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Dlaczego podjęliśmy kontrolę?

DIAGNOSTYKA
LABORATORYJNA

dostarcza informacji medycznych
o stanie zdrowia pacjenta,
na określonym etapie
postępowania diagnostycznego
lub terapeutycznego

BADANIA
LABORATORYJNE

Integralna część diagnostyki,
będącej podstawą postępowania zarówno
w medycynie proﬁlaktycznej, jak również
naprawczej – jej efektywne wykorzystanie
zależy od właściwego doboru badań,
ich dostępności, jakości wykonania
oraz odpowiedniego wykorzystania wyników

Badania laboratoryjne, poprzez
ich właściwy dobór oraz
należytą interpretację wyników,
są jednym z elementów
decydujących o skuteczności
oraz ekonomicznej
efektywności ochrony zdrowia

Najtańsze źródło informacji
diagnostycznej
Są podstawą
około

Generują
około

60%

10%

decyzji
lekarskich

kosztów opieki
zdrowotnej

Źródło: Opracowanie własne NIK na podstawie literatury przedmiotu.
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Udział diagnostyki laboratoryjnej w systemie ochrony zdrowia

Źródło: Projekt autorski – dr Henryk Owczarek, emerytowany pracownik Uniwersytetu Medycznego im.
Piastów Śląskich we Wrocławiu oraz były Prezes Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych.
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Nakłady na IVD na 1 mieszkańca w krajach UE w 2015 r. (w euro)

IVD (In Vitro Diagnos-cs)

– to określenie wyrobów gałęzi
przemysłu produkującego aparaturę,
wyposażenie i odczynniki
dla medycznej diagnostyki
laboratoryjnej
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Źródło: Opracowanie własne NIK na podstawie danych European IVD Market Sta`s`cs, EDMA, Raport 2015.

2,3 | CYPR
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Rynek wyrobów do diagnostyki laboratoryjnej (IVD) w Polsce
w latach 2010-2015 (w mln zł)

Linia trendu

1 348,9

1 289,4

1 270,0
1 181,3

1 167,9
1 098,9

2010

2011

2012

2013

2014

2015

W 2012 r. wartość dostaw IVD zmniejszyła się aż o 14,8% w stosunku do 2011 r.
– miało to związek z wejściem w życie ustawy refundacyjnej i niezamieszczeniem na liście
refundacyjnej testów paskowych do glukometrów produkowanych przez czołowych
producentów
Źródło: Opracowanie własne NIK na podstawie danych Izby Producentów i Dystrybutorów Diagnostyki Laboratoryjnej.
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Rynek wyrobów do diagnostyki laboratoryjnej (IVD) w Polsce
w 2015 roku

1%
17,99 mln zł

OBSŁUGA
POSPRZEDAŻNA

3%
35,45 mln zł

POJEMNIK NA PRÓBKI

1%
10,45 mln zł
DZIERŻAWA
APARATURY

8%
106,10 mln zł
APARATURA

1,35 mld zł
Wartość rynku
IVD w Polsce
w 2015 r.

87%
1,17 mld zł
ODCZYNNIKI

Źródło: Opracowanie własne NIK na podstawie danych Izby Producentów i Dystrybutorów Diagnostyki Laboratoryjnej.
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Wskaźnik medycznych laboratoriów diagnostycznych
na 100 tys. mieszkańców

W Polsce zarejestrowano
2.700 medycznych
laboratoriów
diagnostycznych
o zróżnicowanej wielkości
i różnych zakresach badań

Źródło: Opracowanie własne NIK na podstawie danych Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych, według stanu na
koniec grudnia 2016 r.
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Co kontrolowaliśmy?
W szczególności:
1

Czy laboratoria diagnostyczne
wykonują badania w sposób
prawidłowy i zgodny z przepisami?

2

Czy sposób ﬁnansowania badań
diagnostyki laboratoryjnej ma wpływ
na dostępność tych świadczeń?

3

Czy wyniki prac laboratoriów
diagnostycznych osiągają pożądaną
jakość?

4

Czy system nadzoru nad diagnostyką
laboratoryjną zapewnia prawidłowe
wykonanie zadania publicznego?

Ocena:
ORGANIZACJI

CEL
KONTROLI

JAKOŚCI
DOSTĘPNOŚCI
FINANSOWANIA
czynności
diagnostyki
laboratoryjnej
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Kogo kontrolowaliśmy?

MINISTERSTWO
ZDROWIA

29
PODMIOTÓW
LECZNICZYCH

w tym
12 podmiotów leczniczych
stosujących outsourcing
w zakresie diagnostyki
laboratoryjnej
Kontrolę przeprowadzono
w województwach:
§ MAŁOPOLSKIM
§ MAZOWIECKIM
§ OPOLSKIM
§ POMORSKIM
§ WARMIŃSKO-MAZURSKIM
§ ZACHODNIOPOMORSKIM

PODWYKONAWCÓW
ŚWIADCZEŃ
DIAGNOSTYKI
LABORATORYJNEJ
(11 kontroli)

w tym
kontrolą objęto
14 medycznych
laboratoriów
diagnostycznych

Kontrola planowa została
poprzedzona kontrolą
rozpoznawczą w 3
podmiotach
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Stwierdzony stan
1

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.

2

W podstawowej opiece
zdrowotnej, ambulatoryjnej
opiece specjalistycznej
i leczeniu szpitalnym
nie ma wyodrębnionej puli
środków przeznaczonych
na ﬁnansowanie badań
diagnostycznych.
Koszty wykonywanych
badań diagnostyki
laboratoryjnej zawierają
się w kosztach ogółem.

3

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. Stwarza to
ryzyko ograniczania zlecania
badań przez lekarzy w celu
minimalizowania kosztów.
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Stwierdzony stan
4

Medyczne laboratoria
diagnostyczne są postrzegane przez
kierujących podmiotami leczniczymi
jako źródło kosztów, a nie jako
ważny instrument
umożliwiający prawidłowe leczenie,
krótszą hospitalizację czy brak
powikłań, a więc w rezultacie także
mniejsze nakłady na leczenie.

5

Konsekwencją takiego podejścia
jest dążenie szpitali do
wyprowadzenia laboratoriów
poza własną strukturę
w celu stworzenia możliwości
wyboru najtańszej opcji
oferowanej przez podmioty
zewnętrzne.

11 Stwierdzony stan
UDZIAŁ PUBLICZNYCH LABORATORIÓW MEDYCZNYCH W CAŁKOWITEJ LICZBIE
LABORATORIÓW W POSZCZEGÓLNYCH WOJEWÓDZTWACH
Odsetek laboratoriów publicznych
Liczba laboratoriów
publicznych

50,2%
1356

laboratoriów
niepublicznych

2700

laboratoriów
ogółem

49,8%
1344

laboratoria
publiczne

Laboratoria niepubliczne

Laboratoria publiczne

wielkopolskie

37%

opolskie

41%

śląskie

42%

dolnośląskie

43%

lubuskie

45%

małopolskie

47%

łódzkie

49%

warmińsko-mazurskie

52%

lubelskie

53%

pomorskie

53%

świętokrzyskie

53%

podlaskie

54%

zachodniopomorskie

56%

kujawsko-pomorskie

56%

mazowieckie

59%

podkarpackie

62%

Źródło: Opracowanie własne NIK na podstawie danych KRDL, według stanu na koniec grudnia 2016 r.
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Stwierdzony stan
3,3%

10,0%
to szacowana w literaturze
wysokość wskaźnika

to średni udział kosztów badań laboratoryjnych
w kosztach świadczeń opieki zdrowotnej
w kontrolowanych podmiotach leczniczych
w latach 2015–2016

Koszty świadczeń opieki zdrowotnej
100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%

6,34%

ambulatoryjna
opieka
specjalistyczna

3,73%

3,68%

podstawowa
leczenie szpitalne
opieka zdrowotna

Źródło: Opracowanie własne NIK.

Koszty diagnostyki laboratoryjnej

0,86%

0,31%

0,27%

0,02%

opieka
psychiatryczna i
leczenie uzależnień

rehabilitacja
lecznicza

programy
zdrowotne

świadczenia
zdrowotne
odrębnie
kontraktowane
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Stwierdzony stan

MINISTER
ZDROWIA

CENTRALNE OŚRODKI
JAKOŚCI BADAŃ
W DIAGNOSTYCE
LABORATORYJNEJ
I MIKROBIOLOGICZNEJ

nie podejmował skutecznych działań
zmierzających do poprawy efektywności
funkcjonowania diagnostyki laboratoryjnej
w systemie ochrony zdrowia, pomimo licznie
zgłaszanych wniosków i postulatów

nie zostały wyposażone w kompetencje
niezbędne do wzmocnienia nadzoru nad
jakością wykonywanych badań

Zdaniem NIK,

Brak jest sankcji prawnych

bezczynność Ministra

w tym zakresie mogła zagrażać właściwej
jakości i dostępności wykonywanych
świadczeń diagnostyki laboratoryjnej

za nieprzestrzeganie wymogu
uczestnictwa w programach zewnętrznej
oceny jakości i uzyskanie negatywnych
wyników w sprawdzianach
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Stwierdzony stan
MINISTER
ZDROWIA

nie kontrolował

nie sprawował skutecznego nadzoru

W ustawie o działalności leczniczej zostały
uregulowane kompetencje kontrolne
Ministra Zdrowia oraz działających w jego
imieniu wojewodów, konsultantów
krajowych i podległych lub nadzorowanych
jednostek organizacyjnych

W efekcie nie wykonywał przysługującej
mu kompetencji kreowania i realizacji
polityki zdrowotnej państwa w obszarze
diagnostyki laboratoryjnej

medycznych laboratoriów diagnostycznych
w celu identyﬁkowania nieprawidłowości
i zapobiegania ich występowaniu

nad funkcjonowaniem diagnostyki laboratoryjnej,
a w związku z tym nie inicjował i nie podejmował
działań o charakterze systemowym
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Stwierdzony stan
10 LABORATORIÓW

z kierownikiem bez
wymaganych kwaliﬁkacji

12 KIEROWNIKÓW

1 KIEROWNIK
2–8 LABORATORIÓW

48 LABORATORIÓW
W 10 podmiotach
(29% skontrolowanych), osoby
pełniące funkcje kierownika
medycznego laboratorium
diagnostycznego nie posiadały
wymaganych kwaliﬁkacji.

Nad 48 laboratoriami nadzór
sprawowany był przez 12
kierowników. Sytuacje takie
miały miejsce na terenie 11
województw, w przeważającej
mierze w województwie śląskim.

Zdaniem NIK, taka sytuacja nie zapewnia należytego
wykonywania obowiązków i ogranicza skuteczność
sprawowanego nadzoru nad funkcjonowaniem tych
laboratoriów.

Braki kadrowe powodowały,
iż osoba posiadająca
wymagane kwaliﬁkacje
pełniła funkcję kierownika
w kilku laboratoriach
(od 2 do 8).

16

Stwierdzony stan

12

5

medycznych laboratoriów diagnostycznych
kontrolowanych podmiotów (32% objętych
kontrolą) nie miało zapewnionej
dostępności i nadzoru diagnosty
laboratoryjnego nad wykonywanymi
czynnościami diagnostyki laboratoryjnej,
co naruszało art. 6 ustawy o diagnostyce
laboratoryjnej

szpitali nie zapewniło całodobowej
dostępności diagnosty laboratoryjnego,
a tym samym dostępności do badań
laboratoryjnych

EFEKT
Ocena jakości i wartości diagnostycznej
badań oraz laboratoryjna interpretacja
i autoryzacja wyników badań dokonywana
była przez techników analityki medycznej
bez nadzoru diagnosty laboratoryjnego

Formalna autoryzacja wyników badań
wykonywana była, za pośrednictwem
systemu teleinformatycznego, przez
diagnostę laboratoryjnego nieobecnego
w laboratorium, w którym wykonywane
były badania
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Stwierdzony stan
Brakuje lekarzy mikrobiologów

– w Polsce jest tylko 110 specjalistów w tej dziedzinie medycyny aktywnych

zawodowo

Liczba mikrobiologów przypadająca
na 1 szpital

Struktura
wiekowa
DO 40 LAT

5

4%

41–60 LAT

57

52%

POWYŻEJ 60 LAT

48

44%

110

mikrobiologów

Źródło: Opracowanie własne NIK, na podstawie danych Naczelnej Izby Lekarskiej.
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Stwierdzony stan
W Polsce jest 254 lekarzy ze specjalizacją w dziedzinie diagnostyki
laboratoryjnej aktywnych zawodowo
47

mazowieckie
śląskie

29

małopolskie

28

podlaskie

27

wielkopolskie

19

łódzkie

18

pomorskie

17

zachodniopomorskie

12

podkarpackie

11

kujawsko-pomorskie

11

dolnośląskie

10

świętokrzyskie

8

lubelskie

8

warmińsko-mazurskie

4

opolskie

3

lubuskie

2
0

Struktura
wiekowa

Liczba lekarzy diagnostów
DO 40 LAT

3

1%

41–60 LAT

74

29%

POWYŻEJ 60 LAT

177

70%

10 20 30 40 50

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

254
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Stwierdzony stan

Struktura wiekowa
diagnostów laboratoryjnych

W Polsce mamy 14 435 diagnostów
laboratoryjnych aktywnych zawodowo
i w porównaniu do 2014 r. ich liczba wzrosła o
1085 diagnostów, z czego 3152, tj. 21,8%
posiada tytuł specjalisty m.in. z 13 dziedzin
diagnostyki laboratoryjnej.

11%

POWYŻEJ
60 LAT

14 435

41%
41–60 LAT

+1085

diagnostów
laboratoryjnych
aktywnych
zawodowo

48%
DO 40 LAT

21,8%
posiada tytuł
specjalisty
2014

13 350

2016

Źródło: Opracowanie własne NIK, na podstawie danych
Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych.

14 435

Minister Zdrowia
nie podejmował 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 może
zagrażać bezpieczeństwu zdrowotnemu
pacjentów.
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Stwierdzony stan

Badania z zakresu diagnostyki
patomorfologicznej odbywały się
zakładach lub pracowniach, w których
nie wyodrębniono medycznego
laboratorium diagnostycznego.

Sytuacja ta wystąpiła w 4 spośród 5
skontrolowanych jednostek, pomimo
że praktyka patomorfologiczna opierała
się o czynności o charakterze
diagnostyczno-laboratoryjnym
w rozumieniu przepisów ustawy
o diagnostyce laboratoryjnej.

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.
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Stwierdzony stan
Skontrolowano

15,5%
aparatury i sprzętu medycznego
wykorzystywanego w medycznych
laboratoriach diagnostycznych,
nie było poddawanych badaniom
i kontroli parametrów pracy
z częstotliwością zalecaną przez
producentów i autoryzowane serwisy

Czynności diagnostyki
laboratoryjnej wykonywane
były przy wykorzystaniu aparatury
i sprzętu medycznego stwarzającego
ryzyko uzyskania niewiarygodnych
wyników badań

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 4 dni do
nawet 3 lat
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Stwierdzony stan

28%
tj. 11 kontrolowanych jednostek, posiadało
nieprawidłowości w funkcjonowaniu
wewnątrzlaboratoryjnego systemu zarządzania
jakością:

Tylko 1 kontrolowane
laboratorium podwykonawcy
posiadało akredytację
Polskiego Centrum
Akredytacji.

1

nie rejestrowano i nie analizowano
błędów dla poszczególnych faz procesu
diagnostycznego,

2

nie ewidencjonowano warunków
środowiskowych wykonywania badań
laboratoryjnych,

3

nie uczestniczono w programach
zewnętrznej oceny jakości wszystkich
badań wykonywanych w laboratorium,
dla których takie programy były
prowadzone.
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Stwierdzony stan

UDZIAŁ WYKONANYCH I SPRAWOZDANYCH DO NFZ BADAŃ LABORATORYJNYCH
W RAMACH REALIZOWANYCH ŚWIADCZEŃ OPIEKI ZDROWOTNEJ W 2016 R.

85%

10%

Leczenie szpitalne

Ambulatoryjna
opieka
specjalistyczna

Badania diagnostyki
laboratoryjnej są
wykorzystywane
głównie w medycynie
naprawczej

3%

2%

Podstawowa
opieka
zdrowotna

Pozostałe

(POZ)

(m.in. opieka
psychiatryczna
i leczenie uzależnień,
świadczenia pielęgnacyjne
i opiekuńcze, rehabilitacja
lecznicza)

0,9%

Badanie kału

1,2%

Badania mikrobiologiczne

4,0%

Badania układu krzepnięcia

8,3%

Badanie moczu

15,8%

Badania hematologiczne

69,9%

Badania biochemiczne i immunochemiczne

100%

50%

Źródło: Opracowanie własne NIK na podstawie wyników kontroli.

0%
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Stwierdzony stan
Badania diagnostyki laboratoryjnej są
wykorzystywane w medycynie proﬁlaktycznej
w znikomym stopniu, co może mieć wpływ na
dynamiczny wzrost kosztów refundacji leków

+16,4%

7,18

6,86

Koszty refundacji leków w 2015 r.
wzrosły o 16,4% w porównaniu
do 2012 r.

7,55
2012
2013

Koszty
refundacji
leków

2014

7,99

2015

(w mld zł)

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

2012

2015

6,86

7,99
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Stwierdzony stan

Badania diagnostyki laboratoryjnej wykonywane
były w czasie stwarzającym ryzyko uzyskania
niewiarygodnych wyników

Przekraczanie limitów czasu
poszczególnych faz procesu
diagnostycznego
172 przypadki, 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
kontrolowanych jednostek, w tym
w 6 (42,9%) medycznych
laboratoriach podwykonawców
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Stwierdzony stan

Podmioty lecznicze nieterminowo regulowały
zobowiązania wobec podwykonawców
świadczących usługi diagnostyczne

W przypadku 1117 faktur,
na łączną kwotę 19 588,0 tys. zł
opóźnienia wynosiły
od 1 do 420 dni

Do dnia zakończenia czynności
kontrolnych nie zapłacono kwoty

1110,7 tys. zł

tytułem 25 faktur, których termin
zapłaty upłynął
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Stwierdzony stan

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

Spośród 12 podmiotów leczniczych,
które przekazały w outsourcing
działalność w tym zakresie, tylko
1 podmiot przeprowadzał kontrole
w miejscu udzielania świadczeń przez
podwykonawcę.
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Stwierdzony stan
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, jednak nie
określono w nich dopuszczalnego czasu transportu
materiału do badań zleconych podwykonawcom

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 5 podmiotach podczas
transportu materiału do
badań nie była zachowana
i dokumentowana
temperatura otoczenia,
a w 4, pomimo
przewożenia w specjalnych
pojemnikach, nie
dokumentowano
temperatury

Wystąpiły przypadki
dostarczania materiału
biologicznego do
laboratorium
podwykonawcy w czasie
do 13 godzin, a nawet
w dniu następnym
po pobraniu
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Ocena ogólna
Sposób organizacji
i ﬁnansowania czynności
diagnostyki laboratoryjnej
nie zapewnia jej pełnego
wykorzystania w procesie
proﬁlaktyki i leczenia.
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.

Brakuje skutecznego
nadzoru ze strony władz
publicznych 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.
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Ocena ogólna
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 ustawowo,
współpracę diagnosty
z klinicystą w postępowaniu
diagnostycznym
i monitorowaniu terapii, przy
zmieniającym się stanie
klinicznym pacjenta oraz
w sytuacjach zagrożenia życia.
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Wnioski
Wnioski do Ministra Zdrowia

o podjęcie działań legislacyjnych mających na celu dokonanie zmian w ustawie
o diagnostyce laboratoryjnej, tak, aby:

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

wprowadzić system
licencjonowania medycznych
laboratoriów diagnostycznych
powiązany z oceną jakości badań,
co zapewni należyte wykonywanie
czynności diagnostyki
laboratoryjnej oraz wymaganą
jakość badań diagnostycznych
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Wnioski
Wnioski do Ministra Zdrowia

o podjęcie działań legislacyjnych mających na celu dokonanie zmian w ustawie
o diagnostyce laboratoryjnej, tak, aby:

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

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
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Wnioski – systemowe do Ministra Zdrowia
ROZWIĄZANIA
SYSTEMOWE
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

ANALIZA
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

NADZÓR
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
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Uwagi
Brak informacji o liczbie i rodzaju
zalecanych badań laboratoryjnych
uniemożliwia monitorowanie jakości
i efektywności kosztowej świadczeń
diagnostyki laboratoryjnej

ZDANIEM
NIK
Zwiększenie zakresu i liczby wykonywanych
badań laboratoryjnych w proﬁlaktyce
mogłoby przyczynić się do zmniejszenia
wydatków w ochronie zdrowia poprzez
zwiększenie wykrywalności chorób we
wczesnym stadium choroby, a w efekcie
zmniejszenie liczby zaawansowanych
zachorowań, skrócenie czasu leczenia oraz
ograniczenie wydatków na terapie
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Działania po kontroli

W wystąpieniach pokontrolnych,
skierowanych do kierowników
kontrolowanych jednostek,
sformułowano łącznie:
FINANSOWE REZULTATY KONTROLI

141

wniosków
pokontrolnych

82

56 904,9 tys. zł

zrealizowano

W tym kwoty wydatkowane
z naruszeniem prawa – 69,2%:

36
23
nie
zrealizowano

39 365,2 tys. zł

było w trakcie
realizacji
Stan realizacji wniosków na dzień 28 czerwca 2017 r.

Zdjęcie czarno-białe

Najwyższa Izba Kontroli
Departament Zdrowia

