Stanowisko
Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych
z dnia 12 kwietnia 2022 r.
w sprawie zapowiadanych przez Ministerstwo Zdrowia zmian w ustawie z dnia 6 września 2001 r.
Prawo farmaceutyczne w zakresie utworzenia Głównego Inspektoratu Medycyny Laboratoryjnej
w ramach Głównego Inspektoratu Farmaceutycznego
W związku z pojawiającymi się w przestrzeni publicznej doniesieniami o pracach nad
utworzeniem Głównego Inspektoratu Medycyny Laboratoryjnej w strukturach Głównego Inspektoratu
Farmaceutycznego, Krajowa Rada Diagnostów Laboratoryjnych wyraża kategoryczny sprzeciw wobec
takich planów. Oburzające jest procedowanie takiego rozwiązania bez konsultacji z KRDL
i przygotowywanie projektu bez wiedzy środowiska diagnostów laboratoryjnych.
Należy podkreślić, że 200 delegatów podczas V Krajowego Zjazdu Diagnostów Laboratoryjnych
wykreśliło z programu działania KIDL na lata 2019 – 2022 zapis o wprowadzeniu nadzoru publicznego
nad medycznymi laboratoriami diagnostycznymi poprzez powołanie i funkcjonowanie Głównego
Inspektoratu Medycyny Laboratoryjnej. Sprzeciwili się tym samym temu pomysłowi jako szkodliwemu
dla środowiska diagnostów laboratoryjnych i medycznych laboratoriów diagnostycznych.
Krajowa Rada Diagnostów Laboratoryjnych wskazuje, że diagności laboratoryjni to przykład
uczestnika systemu ochrony zdrowia, który wypracował liczne i szerokie mechanizmy kontroli
i nadzoru nad prawidłowością przebiegu procesu udzielania świadczeń zdrowotnych. Jesteśmy jednym
z samorządów zawodów medycznych, w ramach którego funkcjonuje Zespół Wizytatorów kontrolujący
pracę diagnostów laboratoryjnych. Jakość badań medycznych laboratoriów diagnostycznych od lat
oceniają Centralny Ośrodek Badań Jakości w Diagnostyce Laboratoryjnej oraz Centralny Ośrodek Badań
Jakości w Diagnostyce Mikrobiologicznej. Nadzór nad laboratoriami sprawują także wojewodowie
wspomagani wiedzą i doświadczeniem konsultantów wojewódzkich z dziedziny diagnostyki
laboratoryjnej. Uprawnienia kontrolne i nadzorcze posiada również NFZ w zakresie świadczeń
kontraktowanych. To tylko niewielka część mechanizmów, które w skuteczny sposób pozwalają
weryfikować należytą pracę laboratoriów.
Tworzenie kolejnej instytucji kontrolującej laboratoria odbieramy jako kontestowanie naszego
profesjonalizmu i kompetencji. Pomysł umiejscowienia takiego urzędu w ramach Głównego
Inspektoratu Farmaceutycznego odbieramy jako próbę zawłaszczenia naszej podmiotowości przez
środowisko farmaceutów i marginalizacji diagnostów laboratoryjnych oraz zniszczenia niezależności
i samodzielności zawodu. Nigdy nie będzie na to naszej zgody.
W związku z powyższym Krajowa Rada Diagnostów Laboratoryjnych wnosi o natychmiastowe
porzucenie prac nad utworzeniem Głównego Inspektoratu Medycyny Laboratoryjnej.
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