.

Realizacja świadczeń w zakresie badań mikrobiologicznych przez podwykonawcę zapewniała
udzielającemu zamówienie przeprowadzanie oceny zakażeń szpitalnych oraz sytuacji
epidemiologicznej. Odsetek pacjentów, u których wykryto zakażenie szpitalne i wykonywane
były badania mikrobiologiczne, w celu identyfikacji drobnoustroju i oznaczenia jego wrażliwości
na antybiotyki, kształtował się na poziomie od 2,7 do 100%.
Gromadzone były informacje o liczbie wykonywanych badań na każdym oddziale, rodzaju badań,
liczbie wyników dodatnich i wątpliwych, które umożliwiały dokonywanie oceny prowadzenia
analizy lokalnej sytuacji epidemiologicznej, analizy wykonywania badań laboratoryjnych
obejmujących liczbę wykonywanych badań mikrobiologicznych oraz innych zestawień
statystycznych wynikających z zapotrzebowania szpitala.
Kontrolowane podmioty lecznicze posiadały procedury postępowania w przypadku występowania
w poszczególnych oddziałach szpitali szczepów bakteryjnych tzw. czynników alarmowych i ich
lekowrażliwości.
W okresie objętym kontrolą kierownictwu szpitali przedstawiano analizę badań mikrobiologicznych
z poszczególnych klinik/oddziałów w postaci mapy mikrobiologicznej oraz analizę występowania
drobnoustrojów na oddziałach szpitala, czynników alarmowych (alert patogenów) i lekowrażliwości
izolowanych drobnoustrojów. Sporządzane były listy czynników alarmowych oraz raporty dotyczące
bieżącej sytuacji epidemiologicznej szpitala, które przekazywane były również Zespołowi kontroli
zakażeń szpitalnych.
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Warunki zawartych umów regulowały kwestię dotyczącą przyjmowania materiału do badania
mikrobiologicznego oraz ich wykonywania przez laboratorium.
Kontrolowane podmioty nie zawsze zapewniały udział specjalisty z zakresu mikrobiologii w pracach
i spotkaniach zespołów ds. zakażeń szpitalnych, z powodu braku specjalistów w tej dziedzinie
medycyny, np.:
yy W Powiatowym Centrum Medycznym Sp. z o.o. w Braniewie Zarządzeniem Dyrektora Szpitala nr 15/2012
z 30 stycznia 2012 r. w skład Zespołu ds. Zakażeń Szpitalnych powołano diagnostę (jako specjalistę do spraw
mikrobiologii), który nie posiadał kwalifikacji wymaganych §4 pkt 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z 27 maja
2010 r. w sprawie kwalifikacji członków zespołu kontroli zakażeń szpitalnych. Osoba ta nie miała bowiem specjalizacji
w dziedzinie mikrobiologii, mikrobiologii medycznej lub mikrobiologii lekarskiej. Przyczyną braku udziału specjalisty
mikrobiologa w spotkaniach Zespołu ds. Zakażeń Szpitalnych, były trudności w pozyskaniu takiego specjalisty.

3.6.3. Kontrole medycznego laboratorium diagnostycznego
Nadzór nad realizacją świadczeń diagnostyki laboratoryjnej był niewystarczający do zapewnienia
ich jakości na poziomie określonym przez przepisy prawa powszechnie obowiązującego.
Kontrole wewnętrzne i audyty w medycznych laboratoriach diagnostycznych przeprowadzane
były w 18 kontrolowanych podmiotach, w zakresie realizacji działań zapobiegających szerzeniu
się zakażeń i chorób zakaźnych przez zespoły kontroli zakażeń szpitalnych. W wyniku tych kontroli,
poza uchybieniami, które na bieżąco były usuwane, nie stwierdzono nieprawidłowości.
W latach 2015–2016 w laboratoriach objętych kontrolą przeprowadzone zostały cztery kontrole
realizacji świadczeń diagnostyki laboratoryjnej przez konsultantów wojewódzkich, jedna
przez wojewodę oraz inne instytucje, w tym m.in. pracownie serologii transfuzjologicznej
przez Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa oraz Powiatowe Stacje Sanitarno-Epidemiologiczne. Natomiast Opolskie Centrum Onkologii zostało poddane ocenie akredytacyjnej
przez Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia, w zakresie oceny laboratorium
wszystkie standardy zostały ocenione maksymalnie.
W latach 2015–2016 do kierowników kontrolowanych podmiotów leczniczych wpłynęło łącznie
15 skarg dotyczących realizacji świadczeń z zakresu diagnostyki laboratoryjnej, m.in. z tytułu:
powikłań u pacjentów powstałych po pobraniu krwi żylnej, obciążenia pacjenta dodatkowymi
kosztami za wykonanie badania (szpital nie uznał podstaw do uznania roszczeń), odmowa
wykonania prywatnych badań w dniu wolnym od pracy. Ponadto:
yy w Mazowieckim Centrum Rehabilitacji STOCER Sp. z o.o. w Konstancinie-Jeziornej skargi dotyczyły: długiego
czasu oczekiwania na wyniki badania grupy krwi i próby krzyżowej, co powodowało opóźnienia w wykonywaniu
zabiegów operacyjnych (5 skarg), braku próbek na posiew krwi w laboratorium, co opóźniało wykonanie badania,
nieprawidłowych wyników badań, co mogło skutkować podejmowaniem nieprawidłowych decyzji leczniczych
oraz braku możliwości zlecania badań i odbierania wyników w formie elektronicznej. W związku ze złożonymi
skargami podjęto szereg działań m.in. odbyły się dwa spotkania z przedstawicielami Spółki Laboratoria RH+ oraz
w związku z nieprzestrzeganiem warunków umowy, nałożona została kara umowna w wysokości 5% wartości
wynagrodzenia miesięcznego netto;
yy w Samodzielnym Publicznym Gminnym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Nowym Wiśniczu, wpłynęły
dwie skargi/reklamacje. Skarga z września 2015 r. dotyczyła niezachowania zasad bezpieczeństwa i higieny
przy pobieraniu krwi od pacjentów (pielęgniarka nie zmieniała rękawiczek). Kierownictwo podmiotu leczniczego
przeprowadziło z pracownikiem „rozmowę dyscyplinującą”, obligującą do spełniania wymogów i procedur
obowiązujących w Punkcie Pobrań Laboratorium, a Kierownik Laboratorium przeprowadziła szkolenie
przypominające m.in. zasady bezpieczeństwa i higieny pracy w Punkcie Pobrań, w którym uczestniczyło
18 pracowników. W styczniu 2016 r. pacjentka kwestionowała wynik badania immunologicznego. Reklamacja ta,
po wykonaniu ponownego badania w Laboratorium i przekazaniu próbek kontrolnych do badania w laboratorium
Diagnostyka Sp. z o.o. w Krakowie, została uznana za nieuzasadnioną – wyniki badań przeprowadzonych
w obydwóch laboratoriach były podobne.
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4.1 Przygotowanie kontroli
Dostępność i finansowanie diagnostyki laboratoryjnej nie było do tej pory przedmiotem odrębnej
kontroli NIK. Do przygotowania programu kontroli wykorzystano ustalenia z przeprowadzonych
kontroli rozpoznawczych, treść interpelacji poselskich w tym zakresie, dane statystyczne a także
teksty i opracowania naukowe oraz publicystyczne dotyczące funkcjonowania diagnostyki
laboratoryjnej w systemie ochrony zdrowia.
Wykorzystano również ustalenia panelu ekspertów, który odbył się w dniu 28 czerwca 2016 r.
w siedzibie NIK w Warszawie. Uczestniczyli w nim przedstawiciele nauki, samorządu zawodowego,
administracji publicznej, organizacji pozarządowych oraz przedstawiciele największych sieci
laboratoryjnych. Panel poświęcony był dostępności i finansowaniu diagnostyki laboratoryjnej,
ze szczególnym uwzględnieniem jakości i wiarygodności wyników laboratoryjnych. Omówione zostały
pozytywne oraz negatywne aspekty organizacji i finansowania świadczeń w zakresie diagnostyki
laboratoryjnej w systemie opieki zdrowotnej. Zwrócono uwagę między innymi na szczególną rolę
diagnostyki laboratoryjnej w systemie ochrony zdrowia oraz jej efektywne wykorzystanie, zależne
od prawidłowego doboru, dostępności, jakości wykonania i właściwej interpretacji wyników.
Podkreślony został również fakt, że w Polsce wykonuje się za mało badań laboratoryjnych w ramach
świadczeń podstawowej opieki zdrowotnej, a ograniczenie dostępności wynika m.in. ze sposobu
finansowania. Zwrócono także uwagę na brak rejestru i wyceny laboratoryjnych badań medycznych
oraz powszechnie obowiązującego systemu licencjonowania laboratoriów medycznych powiązanego
z oceną jakości badań. Ciekawy wątek dyskusji dotyczył jakości wykonywanych badań w przypadku
oddalenia medycznego laboratoria diagnostyczne od szpitala czy przychodni. O ile samo badanie
wykonane nowoczesnymi technikami może być bez zarzutu, o tyle wątpliwości budzi to, czy pobrany
materiał podczas np. długiego transportu nadaje się jeszcze do zbadania. Zdaniem ekspertów
transport materiału biologicznego, czas przewożenia oraz warunki w jakich się znajduje, a więc
temperatura czy drgania mają wpływ na ostateczny wynik.
Departament Zdrowia, w ramach przygotowania do kontroli planowej koordynowanej,
przeprowadził w 2015 r. kontrolę rozpoznawczą R/15/002 – „Diagnostyka laboratoryjna
w podmiotach leczniczych” w trzech podmiotach:
1) Centralnym Ośrodku Badań Jakości w Diagnostyce Laboratoryjnej w Łodzi, w zakresie realizacji
jego zadań statutowych;
2) dwóch podmiotach leczniczych: Instytut Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi i COPERNICUS
Podmiot Leczniczy Sp. z o.o. w Gdańsku, w zakresie funkcjonowania medycznego laboratorium
diagnostycznego w strukturach podmiotu leczniczego oraz zlecania podmiotom zewnętrznym
badań diagnostyki laboratoryjnej.
NIK pozytywnie oceniła realizację zadań statutowych Centralnego Ośrodku Badań Jakości
w Diagnostyce Laboratoryjnej Ośrodka, w tym w szczególności sposób prowadzenia programów
międzylaboratoryjnych oceny jakości badań laboratoryjnych w Polsce. Szczególną uwagę Izba
zwróciła na zinformatyzowanie sprawdzianów – przeprowadzane jedynie przez pracowników
Ośrodka, bez udziału firm zewnętrznych – co ograniczało ponoszone koszty na ten cel oraz
przyspieszało opracowanie wyników. Stwierdzone formalne uchybienia w toku postępowań
o zamówienie publiczne materiałów kontrolnych do sprawdzianów wiarygodności badań
laboratoryjnych, w latach 2014–2015, nie miały żadnego wpływu na rozstrzygnięcia przetargów.
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Jednocześnie NIK zauważyła, że dalsza działalność Ośrodka – w obliczu dokonujących się zmian
na rynku diagnostyki laboratoryjnej i funkcjonowania laboratoriów diagnostycznych – wymaga
szeregu zmian organizacyjnych i legislacyjnych na nowo określających rolę, zadania i pozycję Ośrodka
w systemie zapewnienia klinicznie wymaganej wiarygodności wyników badań laboratoryjnych
w Polsce. W tym celu, w ocenie NIK, niezbędne jest zainicjowanie dyskusji możliwie jak najszerszej
reprezentacji całego środowiska diagnostyki laboratoryjnej pod przewodnictwem Ministra Zdrowia.
Najwyższa Izba Kontroli pozytywnie oceniła funkcjonowanie Centrum Medycznej Diagnostyki
Laboratoryjnej (dalej: CMDL) w strukturach Instytutu Centrum Zdrowia Matki Polki w okresie
objętym kontrolą. W ocenie NIK zarówno organizacja, jak i sposób funkcjonowania CMDL sprzyjały
uzyskiwaniu wiarygodnych, powtarzalnych i jednoznacznych wyników badań, adekwatnych
do istniejącego problemu klinicznego. Stwierdzone formalne nieprawidłowości, przy zlecaniu
przez Instytut świadczeń diagnostyki laboratoryjnej podmiotom zewnętrznym, nie miały wpływu
na proces leczenia i bezpieczeństwo zdrowotne pacjentów.
Po kontroli COPERNICUS Podmiot Leczniczy Sp. z o.o., NIK pozytywnie oceniła współpracę
z podmiotem zewnętrznym w zakresie wykonywania badań diagnostyki laboratoryjnej w Szpitalu
im. Mikołaja Kopernika. Z kolei badania diagnostyki laboratoryjnej w Szpitalu Św. Wojciecha
zlecono podmiotowi zewnętrznemu z naruszeniem szczegółowych warunków konkursu ofert.
Ponadto, nie zapewniono skutecznego nadzoru nad przestrzeganiem postanowień zawartej
umowy, a wydłużony czas realizacji badań mógł zagrażać bezpieczeństwu i zdrowiu pacjentów.
W ocenie NIK, wydzielenie tej części działalności medycznej i przekazanie jej w outsourcing w celu
optymalizacji kosztów podmiotu, nie przyczyniło się do podniesienia jakości udzielanych świadczeń
diagnostyki laboratoryjnej.
Ponadto stwierdzono m.in.:
−− nieterminowe regulowanie zobowiązań wynikających z wystawianych przez kontrahentów
faktur z tytułu dostaw i usług, co skutkowało powstawaniem zobowiązań wymagalnych i zapłatą
naliczanych odsetek ustawowych;
−− ponoszenie kosztów z tytułu nierozwiązanych umów na dostawę sprzętu laboratoryjnego
oraz dzierżawę analizatorów, po przekazaniu w outsourcing usług w obszarze diagnostyki
laboratoryjnej;
−− niezapewnienie nadzoru diagnosty laboratoryjnego nad całym przebiegiem procesu
diagnostycznego wykonywanych badań w Pracowni Mykologicznej;
−− przeprowadzanie okresowych przeglądów technicznych wykorzystywanej aparatury i sprzętu
do wykonywania czynności diagnostyki laboratoryjnej, niezgodnie z zaleceniami producenta;
−− niewyodrębnienie w strukturze Zakładu Patomorfologii medycznego laboratorium
diagnostycznego do wykonywania czynności diagnostyki laboratoryjnej.
Do kontroli zostały wytypowane: Ministerstwo Zdrowia oraz 29 podmiotów leczniczych na terenie
województw właściwych dla Delegatur NIK biorących udział w kontroli, w tym 12 podmiotów,
które przekazały w outsourcing świadczenia w zakresie diagnostyki laboratoryjnej. Skontrolowano
również 14 medycznych laboratoriów diagnostycznych podwykonawców w ramach kontroli
krzyżowej, wykonujących badania laboratoryjne na rzecz podmiotów leczniczych, które przekazały
w outsourcing świadczenia w tym zakresie.
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4.2 Postępowanie kontrolne i działania podjęte po zakończeniu kontroli
Kontrolę przeprowadzono od 20 września 2016 r. do 30 stycznia 2017 r. (data podpisania ostatniego
wystąpienia pokontrolnego). Wystąpienia pokontrolne zostały przekazane wszystkim kierownikom
41 kontrolowanych jednostek.
Sformułowano 141 wniosków pokontrolnych. Adresaci wystąpień pokontrolnych poinformowali
NIK o sposobie wykorzystania uwag i wykonaniu wniosków. Według stanu na dzień 28 czerwca
2017 r. zrealizowano 82 wnioski, 36 było w trakcie realizacji, a 23 wnioski nie zostały zrealizowane.
Pod adresem Ministra Zdrowia skierowano wnioski dotyczące:
−− przeprowadzenia kompleksowej analizy funkcjonowania medycznych laboratoriów
diagnostycznych, mając szczególnie na uwadze sposób ich finansowania, w celu efektywnego
funkcjonowania tych jednostek;
−− przygotowania, na podstawie wyników wspomnianej analizy, propozycji systemowych rozwiązań
dotyczących diagnostyki laboratoryjnej, w szczególności zapewniających właściwe finansowanie
badań diagnostycznych;
−− przeprowadzenia analizy zapotrzebowania na kadrę medyczną w dziedzinach diagnostyki
laboratoryjnej oraz w dziedzinach medycyny mających zastosowanie w diagnostyce
laboratoryjnej;
−− wyposażenia Centralnych Ośrodków Badań Jakości w kompetencje niezbędne do wzmocnienia
nadzoru nad jakością wykonywanych badań.
Wnioski sformułowane pod adresem podmiotów leczniczych dotyczyły następujących kwestii:
−− zapewnienia zgodności regulaminu organizacyjnego ze strukturą organizacyjną podmiotu
leczniczego oraz dokonania zmiany danych w rejestrze podmiotów wykonujących działalność
leczniczą;
−− utworzenia w strukturze Zakładu (Patomorfologii, Neuropatologii) medycznego laboratorium
diagnostycznego w celu wykonywania czynności diagnostyki laboratoryjnej i wystąpienie
z wnioskiem o wpis laboratorium do ewidencji;
−− przeprowadzania przeglądów technicznych urządzeń laboratoryjnych, zgodnie z zaleceniami
autoryzowanego serwisu lub producentów i niedopuszczanie do używania aparatury
laboratoryjnej, dla której upłynął termin przeglądu technicznego;
−− zatrudnienia na stanowisku kierownika laboratorium osoby posiadającej tytuł specjalisty zgodny
z profilem laboratorium;
−− zapewnienia dostępności diagnosty laboratoryjnego w godzinach pracy laboratorium oraz
nadzoru nad wykonywanymi czynnościami diagnostyki laboratoryjnej przez techników analityki
medycznej;
−− autoryzowania wyników badań przez diagnostę laboratoryjnego obecnego w laboratorium,
w którym wykonywane były badania;
−− udzielania zamówień na świadczenia zdrowotne z zakresu diagnostyki laboratoryjnej
w oparciu o prawidłowo ustaloną wartość przedmiotu zamówienia, warunkującą zastosowanie
odpowiedniego trybu udzielania takich zamówień;
−− wyłaniania wykonawców świadczeń z zakresu diagnostyki laboratoryjnej z zastosowaniem trybu
konkursu ofert, wynikającego z przepisów ustawy o działalności leczniczej;
−− zapewnienia rzetelnego przeprowadzania postępowań związanych z udzielaniem zamówień
na realizację świadczeń zdrowotnych z zakresu diagnostyki laboratoryjnej;
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−− terminowego regulowania zobowiązań finansowych wobec podwykonawców świadczeń
diagnostyki laboratoryjnej, zgodnie z art. 44 ust. 3 pkt 3 ustawy o publicznych;
−− opracowania, wdrożenia, udostępniania i aktualizacji opracowanych procedur w zakresie
zlecania, pobierania i transportu materiału do badań laboratoryjnych, przedstawiania
i wydawania wyników badań oraz archiwizowania ich zleceń i kopii sprawozdań;
−− określania w procedurze transportu materiału do badań laboratoryjnych informacji dotyczących
dopuszczalnego czasu transportu oraz dopuszczalnego zakresu temperatury transportu,
z uwzględnieniem rodzajów materiału;
−− zapewnienia personelowi medycznemu laboratorium udziału w szkoleniach;
−− zamieszczania w formularzu zlecenia badania laboratoryjnego wymaganych informacji,
w szczególności daty i godziny pobrania materiału do badania, daty i godziny przyjęcia materiału
do laboratorium oraz danych osoby pobierającej materiał biologiczny;
−− zamieszczania w sprawozdaniach z przeprowadzonych badań wymaganych informacji,
w szczególności daty wykonania badania, daty i godziny pobrania materiału oraz daty i godziny
przyjęcia materiału do badań;
−− zapewnienia skutecznie funkcjonującego wewnątrzlaboratoryjnego systemu zarządzania
jakością, w szczególności poprzez rejestrowanie i analizowanie błędów dla wszystkich faz
procesu diagnostycznego, ewidencjonowanie warunków środowiskowych wykonywania
badań diagnostycznych oraz udział w programach zewnętrznej oceny jakości wszystkich badań
wykonywanych w laboratorium;
−− podjęcia skutecznych działań w celu wyeliminowania powstawania błędów w fazie
przedanalitycznej;
−− podjęcia działań mających na celu wyeliminowanie przekraczania limitu czasu określonego
w procedurach na wykonywanie i autoryzację badań laboratoryjnych;
−− zgłaszania oddziałowi wojewódzkiemu NFZ realizacji świadczeń diagnostyki laboratoryjnej
z udziałem podwykonawcy;
−− sprawowania skutecznego nadzoru nad przestrzeganiem warunków umowy zawartej
z podmiotem zewnętrznym o świadczenie usług w zakresie diagnostyki laboratoryjnej
oraz monitorowanie ponoszonych kosztów;
−− zamieszczania w umowach z podwykonawcami świadczeń diagnostyki laboratoryjnej
postanowień wymaganych art. 27 ustawy o działalności leczniczej;
−− zlecania wykonywania badań laboratoryjnych zgodnie z zakresem zawartych umów.
Wnioski sformułowane pod adresem podwykonawców realizujących świadczenia w zakresie
diagnostyki laboratoryjnej na rzecz kontrolowanych podmiotów leczniczych dotyczyły
następujących kwestii:
−− zapewnienia dostępności diagnosty laboratoryjnego w godzinach pracy laboratorium oraz
nadzoru nad wykonywanymi czynnościami diagnostyki laboratoryjnej przez techników analityki
medycznej;
−− wykonywania oceny jakości i wartości diagnostycznej badań oraz laboratoryjnej interpretacji
i autoryzacji wyników badań, pod nadzorem diagnosty laboratoryjnego obecnego
w laboratorium, w którym wykonywane są badania;
−− zapewnienia terminowej realizacji świadczeń diagnostyki laboratoryjnej dla udzielającego
zamówienie;
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−− umieszczania w sprawozdaniach wyników badań laboratoryjnych wymaganych informacji,
w szczególności daty i godziny pobrania, przez zlecającego, materiału do badań;
−− podzlecania badań podmiotowi zewnętrznemu, zgodnie z warunkami określonymi w umowie
z udzielającym zamówienie.
Spośród 41 przeprowadzonych kontroli, w 7 przypadkach nie skierowano wniosków pokontrolnych,
w tym w ramach jednej kontroli podmiotu leczniczego oraz 6 kontroli podwykonawców,
realizujących świadczenia w zakresie diagnostyki laboratoryjnej na rzecz kontrolowanych
podmiotów leczniczych.
W jednym przypadku odstąpiono od sformułowania wniosków pokontrolnych z powodu
rozwiązania w trybie natychmiastowym umowy zawartej z podwykonawcą na realizację świadczeń
diagnostyki laboratoryjnej i mikrobiologicznej.
Do 7 wystąpień pokontrolnych skierowanych do Ministra Zdrowia, czterech spółek (Przychodnia
im. Jana Pawła II Sp. z o.o. w Myśliborzu, Laboratoria Medyczne Bruss Grupa Alab Sp. z o.o.
w Gdyni, ALAB Laboratoria Sp. z o.o. w Warszawie i Mazowieckie Centrum Rehabilitacji „STOCER”
Sp. z o.o. w Konstancinie-Jeziornej), Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie oraz Szpitala
Wojewódzkiego w Koszalinie, wpłynęło łącznie 20 zastrzeżeń.
W przypadku pięciu zastrzeżeń zgłoszonych do dwóch wystąpień pokontrolnych (Laboratoria
Medyczne Bruss Grupa Alab Sp. z o.o. w Gdyni oraz Mazowieckie Centrum Rehabilitacji „STOCER”
Sp. z o.o. w Konstancinie-Jeziornej) wydane zostały postanowienia o odmowie przyjęcia złożonych
zastrzeżeń z powodu zgłoszenia ich przez osoby nieuprawnione.
Na postanowienia Dyrektorów jednostek kontrolnych o odmowie przyjęcia zgłoszonych zastrzeżeń
wpłynęły zażalenia do Prezesa NIK, który wydał postanowienia o utrzymaniu w mocy zaskarżonych
postanowień.
Na 15 zastrzeżeń podlegających rozpatrzeniu dwa zostały uwzględnione w całości, pozostałe
zostały oddalone.
W dniu 29 maja 2017 r. Delegatura NIK w Krakowie przekazała Rzecznikowi Dyscypliny Finansów
Publicznych zawiadomienie o naruszeniu dyscypliny finansów publicznych.
Ponadto, korzystając z uprawnień określonych w art. 29 ust. 1 pkt 2 lit. f oraz art. 40 ust. 7 ustawy
o NIK, skierowano zapytania do następujących podmiotów: NFZ, KRDL, Naczelnej Izby Lekarskiej,
COBJwDL, COBJwDM, IPDDL, 16 wojewodów oraz 6 konsultantów wojewódzkich125.

125 W dziedzinie diagnostyki laboratoryjnej, województwa mazowieckiego, małopolskiego, opolskiego, pomorskiego,
warmińsko-mazurskiego oraz zachodniopomorskiego.
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4.3 Finansowe rezultaty kontroli
Stwierdzone w toku kontroli nieprawidłowości wyniosły łącznie126
Kwota ta obejmowała: 								56.904,9 tys. zł.
Finansowe lub sprawozdawcze skutki nieprawidłowości:				

56.900,0 tys. zł,

w tym:
1. Uszczuplenie środków lub aktywów:							40,2 tys. zł,
(kwoty niewyegzekwowanych należności z tytułu odsetek karnych za nieterminowe regulowanie
zobowiązań oraz kwota zaniżonych przychodów za świadczenie usług w zakresie diagnostyki
laboratoryjnej)
2. Kwoty nienależnie uzyskane:								1,5 tys. zł,
(kwoty nienależnie pobranych środków finansowych z tytułu zawyżenia należności za wykonane
badania laboratoryjne)
3. Kwoty wydatkowane z naruszeniem prawa:					

39.365,2 tys. zł;

(kwoty nieterminowego regulowania zobowiązań wobec podwykonawców świadczących
usługi w zakresie wykonywania badań laboratoryjnych; kwoty wydatkowane z tytułu zlecanych
badań laboratoryjnych na podstawie umów zawartych z pominięciem trybu konkursu ofert,
przewidzianego dla zamawiania świadczeń zdrowotnych; kwoty wydatkowane na świadczenia
diagnostyki laboratoryjnej udzielane przez podwykonawców, wyłonionych z naruszeniem zasad lub
trybu postępowania dla zamawiania świadczeń zdrowotnych, które miały wpływ na wybór oferty)
4. Kwoty wydatkowane w następstwie działań stanowiących naruszenie prawa:

61,4 tys. zł,

(kwoty zapłaconych odsetek z tytułu nieterminowego regulowania zobowiązań wobec
podwykonawców świadczących usługi w zakresie wykonywania badań laboratoryjnych)
5. Kwoty wydatkowane z naruszeniem zasad należytego zarządzania finansami:

646,5 tys. zł,

(kwoty wydatkowane z naruszeniem postanowień umowy w zakresie wykonywania badań
diagnostyki laboratoryjnej)
6. Potencjalne finansowe lub sprawozdawcze skutki nieprawidłowości:		

16.785,2 tys. zł

(kwoty stanowiące niezapłacone należności na rzecz podwykonawców z tytułu wykonywanych
badań laboratoryjnych, kwoty stanowiące naliczone i niezapłacone odsetki z tytułu nieterminowego
regulowania zobowiązań, kwoty niewydatkowane zakwestionowanej umowy na realizację
świadczeń diagnostyki laboratoryjnej)
Korzyści finansowe:									4,9 tys. zł,
w tym:
Pozyskane pożytki finansowe:								4,9 tys. zł
(kwoty wyegzekwowanych należności z tytułu odsetek karnych)
126 Uwzględniono również finansowe rezultaty kontroli rozpoznawczej R/15/002/KZD przeprowadzonej w Copernicus Podmiot
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Leczniczy Sp. z o.o. w Gdańsku.

–

–
–
–

1.

2.

Samodzielny Publiczny Specjalistyczny Szpital Zachodni
im. św. Jana Pawła II w Grodzisku Mazowieckim

Instytut Psychiatrii i Neurologii w Warszawie

Mazowieckie Centrum Rehabilitacji STOCER Sp. z o.o.
w Konstancinie-Jeziornej

Szpital Specjalistyczny Sp. z o.o. w Kościerzynie

Powiatowe Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w Kartuzach

Pomorskie Centrum Chorób Zakaźnych i Gruźlicy Sp. z o.o.
w Gdańsku

Szpitale Tczewskie S.A. w Tczewie

Szpital Wojewódzki im. św. Łukasza SPZOZ w Tarnowie

Samodzielny Publiczny Gminny Zakład Opieki Zdrowotnej
w Nowym Wiśniczu

Przychodnia Diagnostyczno-Lekarska HAUER B. Hauer, Ł. Hauer
Sp.j. w Tarnowie

Szpital Specjalistyczny im. Stefana Żeromskiego SPZOZ w Krakowie

Wojewódzki Szpital Chorób Płuc i Rehabilitacji w Jaroszowcu

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

4.

3.

–

Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny im. prof. Adama Grucy
Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego w Otwocku

3.

Diagnostyka Sp. z o.o. – w tym: Medyczne
Laboratorium Diagnostyka w Szpitalu
Specjalistycznym im. Stefana Żeromskiego SPZOZ
w Krakowie oraz Medyczne Laboratorium Diagnostyka
w Olkuszu

Laboratoria Medyczne Bruss Grupa Alab Sp. z o.o.
– w tym: Medyczne Laboratorium Diagnostyczne
Gdynia (Pracownia diagnostyki mikrobiologicznej)
oraz Medyczne Laboratorium Diagnostyczne
w Tczewie

–

–

Laboratoria RH+ Sp. z o.o. – w tym: MLD RH+
Szpital Joteyki w Warszawie oraz MLD RH+
Szpital Konstancin w Konstancinie – Jeziornej

ALAB Laboratoria Sp. z o.o. – w tym: Laboratorium
Analiz Lekarskich ALAB Instytut Psychiatrii
i Neurologii

–

Centralny Szpital Kliniczny Ministerstwa Spraw Wewnętrznych
i Administracji w Warszawie

Nazwa kontrolowanego podwykonawcy

2.

Lp.

Ministerstwo Zdrowia

Nazwa kontrolowanej jednostki

1.

Lp.

Delegatura w Krakowie

Delegatura w Gdańsku

Departament Zdrowia

JO NIK
przeprowadzająca
kontrolę

Wykaz kontroli jednostkowych oraz jednostek organizacyjnych NIK, które przeprowadziły w nich kontrole
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84
_
_

10.
11.

Powiatowe Centrum Medyczne Sp. z o.o. w Braniewie

Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Olsztynie

Szpital Mrągowski im. Michała Kajki Sp. z o.o. w Mrągowie

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Opolskie Centrum
Onkologii im. prof. Tadeusza Koszarowskiego w Opolu

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Centrum w Opolu

Medicogen Sp. z o.o. w Kędzierzynie-Koźlu

Namysłowskie Centrum Zdrowia S.A. w Namysłowie

Stobrawskie Centrum Medyczne Sp. z o.o. w Kup

Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Zespolony w Szczecinie

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa
Spraw Wewnętrznych w Koszalinie

Przychodnia im. Jana Pawła II Sp. z o.o. w Myśliborzu

Szpital Wojewódzki im. Mikołaja Kopernika w Koszalinie

Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 1 im. prof.
Tadeusza Sokołowskiego Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego
w Szczecinie

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

29.

30.

9.

8.

Diagnostyka Sp. z o.o. – Laboratorium Medyczne
Diagnostyka w Szczecinie

ALAB Laboratoria Sp. z o.o. – Laboratorium Analiz
Lekarskich ALAB w Koszalinie

_

Dr n. med. Teresa Fryda Laboratorium Medyczne
Sp. z o.o. w Katowicach

DiaLab Diagnostyka Laboratoryjna s.c. we Wrocławiu

_

_

_

Laboratoria Medyczne Optimed Kuriata,
Wroński Sp.j. w Kętrzynie

Wojewódzki Specjalistyczny Szpital Dziecięcy
im. prof. dr Stanisława Popowskiego w Olsztynie

6.
7.

Diagnostyka Sp. z o.o. – w tym: Medyczne
Laboratorium Diagnostyka w Olsztynie

5.

_

_

Samodzielny Publiczny Gminny Ośrodek Zdrowia w Kowalach
Oleckich

17.

Nazwa kontrolowanego podwykonawcy
_

Lp.

GoldMedica Sp. z o.o. w Gołdapi

Nazwa kontrolowanej jednostki

16.

Lp.

Delegatura w Szczecinie

Delegatura w Opolu

Delegatura w Olsztynie

JO NIK
przeprowadzająca
kontrolę
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975

łódzkie

614

833

podlaskie

pomorskie

wielkopolskie

14435

249

laboratoryjna diagnostyka
medyczna
32

82

17

31

97

40

30

28

21

132

62

69

15

45

63

66

13

71

22

24

62

38

16

26

10

76

28

31

15

52

33

42

analityka kliniczna

3152 830 559

115

297

95

91

299

183

134

118

57

559

260

240

57

210

188

laboratoryjna hematologia
medyczna
40

1

2

0

0

7

2

1

0

1

12

3

1

0

6

1

3

hematologia medyczna
12

26

13

3

26

16

8

10

6

52

32

7

6

18

16

33

mikrobiologia medyczna

1 284

0

0

0

0

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

mikrobiologia i serologia

9

10

9

7

25

16

15

11

4

49

9

17

4

15

18

17

mikrobiologia

5 235

0

1

0

0

0

1

1

0

0

2

0

0

0

0

0

0

laboratoryjna toksykologia
medyczna
26

1

2

1

0

4

3

0

0

1

4

3

4

0

1

0

2

toksykologia
16

2

2

0

0

2

0

0

0

0

1

6

2

0

1

0

0

toksykologia wojskowa
1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

0

0

0

0

0

0

laboratoryjna toksykologia
sądowa
1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

0

0

0

0

epidemiologia/ epidemiologia
wojskowa
10

5

0

10

20

10

2

23

8

43

23

5

5

35

8

11

zdrowie publiczne

7 218

0

0

0

0

0

0

0

0

0

6

0

0

0

0

1

0

4

20

0

1

11

7

4

1

0

43

10

22

0

9

12

12 154

0

1

0

0

0

0

1

0

0

2

5

2

0

0

1

10

13

71

22

24

62

38

16

26

10

76

28

31

15

52

33

42

laboratoryjna transfuzjologia
medyczna

46 559

2

3

0

1

4

5

2

0

0

7

4

2

0

3

4

9

laboratoryjna genetyka
sądowa
laboratoryjna genetyka
medyczna
laboratoryjna immunologia
medyczna
0

cytomorfologia medyczna
77

1

15

1

2

13

38

6

4

27

15

26

13

4

51

38

41

9

6

9

37

diagnostyka laboratoryjna

9 337

2

0

0

0

3
0

1

0

0

0

3

1

0

0

0

0

0

laboratoryjna parazytologia
medyczna

1

4

6

0

6

19

9

1

4

6

1

genetyka kliniczna
17

2

0

0

0

1

1

1

0

0

3

2

4

0

2

0

1

9

1

0

0

0

1

1

2

0

0

2

0

1

0

1

0

0

mikrobiologia lekarska

* w powyższej tabeli nie ma wszystkich specjalizacji przyznanych tzw. starym trybem
** posiadający prawo wykonywania zawodu lekarza i prawo wykonywania zawodu diagnosty laboratoryjnego Źródło: Dane KRDL, według stanu na koniec grudnia 2016 r.

Ogółem

610

408

1211

warmińsko-mazurskie

zachodniopomorskie

519

świętokrzyskie

1570

690

podkarpackie

śląskie

234

opolskie

2205

217

lubuskie

mazowieckie

1027

lubelskie

1399

900

kujawsko-pomorskie

małopolskie

1023

dolnośląskie

Województwo

Liczba
Specjaliści
diagnostów
diagnostyki
laboratoryjnych laboratoryjnej
aktywnych
(ogółem
zawodowo
diagności)

patomorfologia
9

1

3

0

0

0

0

0

0

0

4

1

0

0

0

0

0

7

1

0

0

0

0

1

0

0

0

1

2

1

0

0

0

1

hematologia

w tym lekarze w dziedzinie**

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

immunologia kliniczna

w tym diagności laboratoryjni*

13

0

1

0

0

1

1

5

0

0

1

0

4

0

0

0

0

transfuzjologia kliniczna

Liczba aktywnych zawodowo diagnostów laboratoryjnych w Polsce

transfuzjologia
4

0

1

0

0

0

0

1

0

0

1

0

1

0

0

0

0
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85

86

2

2

16. Zachodniopomorski
48 633 408

2 905 865

6 035 081

975 117

1 591 127

4 543 013

2 704 084

1 216 519

1 330 650

694 436

9 845 308

4 642 964

3 463 196

1 000 010

1 443 698

3 085 987

3 156 354

Łączna wartość
umów (w zł)

69 556

7 185

8 036

1 736

2 823

6 268

3 770

1 565

2 211

1 216

12 456

5 914

4 045

1 037

2 311

5 221

3 762

Liczba wykonanych
świadczeń
w zakresie

40 985

6 531

5 181

1 092

2 481

4 516

2 270

623

1 459

861

5 664

2 956

1 311

63

2 028

2 977

972

5.10.00.0000041

28 571

654

2 855

644

342

1 752

1 500

942

752

355

6 792

2 958

2 734

974

283

2 244

2 790

5.10.00.0000043

w tym o kodzie*

Źródło: Dane NFZ.

* kod

produktu rozliczeniowego, w tym:
5.10.00.0000041 – kompleksowa diagnostyka genetyczna chorób nowotworowych
5.10.00.0000043 – kompleksowa diagnostyka genetyczna chorób nienowotworowych z uwzględnieniem cytogenetycznych badań molekularnych
** Liczba zawartych umów – liczba świadczeniodawców, z którymi w danym roku zostały zawarte umowy w zakresie badań genetycznych
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5

15. Wielkopolski

Ogółem

2

3

14. Warmińsko-Mazurski

9.

2

Opolski

Podkarpacki

8.

15

13. Świętokrzyski

Mazowiecki

7.

4

5

Małopolski

6.

5

12. Śląski

Łódzki

5.

1

3

Lubuski

4.

4

2

11. Pomorski

Lubelski

3.

3

Kujawsko-Pomorski

2.

3

Liczba zawartych
umów**

10. Podlaski

Dolnośląski

1.

Oddział Wojewódzki
Lp.
NFZ

49 564 391

2 998 035

5 832 131

1 178 100

1 566 675

4 406 589

2 576 997

1 190 304

1 333 350

743 971

10 389 150

4 790 880

3 406 680

995 445

1 377 414

3 594 398

3 184 272

Wartość
wykonanych
świadczeń
(w zł)

Liczba wykonanych świadczeń w rodzaju świadczenia zdrowotne kontraktowane odrębnie w zakresie badania
genetyczne w 2016 r.
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2

2

2

2

2

12

28

Sprawdzian immunochemiczny
podstawowy

Sprawdzian immunochemiczny
poszerzony

Sprawdzian hematologiczny

Sprawdzian koagulologiczny

Sprawdzian markerów
kardiologicznych

Sprawdzian RZK i elektrolitów

Sprawdzian chemiczny

Razem sprawdziany

2.

3.

4.

5.

6.

7.

1.

2
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Charakterystyka stanu prawnego
Zgodnie z art. 68 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r.127, każdy ma prawo
do ochrony zdrowia. Obywatelom, niezależnie od ich sytuacji materialnej, władze publiczne
zapewniają równy dostęp do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.
W podstawowej opiece zdrowotnej świadczenia z zakresu diagnostyki laboratoryjnej są włączone
w stawkę kapitacyjną. Zgodnie z § 4 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie
świadczeń gwarantowanych z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej świadczeniodawca
zapewnia świadczeniobiorcy nieodpłatnie w zakresie koniecznym do wykonania świadczeń
gwarantowanych badania diagnostyczne, określone w części IV załącznika nr 1 do rozporządzenia.
Świadczenia gwarantowane lekarza podstawowej opieki zdrowotnej obejmują 55 świadczeń
medycznej diagnostyki laboratoryjnej, w tym: badania hematologiczne, badania biochemiczne
i immunochemiczne, badania moczu, badania kału, badania układu krzepnięcia oraz badania
mikrobiologiczne.
W ambulatoryjnej opiece specjalistycznej, stosownie do postanowień § 3 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia
Ministra Zdrowia w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu ambulatoryjnej opieki
specjalistycznej, badania diagnostyczne wchodzą w skład świadczeń gwarantowanych, a ich wykaz
stanowi załącznik nr 2, gdzie wyszczególniono 916 badań laboratoryjnych w podziale na: analitykę,
morfologie krwi i badania hematologiczne, serologie grup krwi, badania układu krzepnięcia, chemie
kliniczną, toksykologie, monitorowanie stężenia leków, bakteriologie, wirusologie, mykologie,
parazytologie, badania materiału biologicznego oraz badania genetyczne.
W lecznictwie szpitalnym, zgodnie z § 3 ust. 1 pkt. 2 rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie
świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego, świadczenia gwarantowane obejmują
badania diagnostyczne, w zakresie niezbędnym do wykonania tych świadczeń. Świadczeniodawca
udzielający świadczeń w lecznictwie zamkniętym jest obowiązany zapewniać całodobowy dostęp
do badań laboratoryjnych, w tym mikrobiologicznych (§ 4 ust. 1 pkt 3 lit. a) ww. rozporządzenia).
Narodowy Fundusz Zdrowia zawiera umowy w rodzaju świadczenia zdrowotne kontraktowane
odrębnie w zakresie badań genetycznych. Katalog zakresu tych świadczeń zawiera dwa produkty
rozliczeniowe: kompleksową diagnostykę genetyczną chorób nowotworowych i kompleksową
diagnostykę genetyczną chorób nienowotworowych z uwzględnieniem cytogenetycznych badań
molekularnych.
Prezes Narodowego Funduszu Zdrowia Zarządzeniem Nr 129/2016/DSOZ zmienił zarządzenie
w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne
(Zarządzenie Nr 71/2016/DSOZ) i umożliwił sumowanie do kosztów hospitalizacji kosztów badań
genetycznych stosowanych w diagnostyce chorób nowotworowych wyodrębniając trzy kategorie
badań ze względu na ich kosztochłonność, w tym podstawowe badania genetyczne w chorobach
nowotworowych, złożone badania genetyczne w chorobach nowotworowych oraz zaawansowane
badania genetyczne w chorobach nowotworowych. Przedmiotowe zarządzenie weszło w życie
1 stycznia 2017 r. i nie miało zastosowania do postępowań w sprawie zawarcia umów o udzielanie
świadczeń opieki zdrowotnej wszczętych i niezakończonych przed dniem jego wejścia w życie.
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Kompleksowo kwestie diagnostyki laboratoryjnej i uprawnienia zawodowe do jej wykonywania
uregulowane zostały w ustawie o diagnostyce laboratoryjnej. Ustawa zdefiniowała zawód diagnosty
laboratoryjnego, określiła wymagania kwalifikacyjne osób, które go wykonują, zasady kształcenia
i dokształcania diagnostów, zasady wykonywania zawodu oraz kontroli i nadzoru nad jego
wykonywaniem.
Diagnosta laboratoryjny należy do grupy tzw. zawodów medycznych, podobnie jak lekarz,
pielęgniarka i położna. Wyniki pracy diagnosty laboratoryjnego są istotnym elementem procesu
leczenia. Zgodnie z powyższą ustawą wykonywanie zawodu diagnosty laboratoryjnego polega
na wykonywaniu określonych ustawowo czynności w medycznym laboratorium diagnostycznym.
W świetle art. 17 przedmiotowej ustawy laboratorium jest zakładem leczniczym (do 15 lipca
2016 r. „przedsiębiorstwem”) podmiotu leczniczego w rozumieniu przepisów ustawy o działalności
leczniczej. Laboratorium może być także jednostką organizacyjną zakładu leczniczego (do 15 lipca
2016 r. „przedsiębiorstwa”) podmiotu leczniczego, instytutu badawczego albo uczelni medycznej.
Medyczne laboratorium diagnostyczne wykonuje badania in vitro materiału biologicznego.
Podmiot, który prowadzi laboratorium jest obowiązany wystąpić z wnioskiem o wpis laboratorium
do ewidencji prowadzonej przez KRDL.
Działalność laboratorium medycznego to działalność lecznicza (czyli udzielanie świadczeń
zdrowotnych) i jako taka powinna być wykonywana na warunkach określonych w ustawie
o działalności leczniczej. Przede wszystkim medyczne laboratorium diagnostyczne/podmiot
leczniczy zgodnie z art. 17 ustawy o działalności leczniczej zobowiązane jest spełniać następujące
warunki: posiadać pomieszczenia lub urządzenia, odpowiadające wymaganiom normatywnym,
stosować wyroby odpowiadające wymaganiom ustawy o wyrobach medycznych, zapewniać
udzielanie świadczeń zdrowotnych wyłącznie przez osoby wykonujące zawód medyczny oraz
spełniające wymagania zdrowotne określone w odrębnych przepisach oraz zawrzeć umowę
ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej.
Poza wymaganiami ogólnymi, wyżej wskazanymi, obligatoryjnymi dla każdego podmiotu
leczniczego, laboratoria medyczne muszą spełniać wymagania szczegółowe, obowiązkowe tylko
dla laboratoriów. Są to przede wszystkim wymagania dotyczące jakości udzielanych świadczeń.
Ustawa o diagnostyce laboratoryjnej reguluje niezbędne wymagania jakościowe funkcjonowania
laboratoriów diagnostycznych, co zapewnia uzyskiwanie wiarygodnych, powtarzalnych
i jednoznacznych wyników badań diagnostyki laboratoryjnej adekwatnych do istniejącego
problemu klinicznego pacjenta.
W celu zapewnienia poprawnej jakości pomiarów i wiarygodności wyników badań pomieszczenia
laboratorium muszą być dostosowane do rodzaju prac, jakie są w nich wykonywane.
W rozporządzeniu Ministra Zdrowia w sprawie wymagań, jakim powinno odpowiadać medyczne
laboratorium diagnostyczne, zostały zawarte wymagania, jakie powinny spełniać pomieszczenia
i urządzenia laboratorium diagnostycznego, ze szczególnym uwzględnieniem warunków
sanitarnych i urządzeń oraz wymagania fachowe wobec personelu i kierownika laboratorium.
Z kolei w rozporządzeniu Ministra Zdrowia w sprawie standardów jakości określono:
1) standardy jakości dla medycznych laboratoriów diagnostycznych i mikrobiologicznych w zakresie
czynności laboratoryjnej diagnostyki medycznej, w tym immunologii medycznej, oceny ich jakości
i wartości diagnostycznej oraz laboratoryjnej interpretacji i autoryzacji wyniku badań, stanowiące
załącznik nr 1 do rozporządzenia;
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2) standardy jakości w zakresie mikrobiologicznych badań laboratoryjnych, w tym badań technikami
biologii molekularnej, oceny ich jakości i wartości diagnostycznej oraz laboratoryjnej interpretacji
i autoryzacji wyniku badań, stanowiące załącznik nr 2 do rozporządzenia;
3) maksymalny czas od pozyskania materiału do wykonania badania (załącznik nr 3
do rozporządzenia), o ile w szczegółowych zaleceniach wytwórców wyrobu medycznego
stosowanego do diagnostyki in vitro nie dopuszczono innego czasu. Jeżeli badanie jest
wykonywane po upływie maksymalnego czasu od pozyskania materiału do wykonania badania,
to w dokumentacji odnotowuje się przyczyny oraz zaznacza na formularzu wyników fakt wykonania
badania po tym czasie;
4) standardy jakości dla laboratorium w zakresie czynności laboratoryjnej genetyki medycznej oraz
laboratoryjnej interpretacji i autoryzacji wyniku badań, stanowiące załącznik nr 4 do rozporządzenia;
5) standardy jakości dla laboratorium w zakresie czynności złuszczeniowej cytomorfologii
medycznej, oceny ich jakości i wartości diagnostycznej oraz laboratoryjnej interpretacji i autoryzacji
wyniku badań, stanowiące załącznik nr 5 do rozporządzenia.
6) standardy jakości dla laboratorium w zakresie czynności laboratoryjnej immunologii
transfuzjologicznej, oceny ich jakości i wartości diagnostycznej oraz laboratoryjnej interpretacji
i autoryzacji wyniku badań, stanowiące załącznik nr 6 do rozporządzenia.
W celu uzyskania niezależnej i obiektywnej oceny wiarygodności wyników wykonywanych badań
laboratoria uczestniczą w międzylaboratoryjnych badaniach porównawczych w ramach krajowej
lub międzynarodowej zewnętrznej oceny jakości badań. Uczestnictwo w tych programach
jest podstawowym narzędziem sterowania jakością. Pozytywne wyniki zewnętrznej oceny
wiarygodności wyników badań potwierdzają skuteczność stosowanego wewnątrzlaboratoryjnego
systemu sterowania jakością. Od 2009 r. laboratoria zostały zobligowane do stałego uczestnictwa
w programach zewnętrznej oceny jakości organizowanych przez Centralny Ośrodek Badań Jakości
w Diagnostyce Laboratoryjnej w Łodzi oraz Centralny Ośrodek Badań Jakości w Diagnostyce
Mikrobiologicznej w Warszawie. Dla badań nie objętych podstawowymi programami laboratorium
może brać udział w innych programach krajowych i międzynarodowych.
Każde medyczne laboratorium diagnostyczne musi posiadać fachowy personel, dzięki któremu
możliwie jest wykonywanie czynności w zakresie diagnostyki laboratoryjnej. W skład personelu
medycznego laboratorium wchodzą diagności laboratoryjni i inne osoby ustawowo uprawnione
do wykonywania czynności diagnostyki laboratoryjnej.
Zgodnie z art. 2 ustawy o diagnostyce laboratoryjnej czynności diagnostyki laboratoryjnej
obejmują:
−− badania laboratoryjne, mające na celu określenie właściwości fizycznych, chemicznych
i biologicznych oraz składu płynów ustrojowych, wydzielin, wydalin i tkanek pobranych dla
celów profilaktycznych, diagnostycznych i leczniczych lub sanitarno-epidemiologicznych;
−− mikrobiologiczne badania laboratoryjne płynów ustrojowych, wydzielin, wydalin i tkanek
pobranych dla celów profilaktycznych, diagnostycznych i leczniczych lub sanitarno-epidemiologicznych;
−− działania zmierzające do ustalenia zgodności tkankowej;
−− wykonywanie oceny jakości i wartości diagnostycznej badań, o których mowa wyżej,
oraz laboratoryjnej interpretacji i autoryzacji wyniku badań;
−− działalność naukową i dydaktyczną prowadzoną w dziedzinie diagnostyki laboratoryjnej.
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Dla określenia dostępu do zawodu diagnosty laboratoryjnego istotne znaczenie miał wyrok
Trybunału Konstytucyjnego z dnia 23 czerwca 2005 r., K 17/2004, w wyniku którego znowelizowano
ustawę o diagnostyce laboratoryjnej. Zgodnie z art. 7 ustawy o diagnostyce laboratoryjnej128
diagnostą laboratoryjnym jest osoba, która spełnia następujące warunki:
1) ukończyła studia wyższe na kierunku analityka medyczna i uzyskała tytuł zawodowy magistra
lub
2) ukończyła studia wyższe na kierunkach: biologia lub farmacja i uzyskała tytuł zawodowy
magistra, chemia lub biotechnologia i uzyskała tytuł zawodowy magistra lub magistra inżyniera,
weterynaria i uzyskała tytuł zawodowy lekarza weterynarii oraz odbyła odpowiednie kształcenie
podyplomowe, potwierdzone egzaminem, albo uzyskała specjalizację I lub II stopnia lub tytuł
specjalisty w dziedzinie analityki klinicznej, diagnostyki laboratoryjnej, mikrobiologii lub
toksykologii lub
3) ukończyła studia wyższe na kierunku lekarskim i uzyskała tytuł zawodowy lekarza oraz odbyła
odpowiednie kształcenie podyplomowe lub
4) posiada dyplom wydany w państwie innym niż państwo członkowskie Unii Europejskiej
lub państwo członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – strona
umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub Konfederacja Szwajcarska, uznany
w Rzeczypospolitej Polskiej za równoważny z dyplomem uzyskiwanym w Rzeczypospolitej
Polskiej, potwierdzającym tytuł zawodowy magistra na kierunku analityka medyczna lub
5) posiada kwalifikacje do wykonywania zawodu diagnosty laboratoryjnego uznane
w Rzeczypospolitej Polskiej zgodnie z przepisami ustawy o zasadach uznawania kwalifikacji
zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej,
6) posiada pełną zdolność do czynności prawnych,
7) posiada stan zdrowia pozwalający na wykonywanie zawodu diagnosty laboratoryjnego,
8) została wpisana na listę diagnostów laboratoryjnych.
Kształcenie podyplomowe przeprowadzają szkoły wyższe, które prowadzą studia na kierunku
analityka medyczna. Może być ono prowadzone w trybie dziennym, wieczorowym, zaocznym lub
eksternistycznym, na podstawie programów nauczania opracowanych przez zespół ekspertów
powołany przez ministra właściwego do spraw zdrowia.
Kształcenie podyplomowe w zakresie analityki medycznej jest przeznaczone dla osób, które
ukończyły studia wyższe na kierunku przydatnym do wykonywania zawodu diagnosty
laboratoryjnego. Kształcenie to reguluje rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie kształcenia
podyplomowego w zakresie analityki medycznej i realizowane jest w oparciu o „Program nauczania
zawodowego kształcenia podyplomowego w zakresie analityki medycznej”.
Diagnosta laboratoryjny jest osobą uprawnioną do samodzielnego wykonywania czynności
diagnostyki laboratoryjnej. Prawo samodzielnego wykonywania wszystkich czynności diagnostyki
laboratoryjnej ma także osoba posiadająca tytuł zawodowy lekarza i prawo wykonywania zawodu
lekarza oraz wiedzę i umiejętności w zakresie wykonywania czynności diagnostyki laboratoryjnej
uzyskane w ramach specjalizacji, uzyskanej na podstawie art. 16 ust. 1 ustawy o zawodach lekarza
i lekarza dentysty. Specjalizacje te zostały określone w załączniku do rozporządzenia Ministra

128 Art. 7 ust. 1 pkt 5 zmieniony przez art. 71 ustawy o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach
członkowskich Unii Europejskiej, zmieniającej ustawę o diagnostyce laboratoryjnej z dniem 18 stycznia 2016 r.
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Zdrowia w sprawie wykazu specjalizacji uprawniających lekarza do samodzielnego wykonywania
czynności diagnostyki laboratoryjnej w medycznym laboratorium diagnostycznym. Należą do nich:
1) analityka II stopnia, analityka lekarska II stopnia, diagnostyka laboratoryjna II stopnia,
diagnostyka laboratoryjna – w zakresie medycznej diagnostyki laboratoryjnej;
2) anatomo-patologia II stopnia, anatomia patologiczna II stopnia, patomorfologia II stopnia,
patomorfologia – w zakresie obejmującym całość badań cytologicznych i histologicznych
z zastosowaniem technik podstawowych, specjalnych i biologii molekularnej;
3) genetyka kliniczna – w zakresie cytogenetyki klasycznej i molekularnej oraz biologii
molekularnej;
4) hematologia II stopnia (podspecjalizacja), hematologia II stopnia, hematologia – w zakresie
laboratoryjnej diagnostyki hematologicznej, cytochemicznej i immunologicznej rozmazów szpiku
i krwi;
5) immunologia kliniczna – w zakresie laboratoryjnych prawidłowości genetycznych
genotypowych i czynnościowych podstawowych i pomocniczych komórek odpornościowych,
białek odpornościowych, białek ostrej fazy, przeciwciał naturalnie występujących odpornościowych
i antyodpornościowych oraz badań immunogenetycznych;
6) medycyna sądowa II stopnia, medycyna sądowa – w zakresie laboratoryjnej diagnostyki
histopatologicznej, laboratoryjnej diagnostyki toksykologicznej i laboratoryjnej diagnostyki
genetycznej w zakresie objętym programem specjalizacji;
7) mikrobiologia II stopnia, mikrobiologia i serologia II stopnia, mikrobiologia lekarska – w zakresie
badań mikrobiologicznych;
8) parazytologia lekarska II stopnia (podspecjalizacja) – w zakresie laboratoryjnej diagnostyki
makroskopowej i mikroskopowej chorób pasożytniczych;
9) toksykologia kliniczna II stopnia (podspecjalizacja), toksykologia II stopnia, toksykologia
wojskowa II stopnia, toksykologia kliniczna – w zakresie laboratoryjnej toksykologii medycznej;
10) transfuzjologia II stopnia, transfuzjologia kliniczna II stopnia, transfuzjologia kliniczna
– w zakresie oznaczania grup krwi układu AB0, Rh oraz antygenów z innych układów grupowych,
wykonywanie badań mających na celu wykrywanie przeciwciał do antygenów krwinek czerwonych,
ich identyfikacja, określenie miana, diagnostyka niedokrwistości hemolitycznej, wykonywanie
próby zgodności przed przetoczeniem krwi i jej składników, wykonywanie badań laboratoryjnych
w odczynach poprzetoczeniowych.
Powierzenie realizacji świadczeń zdrowotnych, w tym diagnostyki laboratoryjnej, innym
podmiotom zostało wyłączone (art. 26 ust. 5 udl) z obowiązku stosowania przepisów w zakresie
zamówień publicznych, a zgodnie z art. 26 ust. 3 udl przewidziano dla tych zamówień procedurę
konkursu ofert. W art. 26 ust. 1 i 2 udl określono warunki do udzielania zamówień na podstawie
tej ustawy, z których wynika, że obok podmiotu leczniczego i grupowych praktyk zawodowych,
świadczeń zdrowotnych może udzielać wyłącznie osoba wykonująca zawód medyczny, albowiem
przedmiot zamówienia nie może wykraczać poza rodzaj działalności leczniczej lub zakres świadczeń
zdrowotnych wykonywanych przez przyjmującego zamówienie, zgodnie z wpisem do rejestru
podmiotów wykonujących działalność leczniczą (art. 26 ust. 2 udl).

92

ZAŁĄCZNIK NR 5
Nie każde zamówienie na udzielanie świadczeń zdrowotnych wymaga przeprowadzenia konkursu
ofert. Z dniem 30 czerwca 2012 r.129 stosowanie procedury konkursowej zawężone zostało tylko
do tych zamówień na udzielanie świadczeń zdrowotnych, których wartość przekraczała próg
kwotowy 14 000 euro, a od dnia 16 kwietnia 2014 r.130 próg 30 000 euro (art. 26 ust. 4a udl). Podstawą
ustalenia wartości zamówienia jest całkowite szacunkowe wynagrodzenie netto przyjmującego
zamówienie, ustalone przez zamawiającego z należytą starannością (art. 26a ust. 1 udl). Jednocześnie
wprowadzony został zakaz dzielenia zamówienia na części lub zaniżania jego wartości w celu
uniknięcia procedury konkursowej (art. 26a ust. 2 udl). Ominięciu procedury nie może również
służyć wybór podstawy ustalenia wartości zamówienia świadczeń powtarzających się okresowo
(art. 26 ust. 6 udl). Ustalenia wartości zamówienia dokonuje się nie wcześniej niż 3 miesiące
przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia (art. 26a ust. 8 udl). Sposób
przeprowadzenia konkursu reguluje art. 26 ust. 4 udl.
Udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne następuje na podstawie umowy zawartej
pomiędzy udzielającym i przyjmującym zamówienie, którą zawiera się na piśmie na czas udzielania
świadczeń zdrowotnych w określonym zakresie lub na czas określony, co do zasady na okres nie
krótszy niż 3 miesiące (art. 27 ust. 1 i 3 udl). Art. 27 ust. 4 udl wskazuje na obligatoryjne elementy
umowy o udzielanie świadczeń zdrowotnych131. Umowa winna również, jeżeli strony dopuszczą
taką możliwość, zawierać postanowienia dotyczące możliwości przeniesienia praw i obowiązków
wynikających z umowy na osobę trzecią (art. 27 ust. 6 udl).
Postanowienia ograniczające prawo do swobodnych zmian warunków umowy (art. 27 ust. 5 udl)
zawierają zapis, który każe uznać za nieważną „zmianę postanowień zawartej umowy niekorzystnych
dla udzielającego zamówienia, jeżeli przy ich uwzględnieniu zachodziłaby konieczność zmiany
treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru przyjmującego zamówienie, chyba że
konieczność wprowadzenia takich zmian wynika z okoliczności, których nie można było przewidzieć
w chwili zawarcia umowy.”
Umowa o udzielanie świadczeń zdrowotnych ulega rozwiązaniu z upływem czasu, na jaki została
zawarta, z dniem zakończenia udzielania określonych świadczeń zdrowotnych, wskutek oświadczenia
jednej ze stron, z zachowaniem okresu wypowiedzenia, oraz bez zachowania okresu wypowiedzenia,
w przypadku gdy druga strona rażąco narusza istotne postanowienia umowy (art. 27 ust. 8 udl).
W art. 118–120 i 122 ustawy o działalności leczniczej zostały uregulowane kompetencje kontrolne
Ministra Zdrowia oraz działających w jego imieniu wojewodów, konsultantów krajowych
i podległych lub nadzorowanych jednostek organizacyjnych tzw. „ministerialnych” wobec
wszystkich rodzajów podmiotów leczniczych. Przepisy te stanowią podstawę materialnoprawną
władczej ingerencji w zakres merytoryczny funkcjonowania tych podmiotów.
129 Art. 26 ust. 4a udl dodany przez art. 1 pkt 10 lit. c) ustawy o zmianie ustawy o działalności leczniczej oraz niektórych innych
ustaw, zmieniającej udl z dniem 30 czerwca 2012 r.

130 Art. 26 ust. 4a udl zmieniony przez art. 5 ustawy o zmianie ustawy o działalności leczniczej oraz niektórych innych ustaw,
zmieniającej udl z dniem 16 kwietnia 2014 r.

131 [1] określenie zakresu świadczeń zdrowotnych, [2] określenie sposobu organizacji udzielania świadczeń zdrowotnych, w tym

miejsca, dni i godzin ich udzielania [3] minimalną liczba osób udzielających określonych świadczeń zdrowotnych, [4] przyjęcie
przez przyjmującego zamówienie obowiązku poddania się kontroli przeprowadzonej przez udzielającego zamówienia,
[5] określenie rodzajów i sposobu kalkulacji należności, jaką udzielający zamówienia przekazuje przyjmującemu zamówienie
z tytułu realizacji zamówienia, a w przypadku ustalenia stawki ryczałtowej – określenie jej wysokości, [6] ustalenie zasad
rozliczeń oraz zasad i terminów przekazywania należności; [7] ustalenie trybu przekazywania udzielającemu zamówienia
informacji o realizacji przyjętego zamówienia; [8] postanowienia dotyczące szczegółowych okoliczności uzasadniających
rozwiązanie umowy za wypowiedzeniem oraz okres wypowiedzenia; [9] zobowiązanie przyjmującego zamówienie
do prowadzenia określonej sprawozdawczości statystycznej.
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Kompetencje kontrolne w tym zakresie posiadają również:
1) Krajowa Rada Diagnostów Laboratoryjnych – w zakresie wykonywania czynności diagnostyki
laboratoryjnej, zgodnie z art. 13 ustawy o diagnostyce laboratoryjnej;
2) Narodowy Fundusz Zdrowia – w zakresie dostępności badań laboratoryjnych w ramach kontroli
świadczeniodawców, zgodnie z art. 64 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej;
3) wojewodowie właściwi dla siedziby podmiotu leczniczego – w zakresie oceny realizacji zadań
określonych w regulaminie organizacyjnym lub statucie, w tym dostępności i jakości udzielanych
świadczeń zdrowotnych, oraz kontroli pomieszczeń, zgodnie z art. 111 ustawy o działalności
leczniczej;
4) konsultanci krajowi – w zakresie realizacji kształcenia i doskonalenia zawodowego lekarzy
mikrobiologów, diagnostów oraz innych zawodów mających zastosowanie w diagnostyce
laboratoryjnej, dostępności badań laboratoryjnych i wyposażenia laboratoriów medycznych
w aparaturę analityczną i sprzęt medyczny, zgodnie z art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 6 listopada
2008 r. o konsultantach w ochronie zdrowia;
5) Dyrektor Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego – w zakresie realizacji kształcenia
i doskonalenia zawodowego lekarzy mikrobiologów, diagnostów laboratoryjnych oraz innych
zawodów mających zastosowanie w diagnostyce laboratoryjnej, zgodnie z art. 30c ustawy
o diagnostyce laboratoryjnej.
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Wykaz aktów prawnych
1. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz. U. Nr 78, poz. 483, ze zm.).
2. Dyrektywa 98/79/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 października 1998 r. w sprawie
wyrobów medycznych używanych do diagnozy in vitro (Dz. Urz. UE L 331 z 07.12.1998, str. 1, ze zm.).
3. Ustawa z dnia 23 grudnia 1994 r. o Najwyższej Izbie Kontroli (Dz. U. z 2017 r. poz. 524).
4. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków
publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1793, ze zm.).
5. Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1638, ze zm.).
6. Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. o diagnostyce laboratoryjnej (Dz. U. z 2016 r. poz. 2245).
7. Ustawa z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 211, ze zm.).
8. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870, ze zm.).
9. Ustawa z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów
publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 168, ze zm.).
10. Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2016 r. poz. 1047, ze zm.).
11. Ustawa z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych
u ludzi (Dz. U. z 2016 r. poz. 1866, ze zm.).
12. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922).
13. Ustawa z dnia 6 listopada 2008 r. o konsultantach w ochronie zdrowia (Dz. U. z 2017 r. poz. 890).
14. Ustawa z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz. U. z 2016 r.
poz. 186, ze zm.).
15. Ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1829, ze zm.).
16. Ustawa z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (Dz. U. z 2017 r. poz. 125, ze zm.).
17. Ustawa z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego
przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1536, ze zm.).
18. Ustawa z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia (Dz. U. z 2016 r.
poz. 1535, ze zm.).
19. Ustawa z dnia 9 października 2015 r. o zmianie ustawy o systemie informacji w ochronie zdrowia
oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1991, ze zm.).
20. Ustawy z dnia 11 września 2015 r. o zdrowiu publicznym (Dz. U poz. 1916, ze zm.).
21. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 stycznia 2013 r. w sprawie specjalizacji lekarzy
i lekarzy dentystów (Dz. U. poz. 26).
22. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 września 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu
danych objętych wpisem do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą oraz
szczegółowego trybu postępowania w sprawach dokonywania wpisów, zmian w rejestrze
oraz wykreśleń z tego rejestru (Dz. U. z 2014 r. poz. 325).
23. 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.).
24. 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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25. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 3 listopada 2004 r. w sprawie wykazu zabiegów
i czynności polegających na pobraniu od pacjenta materiału do badań laboratoryjnych
(Dz. U. Nr 247, poz. 2481).
26. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 23 grudnia 2011 r. w sprawie listy czynników
alarmowych, rejestrów zakażeń szpitalnych i czynników alarmowych oraz raportów o bieżącej
sytuacji epidemiologicznej szpitala (Dz. U. Nr 294, poz. 1741).
27. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 25 marca 2014 r. w sprawie biologicznych czynników
chorobotwórczych podlegających zgłoszeniu, wzorów formularzy zgłoszeń dodatnich
wyników badań w kierunku biologicznych czynników chorobotwórczych oraz okoliczności
dokonywania zgłoszeń (Dz. U. poz. 459).
28. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 21 grudnia 2010 r. w sprawie rodzajów i zakresu
dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania (Dz. U. z 2014 r. poz. 177, ze zm.)
uchylone z dniem 23 grudnia 2015 r. i z tym dniem weszło w życie rozporządzenie Ministra
Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji
medycznej oraz sposobu jej przetwarzania (Dz. U. poz. 2069).
29. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 22 czerwca 2005 r. w sprawie uznania dziedzin
diagnostyki laboratoryjnej za priorytetowe (Dz. U. Nr 122, poz. 1031, ze zm., uchylony z dniem
1 maja 2016 r.).
30. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 24 września 2013 r. w sprawie świadczeń
gwarantowanych z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej (Dz. U. z 2016 r. poz. 86).
31. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 listopada 2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych
z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej (Dz. U. z 2016 r. poz. 357, ze zm.).
32. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 22 listopada 2013 r. w sprawie świadczeń
gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 694, ze zm.).
33. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 maja 2008 r. w sprawie ogólnych warunków
umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (Dz. U. Nr 81, poz. 484), uchylone z dniem
1 stycznia 2016 r. Obecnie obowiązuje rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 8 września
2015 r. w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (Dz. U.
z 2016 r. poz. 1146).
34. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2004 r. w sprawie kształcenia podyplomowego
w zakresie analityki medycznej (Dz. U. Nr 269, poz. 2680).
35. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 11 grudnia 2012 r. w sprawie wykazu specjalizacji
uprawniających lekarza do samodzielnego wykonywania czynności diagnostyki laboratoryjnej
w medycznym laboratorium diagnostycznym (Dz. U. poz. 1420).
36. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 12 stycznia 2011 r. w sprawie upoważnienia
Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych do uznawania kwalifikacji w zawodzie diagnosty
laboratoryjnego (Dz. U. Nr 22, poz. 120.), uchylone z dniem 28 października 2016 r. Obecnie
obowiązuje rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 5 października 2016 r. w sprawie
upoważnienia Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych do wykonywania zadań w sprawach
uznawania kwalifikacji w zawodzie diagnosty laboratoryjnego (Dz. U. poz. 1683).
37. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 16 kwietnia 2004 r. w sprawie specjalizacji i uzyskiwania
tytułu specjalisty przez diagnostów laboratoryjnych (Dz. U. z 2015 r. poz. 683), uchylone
z dniem 10 grudnia 2016 r. Obecnie obowiązuje rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia
22 listopada 2016 r. w sprawie specjalizacji i uzyskiwania tytułu specjalisty przez diagnostów
laboratoryjnych (Dz. U. poz. 1950).
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38. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 11 grudnia 2012 r. w sprawie leczenia krwią
w podmiotach leczniczych wykonujących działalność leczniczą w rodzaju stacjonarne
i całodobowe świadczenia zdrowotne, w których przebywają pacjenci ze wskazaniami
do leczenia krwią i jej składnikami (Dz. U. z 2013 r. poz. 5).
39. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 16 lipca 2004 r. w sprawie wzoru dokumentu „Prawo
wykonywania zawodu diagnosty laboratoryjnego” (Dz. U. Nr 182, poz. 1885).
40. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 czerwca 2004 r. w sprawie trybu powoływania
i organizacji oraz orzekania komisji orzekającej w przedmiocie niezdolności diagnosty
laboratoryjnego do wykonywania czynności diagnostyki laboratoryjnej lub ograniczenia
w wykonywaniu tych czynności (Dz. U. Nr 142, poz. 1513).
41. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 24 września 2004 r. w sprawie szczegółowych zasad
i trybu postępowania dyscyplinarnego w stosunku do diagnostów laboratoryjnych (Dz. U.
Nr 226, poz. 2295).
42. Rozporządzenie z dnia 30 marca 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zakresu
niezbędnych informacji gromadzonych przez świadczeniodawców, szczegółowego sposobu
rejestrowania tych informacji oraz ich przekazywania podmiotom zobowiązanym do finansowania
świadczeń ze środków publicznych (Dz. U. poz. 482).
43. Zarządzenie Nr 71/2016/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 30 czerwca
2016 r. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie
szpitalne (NFZ 2016 r. poz. 71, ze zm.).
44. Zarządzenie Nr 129/2016/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 30 grudnia
2016 r. zmieniające zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów
w rodzaju leczenie szpitalne (NFZ 2016 r. poz. 129, ze zm.).
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Wykaz organów, którym przekazano informację o wynikach kontroli:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
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Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej
Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej
Marszałek Senatu Rzeczypospolitej Polskiej
Prezes Rady Ministrów
Prezes Trybunału Konstytucyjnego
Rzecznik Praw Obywatelskich
Sejmowa Komisja Finansów Publicznych
Sejmowa Komisja do Spraw Kontroli Państwowej
Sejmowa Komisja Zdrowia
Właściwi przewodniczący komisji senackich
Minister Rozwoju i Finansów
Minister Zdrowia
Prezes Narodowego Funduszu Zdrowia
Rzecznik Praw Pacjenta
Prezes Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych

