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Stanowisko Nr 7-KRDL/III/2012
Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych
w sprawie wydzielania z Państwowej Inspekcji Sanitarnej
pracowni diagnostycznych i likwidacji laboratoriów
na rzecz tworzenia punktów pobrań próbek

Laboratoria Stacji Sanitarno-Epidemiologicznych wykonują badania in vitro
materiału biologicznego dla celów profilaktycznych, diagnostycznych i sanitarnoepidemiologicznych. Stąd też w myśl ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o diagnostyce są
medycznymi

laboratoriami

diagnostycznymi.

Laboratoria

Państwowej

Inspekcji

Sanitarnej wykonują szeroki panel badań medycznej diagnostyki laboratoryjnej
w ramach nadzoru epidemiologicznego. Przyczyniają się w ten sposób do pełnego
opracowywania ognisk zakażeń i prowadzenia dochodzeń epidemiologicznych. Takie
działania zapewniają bezpieczeństwo zdrowotne społeczeństwa będące domeną zdrowia
publicznego.
Laboratoria
diagnostyczne

w

Państwowej
celu

Inspekcji

potwierdzenia

lub

Sanitarnej

wykonują

wykluczenia

zakażeń

także

badania

ważnych

dla

bezpieczeństwa zdrowia i życia społeczeństwa. Ustalenie czynnika chorobotwórczego
czy toksycznego oraz jego źródła ma duże znaczenie w ograniczeniu rozprzestrzeniania
się zachorowań i zatruć.
Laboratoria Państwowej Inspekcji Sanitarnej posiadają certyfikaty jakości oraz
akredytacje, są bardzo dobrze wyposażone w sprzęt diagnostyczny, często zakupiony
z dotacji unijnych. Ponadto personel laboratoriów to w większości doświadczeni
diagności laboratoryjni z wysokimi kwalifikacjami nie tylko z zakresu diagnostyki ale
i epidemiologii. Dodatkowo wizytacje przeprowadzone przez Zespół Wizytatorów KIDL
potwierdzają wysoką jakość świadczonych usług diagnostycznych.
Krajowa Izba Diagnostów Laboratoryjnych jest informowana o planach likwidacji
medycznych laboratoriów diagnostycznych funkcjonujących w strukturach stacji
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sanitarno-epidemiologicznych,

o

ewentualnym

tworzeniu

punktów

pobrań

i przekazywaniu materiału do badań podmiotom zewnętrznym.
W naszej opinii takie działania nie przyniosą korzyści pacjentom. Są również
zaprzepaszczeniem

wysokich

umiejętności

personelu

oraz

marnotrawieniem

zakupionego za znaczne środki finansowe sprzętu medycznego.
Nadzór publiczny nad realizacją badań laboratoryjnych jest bardzo ograniczony.
Wydzielenie medycznych laboratoriów diagnostycznych ze struktur stacji sanitarnoepidemiologicznych jeszcze dodatkowo ten nadzór ograniczy. Przekazanie badań
laboratoryjnych firmom zewnętrznym przy obecnym braku nadzoru publicznego nad
realizacją ww. usług, może przyczynić się do zagrożenia zdrowia i życia pacjentów oraz
bezpieczeństwa sanitarnego Polski. Krajowa Izba Diagnostów Laboratoryjnych wyraża
stanowczy sprzeciw takim działaniom, gdyż ocenia je jako wysoce nierozważne
prowadzące do wielu zagrożeń i nieprawidłowości.
Dzięki laboratoriom funkcjonującym w ramach Państwowej Inspekcji SanitarnoEpidemiologicznej

możliwe

jest

zagwarantowanie

bezpieczeństwa

sanitarno-

epidemiologicznego całego kraju.
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