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II  KADENCJA KRDL
Uchwa³y Siódmego Posiedzenia  KRDL

Uchwa³a Nr 53/ II / 2008
Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych

z dnia 13 czerwca 2008 roku
w sprawie zmiany uchwa³y nr 15 / II/2007 KRDL z dnia 2

marca 2007 r.
w sprawie udzia³u w kosztach za umieszczanie informacji o

konkursach i przetargach dotycz¹cych œwiadczeñ
zdrowotnych na stronie internetowej Krajowej Izby

Diagnostów Laboratoryjnych oraz prezentacji obrazów i
treœci zg³oszonych do publikacji w Gazecie KIDL „Diagnosta

Laboratoryjny”

§ 1

§ 2

§ 3

§ 4

Za³¹cznik Nr 3 do uchwa³y Nr 53 / II / 2008 KRDL z dnia 13
czerwca 2008 roku w sprawie zmiany uchwa³y nr 15/II/2007 z
dnia 2 marca 2007 r. w sprawie udzia³u w kosztach z tytu³u
umieszczania informacji o konkursach i przetargach
dotycz¹cych œwiadczeñ zdrowotnych na stronie internetowej
Krajowej Izby Diagnostów Laboratoryjnych oraz prezentacji
obrazów i treœci zg³oszonych do publikacji w Gazecie KIDL
„Diagnosta Laboratoryjny
”

Uchwa³a Nr 54 / II / 2008
Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych

z dnia 13 czerwca 2008 roku
w sprawie prowadzenia Rejestru Ukaranych Diagnostów

Laboratoryjnych i wydawania zaœwiadczeñ z rejestru

§ 1

§ 2

§ 3

§ 4

§ 5

Na podstawie art. 47 pkt 4 i 8 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o
diagnostyce laboratoryjnej (tekst jednolity: Dz. U. 2004 r. nr 144
poz. 1529 z póŸn. zm.) Krajowa Rada Diagnostów
Laboratoryjnych postanawia:

Nadaæ § 1 nastêpuj¹ce brzmienie:
„ § 1
Umieszczaæ na stronie internetowej Krajowej Izby Diagnostów
Laboratoryjnych www.kidl.org.pl przesy³ane przez zak³ady opieki
zdrowotnej informacje dotycz¹ce konkursów i przetargów na
œwiadczenia zdrowotne oraz og³oszenia informacyjne
o konferencjach i szkoleniach organizowanych przez podmioty,
w których diagnoœci laboratoryjni ponosz¹ koszty swojego udzia³u
.”

Nadaæ § 4 nastêpuj¹ce brzmienie:
„ § 4
Podmiot zg³aszaj¹cy wolê zamieszczenia informacji na stronie
internetowej lub prezentacji obrazu i treœci na szpaltach
edytowanej gazety „Diagnosta Laboratoryjny” zobowi¹zany jest
do udzia³u w kosztach w wysokoœci wed³ug za³¹czników Nr 1, Nr 2
i Nr 3 do niniejszej uchwa³y.

Z niniejszej uchwa³y nale¿y wy³¹czyæ uniwersytety (dawniej
akademie) medyczne, instytuty naukowe oraz towarzystwa
naukowe dzia³aj¹ce w zakresie poszczególnych dziedzin
medycznej diagnostyki laboratoryjnej .

Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem podjêcia.

Sekretarz Prezes
(-) Czes³aw G³owniak (-) Henryk Owczarek

Zamieszczenie treœci informacyjnej o organizowanych przez

uprawnione podmioty konferencjach i szkoleniach, w których
diagnoœci laboratoryjni ponosz¹. koszty za swój udzia³,
podane do og³oszenia na stronie internetowej KIDL winne
posiadaæ. :
a) formê. zapisu elektronicznego do 50 KB w tekœcie wartoœæ
udzia³u za 14 dni – 400,00 PLN (s³ownie: czterysta z³),
b) dodatkowo za ka¿dy zamieszczony obraz (formaty
akceptowane na stronach WWW) maksymalnie do 100 KB
wartoœæ udzia³u za 14 dni - 50,00 PLN (s³ownie: piêædziesi¹t z³)
za 1 obraz

Na podstawie art. 47 pkt. 11 oraz art. 67 ust. 1 ustawy z dnia 27
lipca 2001 r. o diagnostyce laboratoryjnej (tekst jednolity: Dz. U. z
2004 r., Nr 144, poz. 1529 z póŸn. zm.) Krajowa Rada
Diagnostów Laboratoryjnych postanawia:

1. Prowadziæ, wed³ug wzoru bêd¹cego za³¹cznikiem nr 1 do
niniejszej uchwa³y, Rejestr Ukaranych Diagnostów
Laboratoryjnych, zwany dalej Rejestrem Ukaranych .
2. Rejestr Ukaranych prowadzony jest w formie bazy
elektronicznej i pisemnej.
3. Zobowi¹zaæ biuro KIDL do wyznaczenia pracownika do
prowadzenia Rejestru Ukaranych.

Po orzeczeniu kary dyscyplinarnej wpis do Rejestru Ukaranych
nastêpuje na wniosek Przewodnicz¹cego S¹du Dyscyplinarnego
i/lub Przewodnicz¹cego Wy¿szego S¹du Dyscyplinarnego

Na pisemny wniosek diagnostów laboratoryjnych zgodnie z
wzorem za³¹cznika nr 2 wydawaæ „Zaœwiadczenie z Rejestru
Ukaranych Diagnostów Laboratoryjnych”, o którym mowa w § 1
wed³ug wzoru bêd¹cego za³¹cznikiem nr 3 i za³¹cznikiem nr 4 do
niniejszej uchwa³y.

1. Za wydanie zaœwiadczenia, o którym mowa w § 3, Krajowa
Rada Diagnostów Laboratoryjnych pobiera op³atê manipulacyjn¹
w wysokoœci 30.00 PLN (s³ownie: trzydzieœci z³).
2. Op³atê manipulacyjn¹ w wysokoœci wymienionej w pkt. 1
d iagnos ta labora tory jny wp³aca na konto KIDL:
72102010420000880200105692 z dopiskiem na dowodzie
wp³aty: „ na dzia³alnoœæ statutow¹ zgodnie z uch. nr 54 /II/2008
KRDL”.
3. Dowód wp³aty do³¹cza siê do pisemnego wniosku , o którym
mowa w § 3.

Op³aty manipulacyjne przeznaczone s¹ na pokrycie kosztów
ponoszonych przez Krajow¹ Izbê Diagnostów Laboratoryjnych w
zwi¹zku z prowadzeniem Rejestru Ukaranych i w ca³oœci
zaliczane s¹ na dzia³alnoœæ statutow¹
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§ 6
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem podjêcia.

Za³¹cznik nr 2 do uchwa³y nr 54/ II /2008 KRDL z dnia 13
czerwca 2008 r. w sprawie prowadzenia Rejestru Ukaranych
Diagnostów Laboratoryjnych i wydawania zaœwiadczeñ
z rejestru.

KRAJOWA RADA DIAGNOSTÓW
LABORATORYJNYCH
UL. KONOPACKA4

W N   I   O   S   E   K

Za³¹cznik nr 3 do uchwa³y nr 54/ II /2008 KRDL z dnia 13
czerwca 2008 r. w sprawie prowadzenia Rejestru Ukaranych
Diagnostów Laboratoryjnych i wydawania zaœwiadczeñ z
rejestru

Z A Œ W I A D C Z E N I E

Z  REJESTRU  UKARANYCH  DIAGNOSTÓW
LABORATORYJNYCH

Za³¹cznik nr 4 do uchwa³y nr 54/ II /2008 KRDL z dnia 13
czerwca 2008 r. w sprawie prowadzenia Rejestru Ukaranych
Diagnostów Laboratoryjnych i wydawania zaœwiadczeñ z
rejestru

ZAŒ W IAD C Z E N I E

Z  REJESTRU  UKARANYCH  DIAGNOSTÓW
LABORATORYJNYCH

.........................................................................
(nazwisko i imiê diagn. lab.)
.........................................................................
(adres wraz z nr kodu poczt.)
.....................................................................................
(nr wpisu na listê diag. lab.)
.......................................................................
(Miejscowoœæ, data)

Proszê o wydanie i przes³anie na adres - jak
wy¿ej - „Zaœwiadczenie”, ¿e nie figurujê w Rejestrze Ukaranych
Diagnostów Laboratoryjnych.

W za³¹czeniu dowód wp³aty op³aty
manipulacyjnej zgodnie w uchwa³¹ nr 54 /II/08 KRDL z dnia z
dnia 13 czerwca 2008 r. w sprawie prowadzenia Rejestru
Ukaranych Diagnostów Laboratoryjnych i wydawania
zaœwiadczeñ z rejestru.

..................................................................
(czytelny podpis diagnosty)

wype³niaæ drukowanymi literami

L.dz. …………… / ….. / …………….. Warszawa,
dnia………....... 20….. r.

Krajowa Rada Diagnostów Laboratoryjnych dzia³aj¹c na
podstawie art. 67 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o diagnostyce
laboratoryjnej (tekst jednolity: Dz. U. z 2004 r., Nr 144, poz.
1529 z póŸn. zm.) zaœwiadcza, ¿e:

1  . N  a  z  w  i  s  k  o r  o  d  o  w  e  :
……………………………………………………………………

2. Nazwisko:…………………………………..

3. Imiona:   ……………………………………

4. PESEL:   ....…………………………………

5  Imiê ojca:  ………… Imiê matki …………..

6. Data urodzenia: .……………………………

7. Miejsce urodzenia: …………………………

8. Obywatelstwo:  .……………………………

9. Miejsce zamieszkania:………………………

10. Nr wpisu na listê diagn. Lab.:..……………

w dniu wydania zaœwiadczenia nie figuruje w Rejestrze
Ukaranych Diagnostów Laboratoryjnych, ani te¿ nie toczy siê
przeciwko niej/niemu ¿adne postêpowanie dyscyplinarne.

Prezes
Krajowej Rady
Diagnostów
Laboratoryjnych
………………..

(Podpis)

L.dz. …………… / ….. / …………….. Warszawa,
dnia………....... 20….. r.

Krajowa Rada Diagnostów Laboratoryjnych dzia³aj¹c na
podstawie art. 67 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o diagnostyce
laboratoryjnej (tekst jednolity: Dz. U. z 2004 r., Nr 144, poz.
1529 z póŸn. zm.) zaœwiadcza, ¿e:

1  . N  a  z  w  i  s  k  o r  o  d  o  w  e  :
……………………………………………………………………

2. Nazwisko:  …………………………………

3. Imiona:       …………………………………

4. Imiê ojca:  …… Imiê matki:…………………

5. PESEL: ………………

6. Data urodzenia: …………………………

7. Miejsce urodzenia:…………………………

8. Obywatelstwo:      …………………………

9. Miejsce zamieszkania:………………………

10. Nr wpisu na listê diagn. lab.:………………...

zosta³a/zosta³/ wpisana/wpisany/ do Rejestru Ukaranych
Diagnostów Laboratoryjnych pod nr ……….. z tytu³u na³o¿enia
kary ……….. okreœlonej art. 58 ust. 1 pkt. … w/w ustawy o
diagnostyce laboratoryjnej.

Prezes

Krajowej Rady

Diagnostów

Laboratoryjnych
………………….

(podpis)

- W Z Ó R -

03-428 WARSZAWA

Uwaga:

Sekretarz Prezes
(-) Czes³aw G³owniak (-) Henryk Owczarek

Za³¹cznik nr 1 do uchwa³y nr 54/ II /2008 KRDL z dnia 13 czerwca
2008 r. w sprawie prowadzenia Rejestru Ukaranych Diagnostów
Laboratoryjnych i wydawania zaœwiadczeñ z rejestru.

- W Z Ó R -

R  E  J  E  S T R

UKARANYCH  DIAGNOSTÓW LABORATORYJNYCH
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Uchwa³a Nr 55 / II / 2008
Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych

z dnia 13 czerwca 2008 r.
w sprawie przyjêcia Regulaminu zakresu i zasad dzia³ania

wizytatorów KRDL.

§ 1
Regulamin zakresu i zasad dzia³ania wizytatorów

KRDL

§ 2

§ 3
§ 1

Za³¹cznik nr 1 do uchwa³y nr 55/II/2008 KRDL z dnia 13
czerwca 2008 r.             w sprawie przyjêcia Regulaminu
zakresu i zasad dzia³ania wizytatorów KRDL.

REGULAMIN
ZAKRESU  I  ZASAD  DZIA£ANIA WIZYTATORÓW
KRDL

Rozdzia³ I
Organizacja kontroli i oceny

§ 1
Kontrola i ocena

Zespó³ Wizytatorów

§ 2

§ 3

§ 4

§ 5

§ 6

§ 7

§ 8

§ 9

§ 10

Na podstawie art. 47 pkt. 9 lit. b w zwi¹zku z art. 13 ustawy z
dnia 27 lipca 2001 r. o diagnostyce laboratoryjnej (tekst
jednolity: Dz. U. 2004 r., Nr 144, poz. 1529 z póŸn. zm.) Krajowa
Rada Diagnostów Laboratoryjnych postanawia:

Przyj¹æ
wraz z za³¹cznikami od nr 1 do nr 6 stanowi¹cymi

integraln¹ czêœæ niniejszej uchwa³y.

Traci moc Regulamin przyjêty uchwa³¹ nr 93/2006 KRDL z
dnia 27 lutego 2006 r. w sprawie przyjêcia Regulaminu zakresu i
zasad dzia³ania wizytatorów KRDLwraz z póŸn. zm.

Niniejsza uchwa³a , o którym mowa w wraz z za³¹cznikami
wchodzi w ¿ycie z dniem podjêcia.

wykonywania czynnoœci diagnostyki
laboratoryjnej przez diagnostów laboratoryjnych w medycznych
laboratoriach diagnostycznych jest dokonywana przez organ
samorz¹du dzia³aj¹cy w imieniu KRDLw
oparciu o:
a) Ustawê z dnia 27 lipca 2001 r. o diagnostyce laboratoryjnej
(tekst jednolity: Dz.U.04.144. 1529 z póŸn. zm.),
b) uchwa³y Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych
(KRDL),
c) pozosta³e akty prawne dotycz¹ce medycznych laboratoriów
diagnostycznych,
d) Kodeks Etyki Diagnosty Laboratoryjnego (KEDL).

Zespó³ Wizytatorów sk³ada siê z Przewodnicz¹cego, Zastêpcy
Przewodnicz¹cego oraz Cz³onków - Wizytatorów - ³¹cznie nie
mniej ni¿ 30 osób

Zespó³ Wizytatorów powo³uje KRDL na okres piêciu lat spoœród
diagnostów laboratoryjnych posiadaj¹cych:
1. Tytu³ specjalisty z jednej z dziedzin diagnostyki
laboratoryjnej, w której dokonywana jest kontrola i ocena,
2. nienagann¹ postawê etyczn¹,
3.co najmniej 10-cio letni sta¿ pracy w kontrolowanej dziedzinie
diagnostyki laboratoryjnej,
4. ukoñczone szkolenie organizowane przez KRDL w zakresie
znajomoœci przepisów dotycz¹cych funkcjonowania samorz¹du
Diagnostów Laboratoryjnych (DL) i medycznych laboratoriów
diagnostycznych (MLD).

1. Przewodnicz¹cy Zespo³u Wizytatorów lub dzia³aj¹cy w jego
imieniu zastêpca powo³uje Zespo³y Wizytuj¹ce, których zadaniem
jest przeprowadzanie kontroli i oceny czynnoœci diagnostyki
laboratoryjnej w miejscu pracy diagnosty laboratoryjnego,
spoœród osób z listy wizytatorów.
2. Przewodnicz¹cy Zespo³u Wizytatorów lub dzia³aj¹cy w jego
imieniu zastêpca mo¿e zasiêgaæ opinii konsultantów krajowych
lub towarzystw naukowych.
3. Wizytatorzy wykonuj¹ powierzone im funkcje spo³ecznie w
ramach udzielonego im przez pracodawcê urlopu bezp³atnego
lub innej formy oddelegowania z pracy.

Do zadañ Zespo³u Wizytatorów nale¿y:
1) przeprowadzanie kontroli i oceny czynnoœci diagnostyki
laboratoryjnej wykonywanych przez diagnostów laboratoryjnych
w medycznych laboratoriach diagnostycznych oraz sprawdzanie
liczby punktów edukacyjnych posiadanych przez kontrolowanych
diagnostów.
2) opracowywanie materia³ów pokontrolnych oraz sprawozdañ i
kontrola ich realizacji,
3) opracowywanie rocznych planów i sprawozdañ dotycz¹cych
kontroli i oceny,
4) sk³adanie sprawozdania do KRDL raz w roku (do 31 marca
ka¿dego roku za rok ubieg³y).

1. Kontrola i ocena mog¹ byæ przeprowadzane przy wspó³udziale
dobranych specjalistów nie bêd¹cych cz³onkami Zespo³u
Wizytatorów.
2. Przewodnicz¹cy Zespo³u Wizytatorów lub dzia³aj¹cy w jego
imieniu zastêpca, na wniosek Prezesa KRDL, Przewodnicz¹cego
danego Zespo³u Wizytuj¹cego, Przedstawiciela KRDL na dane
Województwo, Rzecznika Dyscyplinarnego KIDL lub z w³asnej
inicjatywy wybiera specjalistów spoœród osób posiadaj¹cych
stopieñ/tytu³ naukowy lub tytu³ specjalisty.
3. Specjaliœci uczestnicz¹ w pracach danego Zespo³u
Wizytuj¹cego z g³osem doradczym.

Celem kontroli i oceny przez Zespó³ Wizytatorów jest:
1) wizytacja pomieszczeñ laboratorium,
2) obserwowanie sposobu wykonywania czynnoœci diagnostyki
laboratoryjnej,
3) ¿¹danie informacji, wyjaœnieñ i udostêpnienia dokumentacji
medycznej,
4) wydawanie zaleceñ pokontrolnych.

Kontrole i oceny mog¹ byæ prowadzone:
1) zgodnie z planem kontroli na dany rok,
2) doraŸnie (interwencyjnie) realizowane na skutek zg³oszonych
skarg i wniosków,
3) na wniosek Prezesa KRDL, Przewodnicz¹cego Zespo³u
Wizytatorów KRDL, Przedstawiciela KRDL na dane
Województwo, Rzecznika Dyscyplinarnego KIDL,
4) jako sprawdzaj¹ce realizacje zaleceñ powizytacyjnych.

1. Plan kontroli i oceny sporz¹dza siê na dany rok kalendarzowy.
2. Projekt planu kontroli i oceny sporz¹dza Przewodnicz¹cy
Zespo³u Wizytatorów, a zatwierdza KRDL.

1. Kontrole i oceny w miejscu wykonywania czynnoœci
diagnostyki laboratoryjnej przeprowadza Zespó³ Wizytuj¹cy
sk³adaj¹cy siê co najmniej z dwóch osób maj¹cych status
Wizytatorów.
2. Przewodnicz¹cy Zespo³u Wizytatorów lub dzia³aj¹cy w jego
imieniu zastêpca powo³uje Przewodnicz¹cego danego Zespo³u
Wizytuj¹cego.

Sekretarz Prezes
(-) Czes³aw G³owniak (-) Henryk Owczarek
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3. Przewodnicz¹cy Zespo³u Wizytuj¹cego odpowiedzialny jest w
szczególnoœci za:

1) przygotowanie planu danej kontroli i sporz¹dzenie
oceny przeprowadzonej kontroli,
2) odebranie od cz³onków danego Zespo³u
Wizytuj¹cego oœwiadczeñ o nie podleganiu przez nich
wy³¹czeniu z danej procedury kontrolnej zgodnie ze
wzorem stanowi¹cym za³¹cznik nr 6 do niniejszego
regulaminu,
3) z³o¿enie w³asnego oœwiadczenia o nie podleganiu
wy³¹czeniu z danej procedury kontrolnej.
4) pobranie w Biurze KIDL niezbêdnych dokumentów
potrzebnych do przeprowadzenia kontroli i oceny, a w
szczególnoœci:

a) upowa¿nieñ dla cz³onków Zespo³u
Wizytuj¹cego do przeprowadzenia kontroli i oceny
(za³¹cznik nr 2),

b) arkuszy przebiegu kontroli i oceny w liczbie
zgodnej z liczb¹ wizytatorów (za³¹cznik nr 3),

c) protoko³ów kontroli i oceny (za³¹cznik nr 4),
d ) p r o t o k o ³ u w y s t ¹ p i e n i a

pokontrolnego(za³¹cznik nr 5),
e) regulaminu zakresu i zasad dzia³ania

wizytatorów (za³¹cznik nr 1)
5) przydzielenie zadañ cz³onkom Zespo³u
Wizytuj¹cego.
6) przeprowadzenie kontroli i jej oceny zgodnie z
planem.
7) skompletowanie dokumentacji z kontroli i oceny i
nale¿yte jej zabezpieczenie.

1. Przewodnicz¹cy Zespo³u Wizytatorów powiadamia pisemnie
osoby kieruj¹ce danym Zak³adem Opieki Zdrowotnej i
kierownika danego laboratorium o terminie kontroli.
2. Powiadomienie o terminie kontroli winno dotrzeæ do adresatów
o których mowa w ust. 1 na co najmniej 7 dni przed rozpoczêciem
kontroli.
3 .Je¿eli kontrola przeprowadzana bêdzie na skutek zg³oszenia
skargi (kontrola doraŸna), dochowanie wskazanego w ust. 2
terminu nie jest obligatoryjne.

1. Kontrolê i ocenê przeprowadza siê w miejscu wykonywania
czynnoœci diagnostyki laboratoryjnej przez osobê kontrolowan¹.
2. Kontrola i ocena jest prowadzona w dniach i godzinach pracy
medycznego laboratorium diagnostycznego.
3. Kontrola i ocena przeprowadzana jest w obecnoœci kierownika
medycznego laboratorium diagnostycznego lub upowa¿nionej
przez niego osoby posiadaj¹cej prawo wykonywania zawodu
diagnosty laboratoryjnego.

1. Kontrole i oceny wykonywania czynnoœci diagnostycznych w
medycznych laboratoriach

diagnostycznych przeprowadza siê na podstawie imiennego
upowa¿nienia, które zawiera:

1) numer upowa¿nienia,
2) dat wystawienia upowa¿nienia,
3) okreœlenie podstawy prawnej kontroli i oceny,
4) dane osób wchodz¹cych w sk³ad Zespo³u

Wizytuj¹cego zawieraj¹ce:
a) imiê i nazwisko,
b) numer i serii dowodu to¿samoœci,
c) numer wpisu na listê diagnostów

laboratoryjnych,
d) funkcjê pe³nion¹ w Zespole Wizytuj¹cym

(przewodnicz¹cy, cz³onek),
5) miejsce, w którym wykonywane s¹ czynnoœci
diagnostyki laboratoryjnej
poprzez okreœlenie pe³nej nazwy oraz siedziby,
6) cel kontroli i oceny,

§ 11

§ 12

§ 13

ê

7) termin kontroli i oceny.
2. Upowa¿nienie podpisuje Przewodnicz¹cy Zespo³u
Wizytatorów lub dzia³aj¹cy w jego

imieniu zastêpca.
3. Wzór upowa¿nienia okreœla za³¹cznik nr 1 do regulaminu.

1. Cz³onkowie Zespo³u Wizytuj¹cego zobowi¹zani s¹ do
prowadzenia kontroli i oceny ze szczególn¹ starannoœci¹, a przede
wszystkim do:

1) zachowania bezstronnoœci podczas kontroli i oceny,
2) rzetelnego i obiektywnego ustalenia stanu
faktycznego,
3) ustalenia przyczyn i skutków stwierdzonych
ewentualnie nieprawid³owoœci w wykonywaniu
czynnoœci diagnostyki laboratoryjnej,
4) dba³oœci o rzetelnoœæ dokumentacji z przebiegu
kontroli i oceny.

2. Cz³onkowie Zespo³u Wizytuj¹cego maj¹ prawo do:
1) kontrolowania pomieszczeñ laboratoriów,
2) obserwowania sposobu wykonywania czynnoœci
diagnostyki laboratoryjnej,
3) wgl¹du do wszelkich dokumentów zwi¹zanych z
przedmiotem kontroli i oceny,
4 ) ¿¹dan i a od kon t ro lowanego d iagnos ty
laboratoryjnego lub/i kierownika kontrolowanego
laboratorium z³o¿enia, w wyznaczonym terminie,
ustnych lub/i pisemnych informacji i wyjaœnieñ w
sprawach dotycz¹cych przedmiotu kontroli i oceny,
5) sporz¹dzania odpisów i kopii dokumentów w zakresie
zwi¹zanym z ustaleniami kontroli i oceny,
6) czynnoœci zlecanych przez KRDLw ramach ustawy,
7) korzystania z pomocy bieg³ych i specjalistów,
8) wydawania zaleceñ pokontrolnych.

3. Cz³onkowie Zespo³u Wizytuj¹cego zobowi¹zani s¹ do:
1) wyci¹gania logicznych wniosków w oparciu o
zaobserwowane fakty,
2) zachowania w tajemnicy informacji nie dotycz¹cych
przedmiotu kontroli, które nie s¹ zwi¹zane z
naruszeniem prawa przez podmioty kontrolowane, a
uzyskanych w trakcie kontroli lub w zwi¹zku z kontrol¹,
3) bezstronnoœci podczas kontroli i oceny,
4) powiadomienia Przewodnicz¹cego Zespo³u
Wizytuj¹cego o wszelkich okolicznoœciach mog¹cych
budziæ uzasadnione w¹tpliwoœci co do ich bezstronnoœci
w trakcie wykonywania powierzonych im czynnoœci
kontrolnych.
5) powiadomienia Przewodnicz¹cego Zespo³u
Wizytuj¹cego o odmowie przez osoby kontrolowane
z³o¿enia wyjaœnieñ, udostêpnienia dokumentów lub/i
podpisania protoko³u.

4. Przewodnicz¹cy Zespo³u Wizytuj¹cego zobowi¹zany jest
zamieœciæ informacjê w protokole o odmowie przez osoby
kontrolowane z³o¿enia wyjaœnieñ, udostêpnienia dokumentów
lub/i podpisania protoko³u.

1. Wizytator podlega wy³¹czeniu z danego Zespo³u Wizytuj¹cego,
je¿eli zaistniej¹ okolicznoœci, które mog³yby wywo³aæ
uzasadnion¹ w¹tpliwoœæ co do jego bezstronnoœci w zwi¹zku z
powierzonymi mu czynnoœciami kontrolnymi.
2.Osoby wykonuj¹ce czynnoœci Wizytatora podlegaj¹ wy³¹czeniu

z danego postêpowania kontrolnego, je¿eli:
1)Pozostaj¹ w zwi¹zku ma³¿eñskim, w stosunku
pokrewieñstwa lub powinowactwa w linii prostej,
pokrewieñstwa lub powinowactwa w linii bocznej do
drugiego stopnia lub s¹ zwi¹zane z tytu³u przysposobienia,

Rozdzia³ II
Zakres kontroli i oceny.
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opieki lub

3) okreœlenie czasu kontroli i oceny, wskutek której

kurateli z osob¹ kontrolowan¹,
2)Przed up³ywem 2 lat od dnia wszczêcia kontroli
pozostawa³y w stosunku pracy lub zlecenia z
kontrolowanym laboratorium lub podmiotem w ramach,
którego dzia³a kontrolowane laboratorium;
3) Pozostaj¹ z osobami kontrolowanymi w takim stosunku
prawnym lub faktycznym, ¿e mo¿e to budziæ uzasadnione
w¹tpliwoœci co do ich bezstronnoœci.

3. Cz³onkowie danego Zespo³u Wizytuj¹cego przed
przyst¹pieniem do czynnoœci kontrolnych sk³adaj¹, pod rygorem
odpowiedzialnoœci prawnej, na rêce Przewodnicz¹cego Zespo³u
Wizytatorów pisemne oœwiadczenia o braku lub istnieniu
okolicznoœci, o których mowa w ust. 2.
4. Wy³¹czenia dokonuje Przewodnicz¹cy Zespo³u Wizytatorów
lub dzia³aj¹cy w jego imieniu zastêpca:

1) z urzêdu po stwierdzeniu przes³anek, o których mowa w
ust. 2,
2) na uzasadniony wniosek cz³onka Zespo³u Wizytuj¹cego,
3) na uzasadniony wniosek osoby kontrolowanej.

1. Ustalenia z przeprowadzonej kontroli i oceny wizytacji
przedstawia Zespó³ Wizytuj¹cy w protokole kontroli i oceny.
2. Protokó³ kontroli i oceny zawiera opis stanu faktycznego
stwierdzonego w toku kontroli, a w szczególnoœci konkretne
nieprawid³owoœci i stwierdzone uchybienia, z uwzglêdnieniem
przyczyn powstania, zakresu i skutków tych nieprawid³owoœci
oraz osób za nie odpowiedzialnych i wniosków wynikaj¹cych z
ustaleñ kontroli.
3. Protokó³ kontroli i oceny powinien zawieraæ ponadto:

1) nazwê medycznego laboratorium diagnostycznego, w
którym kontrolowany diagnosta laboratoryjny wykonuje
czynnoœci diagnostyki laboratoryjnej,
2) datê rozpoczêcia i zakoñczenia kontroli,
3) imiona i nazwiska cz³onków Zespo³u Wizytuj¹cego, z
podaniem funkcji pe³nionej w zespole oraz numerów wpisu
na listê diagnostów laboratoryjnych i dat upowa¿nieñ do
przeprowadzenia kontroli,
4) imiona i nazwiska oraz okreœlenie funkcji innych osób
uczestnicz¹cych w czynnoœciach kontrolnych ze strony
medycznego laboratorium diagnostycznego,
5) okreœlenie przedmiotu kontroli i okresu objêtego
kontrol¹,
6) zapis o poinformowaniu kierownika medycznego
laboratorium diagnostycznego i kontrolowanego diagnosty
laboratoryjnego o prawie:

a) sk³adania wyjaœnieñ do protoko³u,
b) zg³aszania zastrze¿eñ, oraz o stanowisku

zajêtym wobec tych zastrze¿eñ przez wizytatora,
c) odmowy podpisania protoko³u, udzielenia

wyjaœnieñ lub/i odmowy udostêpnienia dokumentów,
7) zapis o dorêczeniu egzemplarza protoko³u
k ie rownikowi l abo ra to r ium diagnos tycznego
i kontrolowanemu diagnoœcie laboratoryjnemu,
8) podpisy cz³onków Zespo³u Wizytuj¹cego oraz
kierownika medycznego laboratorium diagnostycznego
i kontrolowanego diagnosty laboratoryjnego,
którego sprawa dotyczy, oraz miejsce i datê podpisania
protoko³u,
9) podpisy cz³onków Zespo³u Wizytuj¹cego i kierownika
medycznego laboratorium diagnostycznego oraz
kontrolowanego diagnosty laboratoryjnego na ka¿dej
stronie protoko³u,
10) spis za³¹czników stanowi¹cych czêœæ sk³adow¹
protoko³u,
11) klauzulê koñcow¹, zawieraj¹c¹:

a) stwierdzenie, ¿e protokó³ zosta³
s p o r z ¹ d z o n y w t r z e c h j e d n o b r z m i ¹ c y c h
egzemplarzach,

b ) i n f o r m a c j ê o p r z y s ³ u g u j ¹ c y m
kontrolowanym osobom prawie z³o¿enia pisemnych
zastrze¿eñ do protoko³u,

12) zapis o przyczynie ewentualnej odmowy podpisania
protoko³u przez kontrolowane osoby.

4. Protokó³ kontroli i oceny sporz¹dza siê w trzech
jednobrzmi¹cych egzemplarzach: jeden egzemplarz protoko³u
otrzymuje kierownik medycznego laboratorium diagnostycznego,
drugi kontrolowany diagnosta laboratoryjny, trzeci egzemplarz
do³¹cza siê do dokumentacji pokontrolnej.
5. Protokó³ kontroli i oceny, o ile jest wysy³any do podpisu przez
osobê kontrolowan¹ lub kierownika laboratorium,
Przewodnicz¹cy Zespo³u Wizytuj¹cego wysy³a za
potwierdzeniem zwrotnym odbioru.
6. Odmowa podpisania protoko³u kontroli i oceny przez
kierownika medycznego laboratorium diagnostycznego lub
kontrolowanego diagnostê laboratoryjnego, nie stanowi
przeszkody w podpisaniu protoko³u przez cz³onków Zespo³u
Wizytuj¹cego.
7. Ka¿da strona protoko³u winna byæ ponumerowana i
parafowana przez cz³onków Zespo³u Wizytuj¹cego.
8. Protokó³ kontroli i oceny powinien byæ przekazany osobom
zainteresowanym w terminie 14 dni od jej zakoñczenia.
9. W przypadku koniecznoœci d³u¿szego ni¿ 14 dni oczekiwania
na opiniê prawn¹, Przewodnicz¹cy Zespo³u Wizytuj¹cego zwraca
siê do przewodnicz¹cego Zespo³u Wizytatorów o przed³u¿enie
czasu potrzebnego na dostarczenie protoko³u kontroli i oceny,
o czym przewodnicz¹cy Zespo³u Wizytatorów powiadamia tak¿e
kierownika kontrolowanego laboratorium i kontrolowanego
diagnostê laboratoryjnego.
10. Wzór protoko³u kontroli i oceny okreœla za³¹cznik nr 3 do
niniejszego regulaminu.

1. Kierownikowi medycznego laboratorium diagnostycznego lub
osobie przez niego upowa¿nionej oraz kontrolowanemu
diagnoœcie laboratoryjnemu przys³uguje przed podpisaniem
protoko³u kontroli i oceny prawo zg³oszenia sprzeciwu i
umotywowanych zastrze¿eñ co do ustaleñ zawartych w protokole.
2. Zastrze¿enia nale¿y zg³osiæ na piœmie w terminie 14 dni od dnia
otrzymania protoko³u kontroli i oceny.
3. W razie zg³oszenia zastrze¿eñ, o których mowa w ust. 1 Zespó³
Wizytuj¹cy jest zobowi¹zany dokonaæ ich analizy i w miarê
potrzeby podj¹æ dodatkowe czynnoœci kontroli i oceny, a w
przypadku stwierdzenia zasadnoœci zastrze¿eñ zmieniæ lub
uzupe³niæ odpowiedni¹ czêœæ protoko³u kontroli i oceny.
4. W razie nieuwzglêdnienia zastrze¿eñ w ca³oœci lub w czêœci,
Zespó³ Wizytuj¹cy przekazuje na piœmie swoje stanowisko
zg³aszaj¹cemu zastrze¿enia.

W sytuacjach budz¹cych uzasadnione w¹tpliwoœci w zakresie
prawid³owoœci prowadzonych czynnoœci kontrolnych lub
postêpowania pokontrolnego, wymagana jest pisemna opinia
Przewodnicz¹cego Zespo³u Wizytatorów lub dzia³aj¹cego w jego
imieniu zastêpcy.

1.Wyst¹pienie pokontrolne jest dokumentem powsta³ym na
podstawie protoko³u kontroli i oceny.
2.Wyst¹pienie pokontrolne zawiera ocenê dzia³alnoœci wynikaj¹c¹
z ustaleñ opisanych w protokole kontroli i oceny, a tak¿e
zalecenia maj¹ce na celu usuniêcie stwierdzonych
nieprawid³owoœci i dostosowanie wykonywanych czynnoœci
diagnostyki laboratoryjnej przez diagnostê laboratoryjnego do
obowi¹zuj¹cych przepisów.
3. Wyst¹pienie pokontrolne winno zawieraæ ponadto:

1) imiê i nazwisko kontrolowanego diagnosty
laboratoryjnego (numer wpisu na listê diagnostów
laboratoryjnych),
2) nazwê podmiotu kontrolowanego, w którym
nastêpuje kontrola i ocena, jego adres oraz imiê i
nazwisko kierownika medycznego laboratorium
diagnostycznego,
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sporz¹dzono wyst¹pienie pokontrolne,
4) informacjê o stwierdzonych nieprawid³owoœciach z
okreœleniem ich rodzaju,
5) okreœlenie zaleceñ pokontrolnych zmierzaj¹cych do
usuniêcia nieprawid³owoœci,
6) zobowi¹zanie diagnosty laboratoryjnego do z³o¿enia w
erminie 14 dni od dnia otrzymania wyst¹pienia, informacji
o podjêtych dzia³aniach w celu wykonania zaleceñ
pokontrolnych.

4.Wzór wyst¹pienia pokontrolnego okreœla za³¹cznik nr 4 do
niniejszego regulaminu.

Wszystkie dokumenty z kontroli i oceny oraz zalecenia
pokontrolne Przewodnicz¹cy Zespo³u Wizytuj¹cego obowi¹zany
jest z³o¿yæ Przewodnicz¹cemu Zespo³u Wizytatorów w terminie
14-dniowym od zakoñczenia kontroli i oceny.

1. W przypadku stwierdzenia nieprawid³owoœci, maj¹cych
wp³yw na wyniki laboratoryjnych badañ diagnostycznych,
Przewodnicz¹cy Zespo³u Wizytatorów powiadamia w³aœciwego
wojewodê, organ za³o¿ycielski i Rzecznika Dyscyplinarnego
KIDLo stwierdzonych nieprawid³owoœciach.
2. Je¿eli podczas przeprowadzanej kontroli zostan¹ ujawnione
okolicznoœci mog¹ce budziæ uzasadnione podejrzenia co do
Naruszenia przez podmioty kontrolowane prawa w aspekcie
Innym ni¿ Przedmiot kontroli, Przewodnicz¹cy Zespo³u
Wizytuj¹cego winien niezw³ocznie poinformowaæ o nich w
formie pisemnej Przewodnicz¹cego Zespo³u Wizytatorów lub
jego zastêpcê.
3. Przewodnicz¹cy Zespo³u Wizytatorów lub dzia³aj¹cy w jego
imieniu zastêpca po konsultacji z KRDL niezw³ocznie
powiadamia w³aœciwe organy administracji pañstwowej o
podejrzeniu naruszenia prawa przez podmioty kontrolowane o ile
KRDLnie jest uprawniona do dzia³ania w zakresie
stwierdzonych naruszeñ.

1. Wyniki kontroli i oceny powinny byæ omawiane na zebraniu
Zespo³u Wizytatorów co najmniej raz w roku.
2. Przewodnicz¹cy Zespo³u Wizytatorów sk³ada do KRDL
sprawozdanie z przeprowadzonych kontroli i ocen w terminie
najpóŸniej do dnia 30 marca ka¿dego roku za rok ubieg³y.

W zakresie nieuregulowanym niniejszym regulaminem maj¹
zastosowanie odpowiednio:

- przepisy ustawy o diagnostyce laboratoryjnej,
-przepisy wykonawcze do ustawy o diagnostyce

laboratoryjnej,
- Kodeks Etyki Diagnosty Laboratoryjnego.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , d n i a . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(miejscowoœæ)

Na podstawie art. 13 ust 1 ustawy o diagnostyce laboratoryjnej
upowa¿niam
Pana/Pani¹...................................................................................

(imiê, nazwisko i stanowisko s³u¿bowe)
legitymuj¹cego siê dowodem to¿samoœci..............................

(seria i numer dowodu to¿samoœci)

do przeprowadzenia kontroli i oceny ...........................................
(nazwa i adres jednostki, w której przeprowadzana jest kontrola i

ocena)

Przedmiotem kontroli i oceny jest..........................................
.
Termin przeprowadzenia kontroli i oceny..............................
Upowa¿nienie niniejsze wa¿ne jest za okazaniem dowodu
to¿samoœci.

Przewodnicz¹cy
Zespo³u Wizytatorów
..............................
(Pieczêæ i podpis osoby
wydaj¹cej upowa¿nienie)

WIZYTACJA NR ...........................................
NUMER OBSERWACJI ...............................
Imiê i nazwisko diagnosty laboratoryjnego, którego czynnoœci
podlegaj¹ kontroli i ocenie
........................................................................................................
Zaobserwowany fakt
........................................................................................................
........................................................................................................
........................................................................................................
........................................................................................................
........................................................................................................
........................................................................................................
Dowody
........................................................................................................
........................................................................................................
........................................................................................................
........................................................................................................
........................................................................................................
Stwierdzony fakt jest niezgodny z
...............................................................................................
........................................................................................................
Potwierdzenie wizytatora
........................................................................................................
Akceptacja przewodnicz¹cego Zespo³u
Wizytuj¹cego.................................................................

Akceptacja kierownika laboratorium lub osoby przez niego
upowa¿nionej ...............................

.

..................................., dnia .......................
(miejscowoœæ)

z kontroli i oceny czynnoœci diagnostyki laboratoryjnej
przeprowadzonej przez Zespó³ Wizytuj¹cy w sk³adzie:
........................................................................................................
(imiê i nazwisko oraz okreœlenie funkcji w Zespole Wizytuj¹cym

oraz data wystawienia i numer upowa¿nienia do
przeprowadzenia kontroli)

........................................................................................................
(imiê i nazwisko oraz okreœlenie funkcji w Zespole Wizytuj¹cym

oraz data wystawienia i numer upowa¿nienia do
przeprowadzenia kontroli)

§ 20

§ 21

§ 22

§ 23

Za³¹cznik nr 2 do uchwa³y nr 55/II/2008 KRDL z
dnia 13 czerwca 2008 r. w sprawie przyjêcia Regulaminu
zakresu i zasad dzia³ania wizytatorów KRDL.

K r a j o w a R a d a D i a g n o s t ó w L a b o r a t o r y j n y c h

UPOWA¯NIENIE nr .....................

Za³¹cznik nr 3 do uchwa³y nr 55/II/2008 KRDL z dnia 13
czerwca 2008 r. w sprawie przyjêcia Regulaminu zakresu i
zasad dzia³ania wizytatorów KRDL.

Za³¹cznik nr 4 do uchwa³y nr 55/II/2008 KRDL z dnia 13
czerwca 2008 r.  w sprawie przyjêcia Regulaminu zakresu i
zasad dzia³ania wizytatorów KRDL

PROTOKÓ£ nr .....................

ARKUSZ PRZEBIEGU KONTROLI I OCENY
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..................................................................................................
(imiê i nazwisko oraz okreœlenie funkcji w Zespole

Wizytuj¹cym oraz data wystawienia i numer upowa¿nienia
do przeprowadzenia kontroli)

...................................................................................................
(imiê i nazwisko oraz okreœlenie funkcji w Zespole

Wizytuj¹cym oraz data wystawienia i numer upowa¿nienia
do przeprowadzenia kontroli)

w dniach..................................................
W .......................................................

(oznaczenie medycznego laboratorium diagnostycznego i
adres)

w  obecnoœci
..................................................................................................

(imiê i nazwisko kierownika laboratorium lub osoby
upowa¿nionej do reprezentowania laboratorium podczas

kontroli)

Kontroli i ocenie poddani zostali wymienieni poni¿ej
diagnoœci laboratoryjni:
..................................................................................................

(imiê i nazwisko diagnosty laboratoryjnego poddanego
kontroli i ocenie wraz z numerem wpisu na listê diagn. lab.)

..................................................................................................
(imiê i nazwisko diagnosty laboratoryjnego poddanego

kontroli i ocenie wraz z numerem wpisu na listê diagn. lab.)
...................................................................................................
.(imiê i nazwisko diagnosty laboratoryjnego poddanego
kontroli i ocenie wraz z numerem wpisu na listê diagn. lab.)
...................................................................................................

(imiê i nazwisko diagnosty laboratoryjnego poddanego
kontroli i ocenie wraz z numerem wpisu na listê diagn. lab.)

...................................................................................................
(imiê i nazwisko diagnosty laboratoryjnego poddanego

kontroli i ocenie wraz z numerem wpisu na listê diagn. Lab.)
...................................................................................................

(imiê i nazwisko diagnosty laboratoryjnego poddanego
kontroli i ocenie wraz z numerem wpisu na listê diagn. lab.)

...................................................................................................
(imiê i nazwisko diagnosty laboratoryjnego poddanego

kontroli i ocenie wraz z numerem wpisu na listê diagn. Lab.)

...................................................................................................

...................................................................................................

.
Podpis  przewodnicz¹cego Zespo³u Wizytuj¹cego

......................................................................

..........................., Dnia....................
........................................

(imiê i nazwisko
kontrolowanego diagnosty
.........................................

(adres kontrolowanego diagnosty

Na podstawie art. 13 ustawy z dnia 27 lipca 2001 o diagnostyce
laboratoryjnej oraz ustaleñ
kontroli czynnoœci diagnostyki laboratoryjnej wykonywanych
przez diagnostê laboratoryjnego
...................................................................................................

(imiê i nazwisko, numer wpisu na listê diagn. lab.)
wykonuj¹cego czynnoœci diagnostyki laboratoryjnej w:
...................................................................................................

(oznaczenie medycznego laboratorium diagnostycznego i
adres)

........................................................................................
(imiê i nazwisko kierownika medycznego laboratorium

diagnostycznego)
która to kontrola i ocena zosta³a przeprowadzona w dniu
......................................................... ,
a jej wyniki zosta³y przedstawione w protokole nr
......................... z dnia ...............................
Krajowa Rada Diagnostów Laboratoryjnych przekazuje
nastêpuj¹ce zalecenia
...................................................................................................
...................................................................................................
.Oceniany diagnosta laboratoryjny jest zobowi¹zany do
z³o¿enia w terminie 14 dni od daty otrzymania wyst¹pienia,
informacji o podjêtych dzia³aniach w celu wykonania zaleceñ
Pokontrolnych.

..........................................................................
(Przewodnicz¹cy Zespo³u Wizytatorów KRDL)

Zadaniem  Zespo³u Wizytuj¹cego  by³a  kontrola  i  ocena
czynnoœci diagnostyki laboratoryjnej wykonywanych  przez
diagnostów  laboratoryjnych  zatrudnionych w medycznym
laboratorium diagnostycznym.

Kontrol¹ objêto okres
..................................................................................................
O planowanej kontroli podmiot, w którym jest
przeprowadzana kontrola zosta³ zawiadomiony pismem z
dnia
..................................................................................................
Podmiotowi, w którym zosta³a przeprowadzona kontrola
przed³o¿one zosta³y wymagane
upowa¿nienia do przeprowadzania kontroli i oceny.

Dzia³aj¹c na podstawie obowi¹zuj¹cych przepisów, a w
szczególnoœci art. 13 ustawy o diagnostyce laboratoryjnej
stwierdza siê co nastêpuje:
...................................................................................................
...................................................................................................
...................................................................................................
...................................................................................................
.ZA£¥CZNIKI (oœwiadczenia, wyjaœnienia, kserokopie
dokumentów, odpisy, inne):

1. Karty obserwacji nr.............................................
2..............................................................................
3..............................................................................
4..............................................................................
5...............................................................................
6...............................................................................

7............................................................................
8.............................................................................

Kierownika laboratorium poinformowano o przys³uguj¹cych
mu prawach:

a) sk³adania wyjaœnieñ do protoko³u,
b) z³o¿enia zastrze¿eñ do protoko³u oraz poznania

stanowiska, zajêtego wobec tych
zastrze¿eñ przez kontroluj¹cego,
c) odmowy podpisania protoko³u

Protokó³ sporz¹dzono w 2 egzemplarzach, z których jeden
otrzyma³ podmiot kontrolowany.
……………......................, dnia ..............................................
Podpis i piecz¹tka
kierownika
laboratorium Podpisy Zespo³u Wizytuj¹cego

...................................                    ............................

...................................................................................................

...................................................................................................

.       Podpis i piecz¹tka kierownika laboratorium

UWAGI PODMIOTU, W KTÓRYM DOKONYWANA
JEST KONTROLA I OCENA:

.........................................................
STANOWISKO ZESPO£U WIZYTUJ¥CEGO WOBEC
WNIESIONYCH UWAG:

Za³¹cznik nr 5 do uchwa³y nr 55/II/2008 KRDL z dnia 13
czerwca 2008 r.   w sprawie przyjêcia Regulaminu
zakresu i zasad dzia³ania wizytatorów KRDL

WYST¥PIENIE  POWIZYTACYJNE
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Sekretarz Prezes
(-) Czes³aw G³owniak (-) Henryk Owczarek

Sekretarz Prezes
(-) Czes³aw G³owniak (-) Henryk Owczarek

Sekretarz Prezes
(-) Czes³aw G³owniak (-) Henryk Owczarek

Na podstawie art. 47 pkt. 7 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o
diagnostyce laboratoryjnej (tekst jednolity: Dz. U. 2004, Nr
144, póz. 1529 z póŸn. zm.) uchwala siê co nastêpuje:

Krajowa Rada Diagnostów Laboratoryjnych powo³uje
cz³onków Zespo³u Wizytatorów KRDL w sk³adzie podanym
w za³¹czniku do niniejszej uchwa³y

Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem podjêcia.

Sekretarz Prezes
(-) Czes³aw G³owniak (-) Henryk Owczarek

Uchwa³a nr 59 / II / 2008
Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych

z dnia 13 czerwca 2008 roku w sprawie powo³ania
cz³onków Zespo³u Wizytatorów KRDL

§1

§2

Za³¹cznik nr 6 do uchwa³y nr 55/II/2008 KRDL z dnia 13
czerwca 2008 r.
w sprawie przyjêcia Regulaminu zakresu i zasad dzia³ania
wizytatorów KRDL.

Krajowa Rada Diagnostów Laboratoryjnych

Oœwiadczenie wizytatora, któremu Przewodnicz¹cy
Zespo³u Wizytatorów powierzy³ wykonanie czynnoœæ
zwi¹zanych z kontrol¹ laboratorium……………………….
z siedzib¹ w …………ul. …………

….............................., dnia ..................
(miejscowoœæ)

Imiê(imiona)
........................................
Nazwisko
………………………..
Uprzedzony o odpowiedzialnoœci prawnej oœwiadczam, ¿e:
1)nie pozostajê w zwi¹zku ma³¿eñskim, w stosunku
pokrewieñstwa lub powinowactwa w linii prostej,
pokrewieñstwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego
stopnia oraz nie jestem zwi¹zany z tytu³u przysposobienia,
opieki lub kurateli z osobami których czynnoœci bêdê
kontrolowa³ ocenia³
2)przed up³ywem 2 lat od dnia wszczêcia niniejszego
postêpowania kontrolnego nie pozostawa³em w stosunku pracy
lub zlecenia z podmiotem kontrolowanym i nie by³em
cz³onkiem organów zarz¹dzaj¹cych lub organów nadzorczych
tego podmiotu;
3)nie pozostajê z ¿adn¹ z kontrolowanych osób w takim
stosunku prawnym lub faktycznym, ¿e mo¿e to budziæ
uzasadnione w¹tpliwoœci co do mojej bezstronnoœci;

............................................................. dnia ........................... r.
(miejscowoœæ)

................................

W zwi¹zku z zaistnieniem jednej z powy¿szych okolicznoœci
podlegam wy³¹czeniu z niniejszego postêpowania kontrolnego

............................................................
C

.

(czytelny podpis)

............................................................ dnia ..........................
(Miejscowoœæ)

zytelny podpis)(

Uchwa³a Nr 56 / II / 2008
Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych

z dnia 13 czerwca 2008 roku
w sprawie skreœlenia z listy diagnostów laboratoryjnych

§ 1

§ 2

Uchwa³a nr 57/II/2008
Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych

z dnia 13 czerwca 2008 r.
w sprawie zmiany uchwa³y nr 21/11/2007 KRDL z dnia 2

marca 2007 r. w sprawie wynagrodzenia cz³onków
Prezydium KRDL

§1

§2

§3

Uchwa³a nr 58 / II / 2008
Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych

z dnia 13 czerwca 2008 roku w sprawie odwo³ania
cz³onków Zespo³u Wizytatorów KRDL

§1

§2

Na podstawie art. 8, ust. 1 ust. 2 w zwi¹zku z art. 47 pkt. 12
ustawy z dnia 27 lipca 2001 roku o diagnostyce laboratoryjnej
(teks jednolity: Dz. U. 2004 r. Nr 144 poz. 1529 z póŸn. zm.)
uchwala siê, co nastêpuje:

1.Krajowa Rada Diagnostów Laboratoryjnych na z³o¿one w
biurze Krajowej Izby Diagnostów Laboratoryjnych wnioski
diagnostów laboratoryjnych wymienionych w za³¹czniku -
postanawia skreœliæ wnioskodawców z listy diagnostów
laboratoryjnych.
2.Za³¹cznik stanowi integraln¹ czêœæ uchwa³y.
3.Skreœlenie nastêpuje z chwil¹ z³o¿enia przez wnioskodawcê
posiadanego przez niegodokumentu „Prawo Wykonywania
Zawodu Diagnosty Laboratoryjnego” i/lub „Zaœwiadczenie” o
wpisie na listê diagnostów laboratoryjnych.

Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem podjêcia.

Na podstawie art. 47, pkt. 5 i 10 ustawy z dnia 27 lipca 2001
r. o diagnostyce laboratoryjnej (tekst jednolity: Dz. U. 2004,
nr 144, póz. 1529 z póŸn. zm.) Krajowa Rada Diagnostów

Laboratoryjnych postanawia:

Zmieniæ treœæ § l, który otrzymuje brzmienie:
„Dla Prezesa KRDL-   mno¿nik kwoty bazowej   - 5,0 “

Zmieniæ treœæ § 3, który otrzymuje brzmienie:
„Dla Sekretarza KRDL- mno¿nik kwoty bazowej  - 3,9 “

Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem podjêcia.

Na podstawie art. 47 pkt. 7 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o
diagnostyce laboratoryjnej (tekst jednolity: Dz. U. 2004, Nr
144, póz. 1529 z póŸn. zm.) Krajowa Rada Diagnostów
Laboratoryjnych uchwala co nastêpuje:

Odwo³uje siê cz³onków Zespo³u Wizytatorów KRDL
wymienionych w za³¹czniku do uchwa³y nr 107/2006 KRDL
z dnia 2 czerwca 2006 r. w sprawie wyboru cz³onków
Zespo³u Wizytatorów oraz wymienionych w za³¹czniku do
uchwa³y nr 37/11/2007 KRDL z dnia 15 wrzeœnia 2007 r. w
sprawie zmiany uchwa³y nr 107/2006 KRDL z dnia 2
czerwca 2006 r,, w sprawie wyboru cz³onków Zespo³u
Wizytatorów.

Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem podjêcia.
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Prezydium Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych,
dzia³aj¹c na podstawie art. 7, art. 9 i art. 10 a ustawy z dnia 27
lipca 2001 r. o diagnostyce laboratoryjnej (tekst jednolity: Dz.
U. 2004 r., Nr 144, poz. 1529 z póŸn. zm.) w brzmieniu
nadanym ustaw¹ z dnia 23 czerwca 2006 r. o zmianie ustawy o
diagnostyce laboratoryjnej oraz ustawy o zawodach lekarza i
lekarza dentysty (Dz.U.06.117.790) oraz § 1 rozporz¹dzenia
Ministra Zdrowia z dnia 16 lipca 2004 r. w sprawie wzoru
dokumentu Prawo Wykonywania Zawodu Diagnosty
Laboratoryjnego (Dz. U. Nr 182, poz. 1885) stwierdza, ¿e:

Osoby wymienione w za³¹czniku do niniejszej uchwa³y zosta³y
wpisane na listê diagnostów laboratoryjnych prowadzon¹ przez
Krajow¹ Radê Diagnostów Laboratoryjnych i uzyska³y Prawo
Wykonywania Zawodu Diagnosty Laboratoryjnego,
uprawniaj¹ce do wykonywania zawodu na obszarze
Rzeczpospolitej Polskiej.

Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem podjêcia.

Sekretarz Prezes
(-) Czes³aw G³owniak (-) Henryk Owczarek

Na podstawie art. 10 ust. 2 w zwi¹zku z art. 7 ust. 1 pkt. 2 lit. a c
i art. 7 a ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o diagnostyce
laboratoryjnej (tekst jednolity: Dz. U. 2004 r., Nr 144, poz.
1529 z póŸn. zm.) w brzmieniu nadanym ustaw¹ z dnia 23
czerwca 2006 r. o zmianie ustawy o diagnostyce laboratoryjnej
oraz ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty
(Dz.U.06.117.790) Prezydium Krajowej Rady Diagnostów
Laboratoryjnych postanawia co nastêpuje:

Po sprawdzeniu dokumentów wnioskodawców i stwierdzeniu
spe³nienia wymaganych ustaw¹ z dnia 27 lipca 2001 r. o
diagnostyce laboratoryjnej warunków dotycz¹cych posiadania
tytu³u magistra na okreœlonych ustaw¹ kierunkach oraz
ukoñczeniu kszta³cenia podyplomowego w zakresie
analityki medycznej postanawia wnioskodawcom
wymienionym w za³¹czniku do niniejszej uchwa³y przyznaæ
prawo wykonywania zawodu diagnosty laboratoryjnego
i dokonaæ wpisu na listê diagnostów laboratoryjnych.

Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem podjêcia.

Sekretarz Prezes
(-) Czes³aw G³owniak (-) Henryk Owczarek

Prezydium Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych,
dzia³aj¹c na podstawie art. 7, art. 9 i art. 10 a ustawy z dnia 27
lipca 2001 r. o diagnostyce laboratoryjnej (tekst jednolity: Dz.
U. 2004 r., Nr 144, poz. 1529 z póŸn. zm.) w brzmieniu
nadanym ustaw¹ z dnia 23 czerwca 2006 r. o zmianie ustawy
o diagnostyce laboratoryjnej oraz ustawy o zawodach lekarza i
lekarza dentysty (Dz.U.06.117.790) oraz § 1 rozporz¹dzenia
Ministra Zdrowia z dnia 16 lipca 2004 r. w sprawie wzoru
dokumentu Prawo Wykonywania Zawodu Diagnosty
Laboratoryjnego (Dz. U. Nr 182, poz. 1885) stwierdza, ¿e:

Osoby wymienione w za³¹czniku do niniejszej uchwa³y zosta³y
wpisane na listê diagnostów laboratoryjnych prowadzon¹
przez Krajow¹ Radê Diagnostów Laboratoryjnych i uzyska³y
Prawo Wykonywania Zawodu Diagnosty Laboratoryjnego,
uprawniaj¹ce do wykonywania zawodu na obszarze
Rzeczpospolitej Polskiej.

Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem podjêcia.

Sekretarz Prezes
(-) Czes³aw G³owniak (-) Henryk Owczarek

Za³¹cznik do uchwa³y nr 59/II/2008 KRDL z dnia 13
czerwca 2008 r. w sprawie powo³ania cz³onków Zespo³u
Wizytatorów KRDL

Uchwa³a Nr 19  P / II / 2008
Prezydium Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych

z dnia  9 kwietnia 2008 roku
w sprawie stwierdzenia Prawa Wykonywania Zawodu

Diagnosty Laboratoryjnego

§ 1

§ 2

Uchwa³a Nr 20 - P / II / 2008
Prezydium Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych

z dnia 9 kwietnia  2008 roku
w sprawie stwierdzenia Prawa Wykonywania Zawodu
Diagnosty Laboratoryjnego i wpisu na listê diagnostów

laboratoryjnych

§ 1

§ 2

Uchwa³a Nr 21  P / II / 2008
Prezydium Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych

z dnia  2 czerwca 2008 roku
w sprawie stwierdzenia Prawa Wykonywania Zawodu

Diagnosty Laboratoryjnego

§ 1

§ 2

II KADENCJA KRDL
UCHWA£Y PREZYDIUM KRDL
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Uchwa³a Nr 22  P / II / 2008
Prezydium Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych

z dnia  2 czerwca 2008 roku
w sprawie wpisania na listê diagnostów laboratoryjnych

osób, które z³o¿y³y
wnioski po up³ywie terminu zakreœlonego w art. 5 ust. 1

ustawy z dnia 28 sierpnia 2003 r. o zmianie ustawy o
diagnostyce laboratoryjnej

§ 1

§ 2

§ 3

Uchwa³a Nr 23  P / II / 2008
Prezydium Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych

z dnia  3 lipca 2008 roku
w sprawie stwierdzenia Prawa Wykonywania Zawodu

Diagnosty Laboratoryjnego

§ 1

§ 2

Uchwa³a Nr 24 - P / II / 2008
Prezydium Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych

z dnia 3 lipca 2008 roku
w sprawie stwierdzenia Prawa Wykonywania Zawodu

Diagnosty Laboratoryjnego  i wpisu na listê diagnostów
laboratoryjnych

§ 1

§ 2

Uchwa³a Nr 25  P / II / 2008
Prezydium Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych

z dnia  3 lipca 2008 roku
w sprawie wpisania na listê diagnostów laboratoryjnych

osób, które z³o¿y³y
wnioski po up³ywie terminu zakreœlonego w art. 5 ust. 1

ustawy z dnia 28 sierpnia 2003 r. o zmianie ustawy o
diagnostyce laboratoryjnej

§ 1

Na podstawie art. 47 pkt. 9 lit. d ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o
diagnostyce laboratoryjnej (tekst jednolity: Dz. U. 2004 r., Nr
144, poz. 1529 z póŸn. zm.) w zwi¹zku z art. 5 ustawy z dnia 28
sierpnia 2003 r. o zmianie ustawy o diagnostyce laboratoryjnej
oraz o zmianie innych ustaw (Dz. U. Nr 171. poz. 1663)
Prezydium Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych
stwierdzam, ¿e:

1. Osoby, które w dniu 2 paŸdziernika 2001 r. zgodnie z art. 73
ustawy o diagnostyce laboratoryjnej posiada³y uprawnienia do
wykonywania czynnoœci diagnostycznych, dyplom
ukoñczenia studiów wy¿szych oraz spe³nia³y warunek
zatrudnienia w jednostkach ochrony zdrowie przy
wykonywaniu czynnoœci diagnostycznych, ale z
uzasadnionych powodów nie zachowa³y 12 miesiêcznego
terminu okreœlonego w art. 5 ust. 1 tej ustawy do wniesienia do
Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych wniosku o wpis
na listê diagnostów, mog¹ uzyskaæ wpis po do³¹czeniu do
wniosku oœwiadczenia i dokumentów uzasadniaj¹cych
zw³okê.
2. Prezydium Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych ma
prawo weryfikacji treœci oœwiadczenia i dokumentów oraz
odmowy wpisu na listê diagnostów je¿eli przed³o¿one
dokumenty nie bêd¹ w stopniu wystarczaj¹cym
usprawiedliwia³y zw³oki w z³o¿eniu wniosku.
3. Osoby wymienione w za³¹czniku do niniejszej uchwa³y, po
sprawdzeniu dokumentów wymienionych w ust. 1 - uzyska³y
wpis na listê diagnostów laboratoryjnych.

Wnioski z³o¿one po terminie okreœlonym w § 1 ust. 1, ale przed
dniem podjêcia niniejszej uchwa³y, by³y rozpatrywane po ich
uzupe³nieniu oœwiadczeniem i dokumentami okreœlonymi w §
1 ust. 1.

Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem podjêcia.

Sekretarz Prezes
(-) Czes³aw G³owniak (-) Henryk Owczarek

Prezydium Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych,
dzia³aj¹c na podstawie art. 7, art. 9 i art. 10 a ustawy z dnia 27
lipca 2001 r. o diagnostyce laboratoryjnej (tekst jednolity: Dz.
U. 2004 r., Nr 144, poz. 1529 z póŸn. zm.) w brzmieniu
nadanym ustaw¹ z dnia 23 czerwca 2006 r. o zmianie ustawy o
diagnostyce laboratoryjnej oraz ustawy o zawodach lekarza i
lekarza dentysty (Dz.U.06.117.790) oraz § 1 rozporz¹dzenia
Ministra Zdrowia z dnia 16 lipca 2004 r. w sprawie wzoru
dokumentu Prawo Wykonywania Zawodu Diagnosty
Laboratoryjnego (Dz. U. Nr 182, poz. 1885) stwierdza, ¿e:

Osoby wymienione w za³¹czniku do niniejszej uchwa³y zosta³y
wpisane na listê diagnostów laboratoryjnych prowadzon¹
przez Krajow¹ Radê Diagnostów Laboratoryjnych i uzyska³y
Prawo Wykonywania Zawodu Diagnosty Laboratoryjnego,
uprawniaj¹ce do wykonywania zawodu na obszarze
Rzeczpospolitej Polskiej.

Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem podjêcia

Sekretarz Prezes
(-) Czes³aw G³owniak (-) Henryk Owczarek

Na podstawie art. 10 ust. 2 w zwi¹zku z art. 7 ust. 1 pkt. 2 lit. a c
i art. 7 a ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o diagnostyce
laboratoryjnej (tekst jednolity: Dz. U. 2004 r., Nr 144, poz.
1529 z póŸn. zm.) w brzmieniu nadanym ustaw¹ z dnia 23
czerwca 2006 r. o zmianie ustawy o diagnostyce laboratoryjnej
oraz ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty
(Dz.U.06.117.790) Prezydium Krajowej Rady Diagnostów
Laboratoryjnych postanawia co nastêpuje:

Po sprawdzeniu dokumentów wnioskodawców i stwierdzeniu
spe³nienia wymaganych ustaw¹ z dnia 27 lipca 2001 r. o
diagnostyce laboratoryjnej warunków dotycz¹cych posiadania
tytu³u magistra na okreœlonych ustaw¹ kierunkach oraz
ukoñczeniu kszta³cenia podyplomowego w zakresie analityki
medycznej postanawia wnioskodawcom wymienionym w
za³¹czniku do niniejszej uchwa³y przyznaæ prawo
wykonywania zawodu diagnosty laboratoryjnego i dokonaæ
wpisu na listê diagnostów laboratoryjnych.

Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem podjêcia.

Sekretarz Prezes
(-) Czes³aw G³owniak (-) Henryk Owczarek

Na podstawie art. 47 pkt. 9 lit. d ustawy z dnia 27 lipca 2001
r. o diagnostyce laboratoryjnej (tekst jednolity: Dz. U. 2004
r., Nr 144, poz. 1529 z póŸn. zm.) w zwi¹zku z art. 5 ustawy
z dnia 28 sierpnia 2003 r. o zmianie ustawy o diagnostyce
laboratoryjnej oraz o zmianie innych ustaw (Dz. U. Nr 171.
poz. 1663) Prezydium Krajowej Rady Diagnostów
Laboratoryjnych stwierdzam, ¿e:

1. Osoby, które w dniu 2 paŸdziernika 2001 r. zgodnie z art.
73 ustawy o diagnostyce  laboratoryjnej posiada³y
uprawnienia do wykonywania czynnoœci diagnostycznych,
dyplom ukoñczenia studiów wy¿szych oraz spe³nia³y
warunek zatrudnienia w jednostkach ochrony zdrowie przy
wykonywaniu czynnoœci diagnostycznych, ale z
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uzasadnionych powodów nie zachowa³y 12 miesiêcznego
terminu okreœlonego w art. 5 ust. 1 tej ustawy do wniesienia do
Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych wniosku o wpis
na listê diagnostów, mog¹ uzyskaæ wpis po do³¹czeniu do
w n i o s k u o œ w i a d c z e n i a i d o k u m e n t ó w
uzasadniaj¹cych zw³okê.
2. Prezydium Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych ma
prawo weryfikacji treœci oœwiadczenia i dokumentów oraz
odmowy wpisu na listê diagnostów je¿eli przed³o¿one
dokumenty nie bêd¹ w stopniu wystarczaj¹cym
usprawiedliwia³y zw³oki w z³o¿eniu wniosku.
3.Osoby wymienione w za³¹czniku do niniejszej uchwa³y, po
sprawdzeniu dokumentów wymienionych w ust. 1 - uzyska³y
wpis na listê diagnostów laboratoryjnych.

Wnioski z³o¿one po terminie okreœlonym w § 1 ust. 1, ale przed
dniem podjêcia niniejszej uchwa³y, by³y rozpatrywane po ich
uzupe³nieniu oœwiadczeniem i dokumentami okreœlonymi w §
1 ust. 1.

Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem podjêcia.

Sekretarz Prezes
(-) Czes³aw G³owniak (-) Henryk Owczarek

W imieniu KRDL wystêpujê do PT Minister Zdrowia
o utrzymanie dotychczasowej praktyki dofinansowania
z bud¿etu pañstwa kierowanego do uczelni medycznych,
przeznaczonego na kszta³cenie specjalizacyjne diagnostów
laboratoryjnych, w specjalizacjach od wielu lat uznanych za
deficytowe. Projekt zmiany dwuletniej ju¿ formy
dofinansowania kszta³ceñ na rzecz ogólnego funduszu
specjalizacyjnego dostêpnego dla wszystkich grup
specjalizuj¹cych siê w zawodach medycznych bêdzie
pog³êbiaæ jeszcze bardziej dysproporcje i dyskredytowaæ
bêdzie zawód diagnosty laboratoryjnego przez fakt
pozbawienia diagnostów wydzielonego funduszu, gdy¿ nie
posiadaj¹ pe³nego finansowania kszta³cenia specjalizacyjnego
z bud¿etu publicznego tak jak inne zawody medyczne, Ten
projekt, ewentualnie zrealizowany, bêdzie pog³êbiaæ bardziej
jeszcze deficyt specjalistów diagnostów laboratoryjnych
w tych specjalizacjach, które w programie wyrównywania
przez Ministerstwo okreœlane s¹ jako deficytowe i priorytetowe
specjalizacje.
Zaznaczam, ¿e diagnostów laboratoryjnych wykonuj¹cych
prace w medycznym laboratorium diagnostycznym, jest
niewspó³miernie mniej do innych zawodów medycznych, a
wysokoœæ nak³adów, zachowuj¹c dotychczasow¹ formê
dofinansowania, nie jest znaczna, stanowi bowiem tylko ok.
20% kosztów w specjalizacjach uznanych za priorytetowe,
pozosta³e koszty ponosz¹ uczestnicy kszta³cenia
specjalizacyjnego. Zaznaczam, ¿e w trybie kszta³cenia
specjalizacyjnego diagnostów laboratoryjnych brak jest i by³o
finansowania specjalizacji poprzez rezydenturê, b¹dŸ
oddelegowania i finansowania specjalizacji na bazie
wydzielonego finansowania z bud¿etu, a koszty uczestnictwa w
specjalizacji by³y ca³kowicie pokrywane przez podejmuj¹cego
kszta³cenie. Z tego te¿ wynika³y konsekwencje, a w tym

niedobór wymaganych specjalistów do funkcji kierowników
medycznych laboratoriów diagnostycznych i œwiadczenia
us³ug medycznych w wysokospecjalistycznych laboratoriach o
szerokim zakresie badañ niezbêdnych dla rozpoznania i
leczenia pacjentów. Stan taki bêdzie siê pog³êbiaæ i bêdzie
powszechniejszy. Podjête przez diagnostów laboratoryjnych w
liczbie ok. 1500 osób kszta³cenie specjalizacyjne (w dwunastu
specjalnoœciach dla diagnostów laboratoryjnych) w oœrodkach
medycznych, w których rekrutacja dokonywana by³a przez
Pe³nomocnika Rektora ds. specjalizacji, mo¿e byæ zaburzona,
gdy nadal nie bêd¹ wydzielone œrodki finansowe na ten cel.
Uwa¿am, ze nie nale¿y pog³êbiaæ i tworzyæ kolejnych
dowodów dyskryminacji diagnostów laboratoryjnych w
odczuciu ich samych i znacznej czêœci œrodowiska medycznego
znaj¹cego wymiar i wagê znaczenia wyników œwiadczeñ
diagnostycznych w procesie skutecznej terapii i trafnej
diagnozy medycznej.   Wyra¿ê stanowisko w g³êbokim
przekonaniu i w wyniku wieloletniej pracy dydaktycznej i
naukowej, ¿e ka¿de administracyjne dyskredytowanie
poszczególnego zawodu negatywnie wp³ywa na efekty
procesów leczniczych pacjentów oraz naukowy i zawodowy
potencja³ œrodowiska diagnostów laboratoryjnych. Wspomnê i
przywo³am tu fakty z ostatnich lat, ¿e pozytywna i w szerokim
planie wspó³dzia³anie podjête przez KIDL i Ministerstwo
Zdrowia zaowocowa³y efektami nie tylko w iloœci
realizowanych specjalizacji przez diagnostów laboratoryjnych,
ale tak¿e opracowaniami naukowymi obudowuj¹cymi
diagnostykê laboratoryjn¹ z zastosowaniem tych wyników do
badañ i leczenia obywateli naszego kraju. Z efektem podjête
zosta³y równie¿ prace nad okreœleniem standardów jakoœci dla
medycznych laboratoriów diagnostycznych oraz dotycz¹ce
wpisania niezbêdnych badañ diagnostycznych w koszyk
œwiadczeñ gwarantowanych. Utrzymanie dotychczasowego
wsparcia wydzielonego z bud¿etu na kszta³cenie
specjalizacyjne, kierowane do uczelni medycznych dla
diagnostów laboratoryjnych pozwoli w perspektywie
najbli¿szych piêciu latach osi¹gn¹æ specjalizacje w tych
dzia³ach diagnostyki laboratoryjnej, które s¹ deficytowe oraz
nowych dostêpnych specjalizacjach dla diagnostów. One staj¹
siê i stawaæ siê bêd¹ baz¹ dla nowoczesnej medycyny
naprawczej i profilaktyki medycznej.
Psucie dobrze zapowiadaj¹cego siê programu wsparcia
finansowego kszta³cenia diagnostów laboratoryjnych
skutkowaæ bêdzie strat¹ dla programu sanacji spo³eczeñstwa
polskiego. Oczekiwaæ nale¿y nie dyskryminowania tej grupy
zawodu, a bardziej zrównania z dostêpem i warunkami
specjalizacji w³aœciwych dla tych grup, które od tylu lat ciesz¹
siê uprzywilejowaniem, a które s¹ przyk³adem nierównego
traktowania korporacji i ich cz³onków w obrêbie zawodów
medycznych. Oczekujê zatem i postulujê zachowanie
dotychczasowego trybu wspierania finansowego z bud¿etu
Ministerstwa kszta³cenia specjalizacyjnego dostêpnego dla
diagnostów laboratoryjnych.

Centrum Monitorowania Jakoœci w Ochronie Zdrowia (CMJ)
zosta³o powo³ane do ¿ycia zarz¹dzeniem Ministra Zdrowia z
dnia 31 marca 1994 r. w sprawie utworzenia Centrum

§ 2

§ 3

Korespodencja  KIDL z Ministerstwem Zdrowia

P i s m o P re z e s a K r a j o w e j R a d y D i a g n o s t ó w
Laboratoryjnych do Ministra Zdrowia w sprawie
utrzymania ubieg³orocznego trybu dofinansowania
specjalizacji dla Diagnostów laboratoryjnych.

P.T. Ewa Kopacz
Minister Zdrowia

Szanowna Pani Minister

P i s m o P re z e s a K r a j o w e j R a d y D i a g n o s t ó w
Laboratoryjnych do Ministra Zdrowia w sprawie Centrum
Monitorowania Jakoœci

P.T. Ewa Kopacz
Minister Zdrowia

Szanowna Pani Minister

Z  powa¿aniem
Prezes Krajowej Rady

Diagnostów Laboratoryjnych
(-) Henryk Owczarek

(6 czerwca 2008 r.)
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Monitorowania Jakoœci w Ochronie Zdrowia (Dz.Urz.MZ nr 2
z 1994 r., póz. 3) i dzia³a obecnie w oparciu o zarz¹dzenie
Ministra Zdrowia z dnia 28 czerwca 2006 w sprawie Centrum
Monitorowania Jakoœci w Ochronie Zdrowia (Dz.Urz.MZ nr 9
z 2006 r., póz. 40). Do zadañ CMJ nale¿y w szczególnoœci:

Przygotowanie i prowadzenie szkoleñ pobudzaj¹cych i
wspieraj¹cych projekty podnoszenia jakoœci œwiadczeñ
zdrowotnych.
Monitorowanie wskaŸników jakoœci, na które sk³adaj¹ siê

parametry subiektywne (badanie satysfakcji pacjenta),
obiektywne (wskaŸniki medyczne) oraz o charakterze
poœrednim (wskaŸniki jakoœci ¿ycia).
Ocena jakoœci œwiadczeñ wysokospecjalistycznych -

realizacja rozporz¹dzenia Ministra Zdrowia z dnia 13
grudnia 2004 r. oraz rozporz¹dzenia Ministra Zdrowia
z dnia 7 grudnia 2006 r. zmieniaj¹cego rozporz¹dzenie
w sprawie œwiadczeñ wysokospecjalistycznych
finansowanych z bud¿etu pañstwa.
Przeprowadzanie i udoskonalanie procesu akredytacji

placówek opieki zdrowotnej. Dzia³aj¹cy w CMJ
Oœrodek Akredytacyjny realizuje Program Akredytacji
Szpitali, w ramach którego niezale¿ni wizytatorzy Oœrodka
dokonuj¹ oceny akredytacyjnej w oparciu o publicznie
znany zestaw standardów.

Ostatnie wymienione zadanie CMJ wymaga skomentowania.
Idea akredytacji jednostek ochrony zdrowia zosta³a
zdefiniowana w nowelizacji ustawy o zak³adach opieki
zdrowotnej z listopada 1997 r. - w art. 18c uznaje siê
akredytacjê jako zewnêtrzn¹ metodê oceny jednostki ochrony
zdrowia. CMJ prowadzi dobrowoln¹ ocenê jednostek ochrony
zdrowia („akredytacjê") w oparciu o opracowane do tego celu
w³asne standardy. Niestety takie rozwi¹zanie pozostaje w
sprzecznoœci z ustaw¹ z dnia 30 sierpnia 2002 roku o systemie
oceny zgodnoœci (Dz.U. nr 166 z 2002 r., póz. 1360 z
póŸniejszymi zmianami), która definiuje w art. 25, ¿e krajow¹
jednostk¹ akredytuj¹c¹ jest Polskie Centrum Akredytacji.
Polskie Centrum Akredytacji akredytuje jednostki
potwierdzaj¹c ich kompetencje i fakt, ¿e oceniane jednostki
dzia³aj¹ zgodne z wymogami odpowiedniej normy
zharmonizowanej. Ustawa o systemie oceny zgodnoœci
jednoznacznie definiuje termin „akredytacja".

Nale¿y zauwa¿yæ, ¿e dotychczas nie zosta³o wydane
rozporz¹dzenie wykonawcze do artyku³u 18c ust. 6 ustawy o
zak³adach opieki zdrowotnej i brak tego aktu podwa¿a
prawid³owoœæ, nawet legalnoœæ wydawanych przez CMJ
certyfikatów oraz dzia³añ Rady Akredytacyjnej i oœrodka
akredytacyjnego CMJ. Sytuacja taka mo¿e byæ Ÿród³em
nieporozumieñ, gdy¿ laboratoria medyczne, które zgodnie z
ustaw¹ o systemie oceny zgodnoœci podlegaj¹ akredytacji przez
PCA, zgodnie z definicj¹ zawart¹ w ustawie o zak³adach opieki
zdrowotnej, jako zak³ady opieki zdrowotnej mog¹ zostaæ
„akredytowane" przez CMJ. W œwietle informacji, ¿e
Parlament Europejski przygotowa³ akt prawny, który
jednoznacznie definiuje, ¿e w ka¿dym kraju unijnym mo¿e
istnieæ tylko jedna jednostka akredytuj¹ca (Komisja
Europejska ma wdro¿yæ ten akt w czerwcu br. jako prawo
obowi¹zuj¹c od l stycznia 2010), sytuacja istnienia dwóch
ró¿nych jednostek akredytuj¹cych o nak³adaj¹cych siê
uprawnieniach jest niedopuszczalny i nale¿a³oby zmieniæ
obowi¹zuj¹ce regulacje prawne. Sprawa jest szczególnie
istotna, gdy¿ do Marsza³ka Sejmu zosta³ skierowany poselski
projekt ustawy o akredytacji w ochronie zdrowia .

System oceny organizowany przez CMJ jest oparty o
opracowane do tego celu w³asne, krajowe standardy i, w
przeciwieñstwie do systemu akredytacji prowadzonego przez
PCA w oparciu o normy europejskie, nie zapewnia on
uznawalnoœci miêdzynarodowej wydawanych certyfikatów
akredytacji CMJ. Rozs¹dnym wyjœciem z sytuacji wydaje siê
byæ uzyskanie akredytacji przez CMJ jako jednostka
kontroluj¹ca (jednostk¹ akredytuj¹c¹ w tym zakresie jest PCA)
i dokonywanie przez CMJ kontroli jednostek ochrony zdrowia

z upowa¿nienia Ministra Zdrowia. W ten sposób uda³oby siê
w³¹czyæ dzia³alnoœæ CMJ do uznawalnego miêdzynarodowo
systemu oceny zgodnoœci zdefiniowanego w ustawie z 30
sierpnia 2002 roku.

W zwi¹zku z opisan¹ sytuacj¹ zwracam siê do Pani
Minister o odpowiedŸ na nastêpuj¹ce pytania:

Czy mo¿na dalej tolerowaæ sytuacjê, w której istniej¹ dwa
akty prawne w randze ustawy definiuj¹ce w inny sposób
pojêcie akredytacji? Czy Pañstwo staæ na utrzymywanie
dwóch systemów akredytacji zamiast jednego
(zdefiniowanego w ustawie o systemie oceny zgodnoœci)?

Jakie korzyœci przynios³oby medycznemu laboratorium
diagnostycznemu uzyskanie pozytywnej oceny CMJ?
Jakie by³yby koszty z tym zwi¹zane?

Czy CMJ posiada odpowiednie kompetencje i
niezale¿noœæ, a tak¿e czy jest uprawnione do tego, aby w
sposób fachowy i bezstronny oceniaæ medyczne laboratoria
diagnostyczne?

Z  powa¿aniem
Prezes Krajowej Rady

Diagnostów Laboratoryjnych
(-) Henryk Owczarek

(4 lipca 2008 r.)

Z  powa¿aniem
Prezes Krajowej Rady

Diagnostów Laboratoryjnych
(-) Henryk Owczarek

(4 lipca 2008 r.)
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P i s m o P re z e s a K r a j o w e j R a d y D i a g n o s t ó w
Laboratoryjnych do Ministra Zdrowia w sprawie

P.T. Ewa Kopacz
Minister Zdrowia

Szanowna Pani Minister

rozporz¹dzenia Ministra Zdrowia zmieniaj¹cego
rozporz¹dzenie w sprawie uzyskiwania tytu³u specjalisty
w dziedzinach maj¹cych zastosowane w ochronie
zdrowia

W œwietle przepisów projektu rozporz¹dzenia Ministra
Zdrowia zmieniaj¹cego rozporz¹dzenie w sprawie
uzyskiwania tytu³u specjalisty w dziedzinach maj¹cych
zastosowanie w ochronie zdrowia osoba która uzyska³a tytu³
magistra lub magistra in¿yniera biologii lub biotechnologii
mo¿e uzyskaæ tytu³ specjalisty w dziedzinie mikrobiologii.

Przyjête w projekcie rozwi¹zanie budzi zasadnicze
w¹tpliwoœci co do zasadnoœci jego wprowadzenia
i jednoczeœnie zgodnoœci z przepisami ustawy o diagnostyce
laboratoryjnej. W œwietle jej przepisów, tj. art. 7 pkt 2 diagnost¹
laboratoryjnym jest m.in. osoba, która ukoñczy³a studia wy¿sze
na kierunkach wskazanych i uzyska³a specjalizacjê I lub II
stopnia lub tytu³ specjalisty w dziedzinie mikrobiologii. Tym
samym osoby te, niejako poza ustaw¹ o diagnostyce
laboratoryjnej uzyskaj¹ tytu³ diagnosty laboratoryjnego.

Takie dzia³anie Ministra Zdrowia w istotny sposób
podwa¿a regulacje wynikaj¹ce z ustawy o diagnostyce
laboratoryjnej. Po to Sejm Rzeczypospolitej Polskiej uchwali³
ustawê korporacyjn¹ aby regulowa³a dostêp do zawodu
diagnosty laboratoryjnego i aby uzyskiwanie tytu³u diagnosty
laboratoryjnego nastêpowa³o w myœl jej przepisów.
Zastrze¿enia budzi tak¿e § 26 projektu, w którym przywo³ano
§ 29 - czy takie przywo³anie jest prawid³owe.
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Korespodencja  KIDL z NFZ

PT Jacek Paszkiewicz
Narodowy Fundusz Zdrowia

ul. Grójecka 186
02-390 Warszawa

Szanowny Panie Prezesie

Opinia w sprawie uprawnieñ pracodawcy do kontroli
wykonywanych zadañ

Opinia w  sprawie dodatków za pracê pracowników
medycznych w godzinach nocnych oraz w niedziele i

œwiêta.

Opinia  w sprawie przekazywania lekarzowi wyników
badañ laboratoryjnych telefonicznie

Opinia w sprawie wniosku o zawieszenie prawa
wykonywania zawodu diagnosty

Zwracam siê z proœb¹ o rozwa¿enie przyjêcia dla celów
kodowania badañ laboratoryjnych w Funduszu i systemie
ochrony zdrowia aktualnej wersji Klasyfikacji badañ
laboratoryjnych, przygotowanej przez zespó³ pod kierunkiem
Prof. dr hab. Jerzego Naskalskiego z Katedry Biochemii
Klinicznej Collegium Medium UJ w Krakowie, opublikowanej
w roku 2006 i 2007 („Stabilnoœæ próbek krwi, osocza i
surowicy. Klasyfikacja badañ laboratoryjnych". KIDL
Warszawa 2006; „Miêdzynarodowa Klasyfikacja Procedur
Medycznych", trzecia polska edycja, z aneksem: „Klasyfikacja
Badañ Laboratoryjnych", Uniwersyteckie Wydawnictwo
Medyczne Vesalius Kraków 2007).

Prace nad stworzeniem tej klasyfikacji rozpoczê³y
siê w roku 1997., jej pierwsza wersja zosta³a opublikowana
w1998. („Klasyfikacja Badañ Laboratoryjnych",
Uniwersyteckie Wydawnictwo Medyczne Vesalius Kraków
1998). Druga wersja Klasyfikacji, zmodyfikowana w oparciu o
opinie ekspertów i u¿ytkowników, zosta³a opublikowana w
roku 1999 („Miêdzynarodowa Klasyfikacja Procedur
Medycznych", druga polska edycja, z aneksem: „Klasyfikacja
Badañ Laboratoryjnych", Uniwersyteckie Wydawnictwo
Medyczne Vesalius Kraków 1999).

Opublikowana w 2006 i 2007 roku trzecia wersja
Klasyfikacji, stanowi otwarty system oparty o alfanumeryczne
kody hierarchiczne zawieraj¹ce informacje o wykonywanym
badaniu (analit) materiale, w jakim badanie jest wykonywane
oraz metodzie analitycznej, przy u¿yciu której jest
wykonywane. Klasyfikacja obejmuje wszystkie dzia³y
medycyny laboratoryjnej: badania hematologiczne,
koagulologiczne,
analityczne, immunohematologiczne, biochemiczne,
toksykologiczne z monitorowaniem stê¿enia leków,
mikrobiologiczne, cytologiczne i cytogenetyczne. Struktura
klasyfikacji umo¿liwia jej rozbudowê o nowe oznaczenia i
metody
analityczne.

Warto nadmieniæ, ¿e Klasyfikacja jest od prawie 10
lat u¿ywana w wielu laboratoriach diagnostyki medycznej
w Polsce, s³u¿¹c do celów statystycznych, sprawozdawczoœci,
wyceny procedur medycznych, jest te¿ implementowana
w wielu laboratoryjnych systemach informatycznych, a
opublikowana i dostêpna od 2006. nowa wersja Klasyfikacji
cieszy siê du¿ym zainteresowaniem w laboratoriach

Podsumowuj¹c, opisana powy¿ej i za³¹czona
w wersji ksi¹¿kowej i elektronicznej Klasyfikacja jest
gotowym, otwartym i umo¿liwiaj¹cym rozbudowanie
narzêdziem kodowania badañ laboratoryjnych, które ³atwo
mo¿e byæ zastosowane dla ró¿norodnych potrzeb Funduszu.

Z  powa¿aniem
Prezes Krajowej Rady

Diagnostów Laboratoryjnych
(-) Henryk Owczarek

(2 lipca 2008 r.)

Art 94 pkt 2 Kodeksu Pracy nak³ada na pracodawcê obowi¹zek
organizowania pracy w sposób zapewniaj¹cy polne
wykorzystanie czasu pracy jak równie¿ osi¹ganie pr/ez
pracownika wy¿szej wydajnoœci pracy i nale¿ytej jakoœci
Przepis ten upowa¿nia wiêc pracodawcê do ¿¹dania od
pracownika wykazania w sprawozdaniu lub w informacji
wszystkich czynnoœci jakie wykonuje od w ci¹gu swojego dnia
lub tygodnia pracy

(05.02.2008)

Sprawê dodatkowego wynagrodzenia za pracê pracowników
medycznych zatrudnionych w szpitalach w systemie
zmianowym w godzinach nocnych oraz w niedzielê i w œwiêta
reguluje art 32 l ustawy o zak³adach opieki zdrowotnej w
b r z m i e n i u u s t a l o n y m w u s t a w i e
nowelizacyjnej z dnia 24.08.2007r /Dz.U nr 176 póz 12407/.
Od dnia l 01 2008r za pracê w godzinach nocnych
pracownikowi przys³uguje dodatek w wysokoœci co najmniej
65% stawki godzinowej wynagrodzenia zasadniczego za ka¿d¹
godzinê pracy w nocy i w wysokoœci co najmniej 45% stawki
godzinowej wynagrodzenia zasadniczego za ka¿d¹ godzinê
pracy w dzieñ w niedziele i œwiêta oraz w dni wolne od pracy
liczone w piêciodniowym tygodniu pracy.
Pracownikom medycznym zatrudnionym w innych
jednostkach zoz ni¿ szpitale przys³uguj¹ dodatki okreœlone w
art. 151 2 Kp

(07.02.2008)

Podstaw¹ oceny stanu zdrowia pacjenta dokonywanej przez
lekarza jest min wynik nadañ laboratoryjnych Wynik ten jest w
rozumieniu rozporz¹dzenia Ministra Zdrowia z dnia 2112 2006
r. w sprawie rodzajów i zakresu dokumentacji medycznej w
zoz oraz sposobu jej przetwarzania /Dz.U nr 247 poz I8I9/
dokumentacj¹ medyczn¹ i musi byæ sporz¹dzony w formie
pisemnej, autoryzowany przez diagnostê
Podawanie informacji o wyniku badañ telefonicznie nie spe³nia
wymogów rozporz¹dzenia i nie mo¿e byæ stosowane

(12.02.2008)

Ustawa o diagnostyce nie zawiera przepisu dopuszczaj¹cego
zawieszenie prawa wykonywania zawodu
W sytuacji gdy diagnosta z ró¿nych powodów zmienia miejsce
zatrudnienia i podejmuje siê wykonywania innego zawodu -
musi jedynie przestrzegaæ aby czas nie wykonywania zawodu
nie przekroczy³ piêciu lat gdy¿ bêdzie wówczas zobligowany
do odbycia przeszkolenia
wskazanego przez K.RDL. Przez ca³y czas wykonywania
innego zawodu jest nadal diagnost¹ i cz³onkiem samorz¹du
zobowi¹zanym do op³acania sk³adek.
Je¿eli nie chce tych sk³adek op³acaæ musi z³o¿yæ wniosek o
skreœlenie z listy diagnostów i zwróciæ prawo wykonywania
zawodu

(12.02.2008)

§

OPINIE PRAWNE RADCY PRAWNEGO KIDL
Gra¿yna Filipowska-Kejna WA 1376
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Opinia w sprawie wynagrodzenia za dy¿ury medyczne.

Opinia w sprawie wysokoœci op³at za wydanie dokumentu
prawa wykonywania zawodu

Opinia w sprawie dy¿urów medycznych i czasu pracy po
nowelizacji ustawy o zoz

Opinia w sprawie zatrudnienia licencjata na stanowisku
m³odszego asystenta

Opinia w sprawie uznawania kwalifikacji za równorzêdne
ze specjalizacj¹.

Sprawê pe³nienia przez diagnostê zatrudnionego w szpitalnym
laboratorium dy¿uru medycznego reguluje art 32j i 32aj
ustawy o zoz /Dz II nr l 76 z 2007r póz 1240Y Wynagrodzenie
za dy¿ur pe³niony w nocy i w niedzielê, œwiêta oraz dni wolne
ustala siê na podstawie art..151 l - 3 Kodeksu pracy.
Poniewa¿ dy¿ur od dnia l O l 2008r jest zaliczany do czasu
pracy - pracê na dy¿urze traktuje siê jako nadliczbow¹ a wiêc
musi byæ ona op³acana a nie zamieniana na dni wolne. Dodatek
za pracê w nocy, niedziele i œwiêta wynosi 100% a za pracê w
godzinach nadliczbowych w inne dni 50% wynagrodzenia
liczonego od jego stawki zaszeregowania.

(06.03.2008)

KRDL wydaje diagnostom dokument „ prawo
wykonywania zawodu diagnosty laboratoryjnego"
(PWZDL). Forma tego dokumentu zosta³a ustalona w
rozporz¹dzeniu Ministra Zdrowia z dnia 16.07.2004r /Dz U nr
182 poz 1885/
Poniewa¿ Dokument ten (PWZDL) jest dokumentem
urzêdowym i musi spe³niaæ wymogi rozporz¹dzenia jak
i posiadaæ odpowiednie zabezpieczenia - jego druk nie
móg³ byæ powierzony drukarni nie posiadaj¹cej uprawnieñ do
wykonywania druków urzêdowych.
Zlecenie obejmowa³o druk 11.000 sztuk dokumentu i by³o
pokryte w ca³oœci przez KRDL, gdy¿ Izba nie ma prawa
ustawowego do dotacji z bud¿etu Ministra Zdrowia w tym
zakresie.
Do kosztów druku dochodz¹ koszty oprawy, transportu i ju¿
obecnie bie¿¹cego wydawania dokumentu diagnostom
Dlatego KRDL podjê³a uchwa³ê nr 60/2004 z dnia 17.12.2004 r
o pobieraniu za wydanie diagnoœcie prawa wykonywania
zawodu op³aty w kwocie 100,- z³
Z kolei uchwa³¹ nr 94/2006 z dnia 27 lutego 2006 r.
KRDL ustali³a, ¿e diagnosta laboratoryjny posiadaj¹cy
„Zaœwiadczenie" o wpisie na listê diagnostów laboratoryjnych
jest zobowi¹zany do koñca 2006 roku uzyskaæ dokument
PWZDL wg wzoru ustalonego rozporz¹dzeniem Ministra
Zdrowia - jak na wstêpie.
Uchwa³a o pobieraniu op³aty za wydanie dokumentu PWZDL
zosta³a przekazana - zgodnie z prawem - Ministrowi Zdrowia
do wiadomoœci i Minister nie uzna³ jej za niezgodn¹ z
prawem. Tym samym uchwa³a wi¹¿e wszystkich cz³onków
samorz¹du

(11.03.2008)

Zgodnie z ustaw¹ z dnia 24.08 2007r o zmianie ustawy o zoz
/Dz. U nr 176 poz 2007/ wdra¿aj¹c¹ dyrektywê unijn¹ nr
2003/388/WE art. 32j zosta³ zmieniony - i czas dy¿uru
medycznego od dnia 1.0l.2008rjest wliczany do czasu pracy
Wliczenie dy¿uru do czasu pracy mo¿e powodowaæ
przekroczenie norm dobowych gdy¿ nie stosuje siê w tym
wypadku norm art. 151(3) i art 151(4) Kodeksu Pracy. Jednak
przekroczenie norm dobowych do 48 godzin na tydzieñ mo¿e
nast¹piæ zgodnie z art 32 j/a/ jedynie za zgod¹ pracownika
wyra¿ona na piœmie i gdy jest on rozliczany w okresie nie
d³u¿szym ni¿ 4 miesi¹ce Wynagrodzenie za czas ponad 48
godzin jest naliczane/.godnie z art. 151(1) Kp jak za godziny
nadliczbowe. Przerwa na odpoczynek musi wynosiæ
nieprzerwanie l l godzin na dobê po zakoñczeniu dy¿uru
W przypadkach uzasadnionych organizacj¹ pracy pracownik
mo¿e otrzymaæ w ka¿dym tygodniu /a nie na dobê/
nieprzerwany odpoczynek w wymiarze 24 godzin w okresie nie

d³u¿szym ni¿ 14 dni.
Jednak¿e sprawa dy¿urów medycznych dotyczy wy³¹cznie
jednostek przeznaczonych do ca³odobowej opieki nad
pacjentem a wiêc szpitali a nie jednostek z tym szpitalem
wspó³pracuj¹cych na podstawie umowy cywilnej nawet je¿eli
s¹ one zobowi¹zane umow¹ do ca³odobowych œwiadczeñ na
rzecz tego szpitala gdy¿ w takiej jednostce /laboratorium/
pacjent nie przebywa.
Zapisy noweli do ustawy nie wskazuj¹ jak w praktyce nale¿y
tworzyæ grafik dy¿urów i jaki to bêdzie mia³o wp³yw na
wynagrodzenie pracowników. Sprawy te musi uregulowaæ
kierownik zoz w regulaminie pracy

(11.03.2008)

Zgodnie z pkt.3b za³¹cznika do rozporz¹dzenia Ministra
Zdrowia z dnia 3 03 2()04r w sprawie wymagañ jakim powinno
odpowiadaæ medyczne laboratorium diagnostyczne /Dz U nr
43 póz 408/ na stanowisku m³odszego asystenta mo¿e byæ
zatrudniona osoba, która posiada studia wy¿sze maj¹ce
zastosowanie w diagnostyce Stanowisko to jest wpisywane bez
dodatkowego okreœlenie „m³odszy asystent diagnostyki
laboratoryjnej'1 a tylko jako „m³odszy asystent1' gdy¿ w tym
pierwszym prz.ypadku wymagane jest uzyskanie prawa
wykonywania zawodu diagnosty co dla licencjatów jest
obecnie nie dostêpne.
Studia licencjackie s¹ na podstawie art. 2 ust l pkt 7 ustawy z
dnia 27 07 2005 Prawo o szkolnictwie wy¿szym /Dz U nr 164
póz 1365/ zaliczone do studiów wy¿szych pierwszego
stopnia. Równie¿ kierunek biologia ma zastosowanie w
diagnostyce gdy¿ ukoñczenie tegokierunku uprawnia do
podjêcia kszta³cenia podyplomowego w zakresie analityki
medycznej po uzyskaniu stopnia magistra /art. 7 i 7a ustawy o
diagnostyce/.
Osoba, która ukoñczy³a licencjat z biologii mo¿e wiêc byæ
zatrudniona na stanowisku m³odszego asystenta oraz
wykonywaæ czynnoœci diagnostyczne pod nadzorem diagnosty
laboratoryjnego. Chc¹c uzyskaæ wy¿sze stanowisko np.
m³odszego asystenta diagnostyki laboratoryjnej musi po
ukoñczeniu studiów magisterskich i kszta³cenia
podyplomowego uzyskaæ wpis na listê diagnostów a na
stanowisku asystenta ukoñczyæ równie¿ studia magisterskie a
nastêpnie uzupe³niæ je kszta³ceniem podyplomowym oraz
specjalizacj¹.

(15.03.2008)

Zarz¹dzenie Ministra Zdrowia i Opieki Spo³ecznej z dnia 30.1
1.1978r w sprawie okreœlenia kwalifikacji uznanych za
równorzêdne z posiadaniem specjalizacji I i II stopnia
/Dz.Urz.M.Z i O.S nr 19 póz 53/ wydane na podstawie § 34
rozporz¹dzenia Rady Ministrów z dnia 27.11.1978 r. w sprawie
uposa¿enie pracowników zak³adów spo³ecznej s³u¿by zdrowia
/Dz.U nr 28 poz 120/

Osoby posiadaj¹ce potwierdzenie uznaniowoœci kwalifikacji w
tym trybie nie mia³y nadawanego tytu³u specjalisty - wobec
czego obecne regulacje prawne nie odbieraj¹ tego tytu³u i nie
mo¿na uznaæ, ¿e prawo dzia³a wstecz. Ministerstwo Zdrowia-
Departament Nauki i Szkolnictwa Wy¿szego w piœmie z dnia
10.10.2007 Nr MZ-NS-XZM-0213-12857-I/EK/07
potwierdzi³, ¿e uznaniowoœæ kwalifikacji oparta o powy¿sze
zarz¹dzenie z 1978 r mia³o zastosowanie tylko dla okreœlenia
uposa¿enia pracowników z innym ni¿ medyczne

§ §

okreœla³o wy³¹cznie jakie kwaliilkacje
uznaje siê za równowa¿ne dla celów wynagrodzenia a nie
uprawnieñ zawodowych.
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wykszta³ceniem maj¹cym zastosowanie w podstawowej
dzia³alnoœci zak³adów s³u¿by zdrowia.

(26.03.2008)

Rozporz¹dzenie Ministra Zdrowia z dnia 3.03.2004 r. w
sprawie wymagañ jakim powinno odpowiadaæ medyczne
laboratorium diagnostyczne (I)/. U. 04. 43. 408 ze zm.) w
za³¹czniku u pkt 6 okreœla, ¿e technik analityki medycznej musi
posiadaæ tytu³ zawodowy technika analityki medycznej lub
tytu³ licencjata analityki medycznej. Osoby, które w dniu
wejœcia w ¿ycie rozporz¹dzenia posiada³y uprawnienia do
wykonywania czynnoœci diagnostycznych w laboratorium w
rozumieniu dotychczasowych przepisów i by³y zatrudnione w
laboratorium diagnostycznym, ale nie posiada³y tytu³u
zawodowego technika analityki lub licencjata analityki mog³y
byæ nadal zatrudnione na stanowisku starszego laboranta lub
laboranta. Jest to zgodne z treœci¹ art. 6 ustawy z dnia
28.08.2003 r. 0 zmianie ustawy o diagnostyce laboratoryjnej
(Dz. U. 03. 171. 1663), który potwierdza prawo osób nie
bêd¹cych technikami analityki do wykonywania
czynnoœci diagnostycznych, ale nic gwarantuje prawo do
okreœlonego stanowiska.
Równie¿ opinia Ministerstwa Zdrowia Departament Nauki i
Szkolnictwa Wy¿szego z 2004r potwierdza prawo technika
chemika lub innej osoby posiadaj¹cej wykszta³cenie œrednie
inne ni¿ analityka medyczna, a zatrudnionej na stanowisku
technika medycznego (analityki medycznej) - do wykonywania
czynnoœci diagnostycznych z zastrze¿eniem, ¿e w przypadku
gdy do dnia 21.04.2004 r. nie uzupe³ni³y one kwalifikacji
wymaganych § 2 rozporz¹dzenia Ministra Zdrowia i   Opieki
Spo³ecznej z dnia 29.03.1999 r. w sprawie kwalifikacji
wymaganych od pracowników na poszczególnych
stanowiskach pracy w PZOZ (Dz. U. 99. 30. 300) - nie mog¹
obecnie byæ zatrudnione na stanowisku technika
analityki medycznej, a jedynie na stanowisku laboranta lub
s t a r s z e g o l a b o r a n t a . P r z e p i s n i e p r z e w i d u j e
stanowiska technika chemika. Zmiana stanowiska nie
oznacza braku uprawnieñ do wykonywania
dotychczasowych czynnoœci diagnostycznych, bo te
pracownik zachowuje nadal. Technik chemik mo¿e wiêc w
ramach stanowiska starszego laboranta/laboranta wykonywaæ
pod nadzorem diagnosty czynnoœci, które wykonywa³
dotychczas.
Brak jest natomiast jakichkolwiek podstaw prawnych, aby w
medycznym laboratorium diagnostycznym - nawet o profilu
transfuzjologicznym - tworzyæ stanowisko technika chemika.
Technik chemik natomiast mo¿e zajmowaæ stanowisko
technika chemika w laboratorium transfuzjologicznym, o ile to
laboratorium jest jednostk¹ organizacyjn¹ publicznej s³u¿by
krwi, bo takie uprawnienia nadaje mu rozporz¹dzenie Ministra
Zdrowia z dnia 1.11 .2004 r. w sprawie okreœlenia kwalifikacji
wymaganych od osób zatrudnionych w jednostkach
organizacyjnych publicznej s³u¿by krwi (Dz. U. 04. 247. 2482)
pod warunkiem, ¿e technik posiada za.œwiadczenie
uprawniaj¹ce go do wykonywania badañ serologicznych.
Zarówno bank krwi, jak i pracownia serologii
transfuzjologicznej utworzona w szpitalu/zoz - pomimo, ¿e
dzia³aj¹ pod nadzorem RCKiK - to jednak nie mo¿na do nich
stosowaæ odrêbnych przepisów dot. jednostek organizacyjnych
publicznej s³u¿by krwi.

(15.03.2008)

Rozporz¹dzenie Ministra Zdrowia z dnia 3.03.2004 r. w
sprawie wymagañ jakim powinno odpowiadaæ medyczne
laboratorium diagnostyczne (Dz.U. nr 43 poz 408) w
za³¹czniku póz. 3b wskazuje, ¿e m³odszym asystentem bez
dookreœlenia „diagnostyki laboratoryjnej" mog¹ byæ osoby
posiadaj¹ce wy¿sze studia na kierunkach maj¹cych
zastosowanie w diagnostyce, co dotyczy kierunków
wymienionych w art. 7 ust l pkt 2 ustawy o diagnostyce
laboratoryjnej, uznanych za przydatne w diagnostyce.
Licencjat zgodnie z art. 159 w zwi¹zku z art. 166 ustawy z dnia
27.07.2005 r. Prawo o szkolnictwie wy¿szym (Dz.U. nr 164 poz
1365 ze zm.) jest wykszta³ceniem wy¿szym pierwszego
stopnia i tym samym absolwent takich studiów ma prawo byæ
zatrudnionym na stanowisku m³odszego asystenta w
laboratorium diagnostycznym.
Przepisy rozporz¹dzenia Ministra Zdrowia z dnia 29.03.1999 r.
w sprawie kwalifikacji pracowników zoz zmienione
rozporz¹dzeniem Ministra Zdrowia z dnia 8.08.2007 r. (Dz.U.
nr 160 poz 1136) jako przepis o charakterze ogólnym nie
zmienia zasad wskazanych w rozporz¹dzeniu odnosz¹cym siê
wy³¹cznie do laboratoriów diagnostycznych.

(29.04.2008)

Zgodnie z art. 6 pkt 2 ustawy o diagnostyce laboratoryjnej
osob¹ uprawnion¹ do samodzielnego wykonywania czynnoœci
diagnostycznych w laboratorium jest oprócz
diagnosty lekarz posiadaj¹cy prawo wykonywania zawodu
lekarza oraz specjalizacjê lub
umiejêtnoœci przyznane na podstawie przepisów o zawodzie
lekarza.
Poniewa¿ doc.dr.hab.med. jest równie¿ diagnost¹ i wykonuje
zawód diagnosty w laboratorium powinien spe³niaæ wymogi
ustawy zarówno co do obowi¹zku zarejestrowania
swojego Laboratorium Specjalistycznego .........................jako
n-zoz w KRDL i W Urzêdzie Wojewody. Do czasu dokonania
rejestracji laboratorium to nie ma prawa wykonywaæ
czynnoœci diagnostycznych o czym stanowi art. 6 i 7
nowelizacji ustawy o diagnostyce z 2003r.
U¿ywanie nazwy laboratorium dla jednostki wykonuj¹cej
czynnoœci diagnostyczna obliguje do spe³nienia wymogów
ustawy.
W tym kontekœcie równie¿ obowi¹zuj¹ce jest spe³nienie
wymogów dotycz¹cych prawid³owoœci w dokumentacji
medycznej.
Na podstawie | 6 w zwi¹zku z f 28 rozporz¹dzenia Ministra
Zdrowia z dnia 21.12.2006r w sprawie rodzajów i zakresu
dokumentacji medycznej /Dz.U nr 247 póz 1819/ wyniki badañ
jako dokumentacjê indywidualn¹ zewnêtrzn¹ powinna
podpisaæ osoba z podaniem nr. Prawa wykonywania zawodu.
Sam podpis osoby wykonuj¹cej badania nawet z podaniem
tytu³u naukowego nie spe³nia tych wymogów.
Wyniki badañ wydane w formie nie spe³niaj¹cej wymogów dot.
dokumentacji medycznej nie mog¹ byæ podstaw¹
diagnozowania i procesu leczenia.

(06.05.2008)

Opinia w sprawie prawa   zatrudnienia   technika chemii
w medycznym laboratorium diagnostycznym szpitala/zoz

- pracowni/laboratorium serologii transluzjologiczne

Opinia w sprawie mo¿liwoœci zatrudnienia na stanowisku
m³odszego asystenta osoby posiadaj¹cej dyplom technika
analityki medycznej oraz dyplom ukoñczenia wy¿szych

studiów zawodowych z tytu³em licencjata.

Opinia w sprawie poœwiadczania wyników badañ przez
diagnostê ale bez u¿ycia piecz¹tki z numerem prawa

wykonywania zawodu.
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Opinia w sprawie ochrony danych osobowych pacjentów
laboratoriów diagnostycznych.

Opinia w sprawie okresu przechowywania dokumentacji
medycznej w laboratorium.

Opinia w sprawie uznania zawodu diagnosty
laboratoryjnego za zawód medyczny.

Opinia w sprawie tzw. samozatrudnienia/kontraktu w
zakresie wykonywania zawodu diagnosty

laboratoryjnego.

Laboratorium diagnostyczne jest zgodnie z art. 17 ustawy o
diagnostyce zak³adem opieki zdrowotnej a wiêc ma tu
zastosowanie rozporz¹dzenie Ministra Zdrowia z dnia
21.12.2006r /Dz.U nr 247 póz 1819/ w zakresie
przechowywania i sporz¹dzania dokumentacji medycznej a w
odniesieniu do tajemnicy zawodowej art. 29 ustawy o
diagnostyce laboratoryjnej. Tajemnic¹ zawodow¹ s¹ objête
dane osobowe pacjenta i wszystkie elementy wyników badañ.
Jedynie w przypadku ustalenia choroby zakaŸnej wskazanej w
ustawie z dnia 6.09.2001r o chorobach zakaŸnych i zaka¿eniach
/Dz.U nr 126 póz 13847 kierownik ma obowi¹zek zawiadomiæ
w³aœciwego inspektora sanitarnego o wynikach i podanie
danych pacjenta. Ponadto ma tu równie¿ zastosowanie ustawa z
dnia 29.08.1997r o ochronie danych osobowych/Dz.U nr 101
póz 9267.
Udostêpnianie wyników badañ osobie innej ni¿ pacjent mo¿e
byæ dokonane wy³¹cznie na zasadach okreœlonych w
powy¿szych przepisach.

(21.05.2008)

Zgodnie z § 28 w zwi¹zku z § 41 rozporz¹dzenia Ministra
Zdrowia z dnia 21.12.2006r /Dz.U nr 247 poz 1819/ i art. 18f
ustawy o ZOZ - dokumentacjê medyczn¹ przechowuje siê
przez okres 20 lat licz¹c od koñca roku kalendarzowego, w
którym j¹ wykonano. Skierowania na badania przechowuje siê
przez okres 5 lat.
Dokumentacjê nie istniej¹cych aktualnie zoz-ów powinna byæ
przechowywana w miejscach okreœlonych przez likwidatorów
danego zoz-u zgodnie z powy¿szymi przepisami i przepisami o
archiwach pañstwowych.

(21.05.2008)

Ustawa z dnia 27.08.2004 r. o œwiadczeniach finansowanych z
NFZ /Dz.U nr 210 poz 21357 w art. 15 ust 2 pkt l okreœla, ¿e
badania medycznej diagnostyki laboratoryjnej s¹
œwiadczeniami opieki zdrowotnej a nadto ustawa o diagnostyce
laboratoryjnej wyraŸnie wskazuje, ¿e medyczne czynnoœci
diagnostyczne s¹ wykonywane w medycznym laboratorium
diagnostycznym wskazuj¹c jakie kwalifikacje ma posiadaæ
osoba wykonuj¹ca zawód diagnosty.
W œwietle powy¿szych przepisów diagnosta wykonuje zawód
medyczny w zak³adzie opieki zdrowotnej i powinien byæ
traktowany na równi z innymi pracownikami posiadaj¹cymi
wy¿sze wykszta³cenie i wykonuj¹cymi zawód medyczny gdy¿
stosuje siê do niego równie¿ art. 32j ustawy o zoz dot. dy¿urów
medycznych.

(03.06.2008)

Ustawa o diagnostyce laboratoryjnej nie przewiduje
wykonywania zawodu diagnosty w formie praktyki
indywidualnej tak jak mog¹ to wykonywaæ lekarze i
pielêgniarki, co ³¹czy siê z obowi¹zkiem uzyskania wpisu do
ewidencji regulowanej dzia³alnoœci gospodarczej. Art. 4
ustawy o swobodzie dzia³alnoœci gospodarczej wskazuje, ¿e
przedsiêbiorc¹ jest osoba, której odrêbne ustawy przyznaj¹ tak¹
zdolnoœæ. Tak¹ zdolnoœæ do dzia³alnoœci regulowanej przyznaje

po spe³nieniu okreœlonych warunków ustawa o zawodzie
lekarza i lekarza dentysty oraz o zawodzie pielêgniarki i
po³o¿nej.
Diagnosta mo¿e natomiast wykonywaæ samodzielnie zawód
we w³asnym laboratorium bêd¹cym n-zoz lub w laboratorium
bêd¹cym jednostk¹ organizacyjn¹ zoz na podstawie umowy o
pracê lub na podstawie umowy zlecenia nie bêd¹c jednak w tym
przypadku zarejestrowanym podmiotem gospodarczym.
Laboratorium bêd¹ce n-zoz musi byæ zarejestrowane w
rejestrze zak³adów opieki zdrowotnej prowadzonym przez
wojewodê oraz w ewidencji KRDL. Diagnosta zatrudniony w
takim nzoz ma uprawnienia do autoryzacji wyników gdy¿ to
diagnosta a nie zak³ad dokonuje autoryzacji. Diagnosta, który
podejmie siê autoryzowania wyników badañ wykonywanych
w ramach dzia³alnoœci gospodarczej w jednostce nie bêd¹cej
zoz-em nara¿a siê na odpowiedzialnoœæ dyscyplinarn¹ przed
Rzecznikiem Dyscyplinarnym KIDL o czym œwiadczy
stwierdzenie w takiej sprawie zawarte w uzasadnieniu
postanowienia Prokuratury Rejonowej / dnia 2.04.2008r sygn.
1797/07/D. Propozycja pracodawcy dot. zarejestrowania
dzia³alnoœci gospodarczej i podjêcia siê na tej podstawie
samozatrudnienia siê w formie kontraktu jest niedopuszczalna
prawnie. Podkreœlenia wymaga stan prawny wynikaj¹cy z art. 6
ustawy nowelizuj¹cej w 2003r ustawê o diagnostyce
laboratoryjnej wskazuj¹cy, ¿e wykonywanie czynnoœci
diagnostycznych mo¿e zostaæ podjête dopiero po
zarejestrowaniu laboratorium w KRDL. Je¿eli wiêc diagnosta
nie za³o¿y w³asnego laboratorium w formie n-zoz to nie mo¿e
jako podmiot gospodarczy uzyskaæ wpisu w urzêdzie gminy
jako przedsiêbiorca ani jako wykonuj¹cy dzia³alnoœæ
regulowan¹ gdy¿ nie uzyska wpisu w KRDL jako
przedsiêbiorca. Klasyfikacja dzia³alnoœci laboratoryjnej
dotyczy laboratopreiów i zoz-ów. Diagnosta który
zarejestrowa³by swoj¹ dzia³alnoœæ jako „ us³ugi w zakresie
ochrony zdrowia gdzie indziej nie sklasyfikowane" nie móg³by
byæ uznany za wykonuj¹cy zawód diagnosty gdy¿ ten zawód
mo¿e byæ wykonywany zgodnie z ustaw¹ o diagnostyce
wy³¹cznie w laboratorium. Wa¿ne jest równie¿ to, ¿e wyniki
badañ wykonane poza laboratorium diagnostycznym nic
mog³yby byæ uznane przez lekarza za podstawê do ustalenia
procesu leczenia.
Lekarze i pielêgniarki mog¹ podpisywaæ z zoz-em kontrakty
jedynie w ramach praktyk indywidualnych lub grupowych po
uprzedniej rejestracji takiej praktyki w ur/.ed/.ie gminy i we
w³aœciwej izbie samorz¹dowej na podstawie wskazanych
ustaw reguluj¹cych wykonywanie zawodu lekarza i zawodu
pielêgniarki oraz ustawy o swobodzie dzia³alnoœci
gospodarczej.
Ustawa o diagnostyce nie przewiduje prowadzenie praktyk
indywidualnych diagnostów a tym samym wykonywanie
œwiadczeñ diagnostycznych nie jest dzia³alnoœci¹ regulowan¹
w rozumieniu ustawy o dzia³alnoœci gospodarczej i dlatego
samozatrudnienic wtym zawodzie w samodzielnym
publicznym zoz-ie lub jako odrêbna dzia³alnoœæ poza zoz-cm
nie jest mo¿liwa.
Konstytucja RP w art. 65 ust l zapewnia wolnoœæ wyboru i
wykonywania zawodu ale jednoczeœnia wskazuje, ¿e wyj¹tki
od tej wolnoœci okreœla ustawa. Poniewa¿ ustawa o diagnostyce
reguluje zasady wykonywania zawodu nie ma podstaw do
uznania, ¿e wolnoœci konstytucyjne w tym zakresie zosta³y
naruszone.
Nie ma równie¿ mo¿liwoœci prawnej aby pracodawca podpisa³
z w³asnym pracownikiem odrêbn¹ umowê zlecenia na
wykonywanie tych samych czynnoœci zdrowotnych raz w
ramach umowy o pracê a póŸniej po godzinach na zlecenie.
Praca diagnosty na podstawie kontraktu podpisanego w wyniku
konkursu mo¿e dotyczyæ wy³¹cznie osób, które za³o¿y³y i
prawid³owo zarejestrowa³y w³asny nzoz. Diagnosta, który nie
za³o¿y³ nzoz-u nie mo¿e przyst¹piæ do konkursu na
wykonywanie œwiadczeñ jako podmiot gospodarczy.

(11.06.2008)
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Opinia w sprawie sk³adu i kompetencji komisji
kwalifikacyjnej dot. Specjalizacji.

Opinia w sprawie zatrudnienia na stanowisku kierownika
laboratorium osoby nie bêd¹cej diagnost¹.

Opinia w sprawie mo¿liwoœci wykonywania badañ
diagnostycznych przez pielêgniarki.

U W A G A !!!

Rozporz¹dzenie Ministra Zdrowia z dnia 16.04.2004r w
sprawie specjalizacji i uzyskiwania tytu³y specjalisty przez
diagnostów laboratoryjnych/Dz.U nr 126 poz 1319/ w § 12 ust 9
dotycz¹cym postêpowania kwalifikacyjnego prowadzonego
przez jednostkê kszta³c¹c¹ wyraŸnie ustala, ¿e rektor szko³y
wy¿szej bêd¹cej tak¹ jednostk¹ powo³uje w sk³ad komisji
kwalifikacyjnej m.in.:
pracownika tej jednostki odpowiedzialnego za ustalenie
szczególnych warunków postêpowania. Pracownik ten jest
pe³nomocnikiem rektora i pe³ni funkcje przewodnicz¹cego
komisji kwalifikacyjnej,
przedstawiciela rektora szko³y wy¿szej tj jednostki kszta³c¹cej,
posiadaj¹cego tytu³ specjalisty w danej dziedzinie specjalizacji.
Osoba ta jednak nie pe³ni funkcji przewodnicz¹cego komisji
kwalifikacyjnej.
inne osoby wskazane w pkt 3-5 pe³ni¹ce funkcje cz³onków
komisji.
Rektor szko³y nie mo¿e wiêc dowolnie wybieraæ cz³onków
komisji ani ustanawiaæ przewodnicz¹cego poza wskazaniami
rozporz¹dzenia.
Równie¿ pe³nomocnik wskazany w § 12 ust 9 pkt l
rozporz¹dzenia nie ma uprawnieñ do cedowania swoich
kompetencji na inne osoby nawet bêd¹ce cz³onkami komisji.
Osoby wskazane przez rektora jako przedstawiciele powinny
legitymowaæ siê pisemnym upowa¿nieniem do prowadzenia i
udzia³u w pracach komisji.
Ponadto zgodnie z § 12 ust.2 rozporz¹dzenia jednostka
kszta³c¹ca ma obowi¹zek og³osiæ 30 dni przed terminem
sk³adania wniosków przez diagnostów na swojej stronic
internetowej o liczbie osób mog¹cych rozpocz¹æ specjalizacjê
co umo¿liwia zainteresowanym wybraæ miejsce sk³adania
wniosku o specjalizacjê.

(03.07.2008)

Zgodnie z § 6 rozporz¹dzenia Ministra Zdrowia z dnia
3.03.2004r w sprawie wymagañ jakim
powinno odpowiadaæ medyczne laboratorium diagnostyczne
/Dz.U nr 43 poz 408 ze zm/ kierownikiem laboratorium mo¿e
byæ osoba posiadaj¹ca tytu³ specjalisty zgodny z profilem
laboratorium..
Pomimo jednak skreœlenia z ustawy o diagnostyce
laboratoryjnej art. 18, który wskazywa³, ¿e kierownikiem
laboratorium mo¿e byæ wy³¹cznie diagnosta nie oznacza to, ¿e
nie ma ograniczeñ w tym zakresie.
Tytu³ specjalisty w dziedzinach zwi¹zanych z diagnostyk¹
laboratoryjna mog¹ uzyskiwaæ diagnoœci zgodnie z
rozporz¹dzeniem Ministra Zdrowia z dnia 16.04.2004r /Dz.U
nr 126 poz 1319/ oraz lekarze w trybie art. 16 i art. 17 ustawy o
zawodzie lekarza i lekarza dentysty.
Z takiego uregulowania ustawowego wynika bezspornie, ¿e
kierownikiem laboratorium diagnostycznego mo¿e byæ osoba
diagnosty posiadaj¹cego tytu³ specjalisty lub lekarz z takim
tytu³em.
Osoby z innym wy¿szym wykszta³ceniem / art. 7 ust l pkt 2
ustawy o diagnostyce tj:biologia, biotechnologia, chemia,
farmacja, weterynaria/ nie mog¹ uzyskaæ specjalizacji w
zakresie diagnostyki i w trybie przepisów o zawodzie lekarza a
tym samym s¹ wy³¹czone z krêgu osób uprawnionych do
objêcia funkcji kierownika laboratorium diagnostycznego.

(08.07.2008)

Ustawa o diagnostyce laboratoryjnej w art. 6 i 6a wyraŸnie
okreœla osoby maj¹ce uprawnienia do wykonywania czynnoœci
diagnostycznych. Z kolei art. 2 ustawy wskazuje co nale¿y
rozumieæ pod okreœleniem czynnoœci diagnostyczne.
Rozporz¹dzenie Ministra Zdrowia z dnia 7.11.2007r /Dz.U nr
210 póz 15407 nie upowa¿nia pielêgniarek i po³o¿nych do
wykonywania czynnoœci diagnostycznych w rozumieniu
ustawy o diagnostyce. Maj¹ one uprawnienia do wykonywania
bez zlecenia lekarskiego tylko czynnoœci œciœle wskazanych w
rozporz¹dzeniu o którym mowa powy¿ej.
Rozporz¹dzenie nie reguluje co prawda sprawy wykonywania
czynnoœci zleconych przez lekarza ale nale¿y wskazaæ, ¿e
lekarz nie ma uprawnieñ do zmiany postanowieñ ustawy o
diagnostyce a nawet sam nie posiadaj¹c specjalizacji nie mo¿e
wykonywaæ czynnoœci diagnostycznych.
Tak wiêc pielêgniarka i po³o¿na nie mo¿e wykonywaæ
czynnoœci innych ni¿ wskazane w rozporz¹dzeniu nawet na
polecenie lekarza gdy¿ nie jest diagnost¹ i badanie wykonane
przez ni¹ bez autoryzacji diagnosty nie mo¿e stanowiæ
podstawy procesu diagnozy i leczenia bo nie bêdzie w³¹czone
do dokumentacji medycznej.

(16.07.2008)

W zwi¹zku z podjêt¹ w dniu 29 lutego 2008 roku uchwa³¹
nr 48/II/2008 Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych o
wysokoœci sk³adki cz³onkowskiej na poziomie 20,00 z³
miesiêcznie, która ma obowi¹zywaæ od 1 kwietnia 2008 r.,
Prezydium KRDLuprzejmie wyjaœnia.

P.T. Diagnoœci Laboratoryjni, którzy dokonali op³aty
sk³adki „z góry” za okres nastêpuj¹cy po 1 kwietnia 2008 r., s¹
zobowi¹zani do uzupe³nienia nale¿noœci za ten czas wed³ug
nowej, obowi¹zuj¹cej stawki, tzn. 20,00 z³ miesiêcznie.

Skarbnik KRDL
( - ) W³odzimierz Drejski
17 marca 2008 r.

Prezydium KRDL, po rozwa¿eniu wszystkich mo¿liwoœci
stabilizacji bud¿etu Izby, zaproponowa³o Krajowej Radzie
Diagnostów Laboratoryjnych rozwa¿enie koniecznoœci
podniesienia wysokoœci sk³adki cz³onkowskiej z dniem 01
kwietnia 2008 roku do kwoty 20,- z³ miesiêcznie.
Nie widzimy jednak innej mo¿liwoœci zabezpieczenia
finansowego dla realizacji tak wa¿nych, postulowanych przez
œrodowisko od wielu lat, zadañ statutowych: to jest
wspó³finansowanie kszta³cenia zbiorowego, specjalizacyjnego
oraz innych programów, m.in. e–learning. Krajowa Rada
podejmuj¹c uchwa³ê o podwy¿szeniu sk³adki, zdecydowa³a te¿
o tym, ¿e w przyjêtym jednog³oœnie bud¿ecie Izby na 2008 roku
by³a potrzeba zabezpieczenia ponad 300 tys. z³., w celu
przeprowadzenia zaplanowanego i niezbêdnego remontu
siedziby KIDL, aby stworzyæ wszystkim diagnostom

P..T.  Diagnoœci Laboratoryjni

Uwaga P.T. Diagnoœci Laboratoryjni!!!

Obligatoryjna sk³adka z tytu³u cz³onkowstwa w KIDLwynosi
od 1 kwietnia 2008 r. - 20,00 z³(s³ownie: dwadzieœcia z³otych)
miesiêcznie
(podstawa prawna : uchwa³a nr 48/II/2008 KRDL z dnia 29
lutego 2008 r.)
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laboratoryjnym godziwe warunki pobytu w Warszawie
w trakcie ró¿nych szkoleñ i kursów specjalizacyjnych.
KRDL czyni ogromny wysi³ek, aby w bli¿szej i dalszej
przysz³oœci kompleksowo rozwin¹æ proces kszta³cenia i
rozwoju zawodowego, w efekcie czego sk³adka cz³onkowska
bêdzie trafia³a „zwrotnie” w Wasze oczekiwania i potrzeby.
Trzeba przypomnieæ w tym miejscu, ¿e ci diagnoœci
laboratoryjni, którzy regularnie op³acaj¹ sk³adki, korzystaj¹ z
bazy noclegowej w siedzibie Izby na ul. Konopackiej
nieodp³atnie. W okresie minionym skorzysta³o z prawa pobytu
nieodp³atnego oko³o 600 diagnostów, umo¿liwiaj¹c w ten
sposób sobie udzia³ w szkoleniach i specjalizacjach. Tê iloœæ
nale¿y zwielokrotniæ przez iloœæ dni pobytu poszczególnych
osób w budynku KIDL. Wprawdzie dziêki rozwa¿nemu,
oszczêdnemu gospodarowaniu naszymi wspólnymi pieniêdzmi
dokonano w ubieg³ym roku oszczêdnoœci na poczet realizacji
przysz³ych celów, to jednak bez koniecznoœci podwy¿szenia
sk³adki cz³onkowskiej œrodki te bêd¹ niewystarczaj¹ce, aby
zrealizowaæ podjête zadania ustawowe i inwestycyjne.
Dodaæ nale¿y , ¿e wysokoœæ sk³adki nie by³a zmieniona od
pocz¹tku dzia³ania Izby Diagnostów Laboratoryjnych, czyli od
ponad piêciu lat – podczas gdy nast¹pi³ znaczny wzrost kosztów
zwi¹zanych z utrzymaniem budynku i funkcjonowaniem Izby,
spowodowany obiektywnymi, niezale¿nymi przyczynami
ekonomicznymi( inflacja, wzrost cen wielu artyku³ów i us³ug,
itp... ).

Skarbnik KRDL Prezes
(-)W³odzimierz Drejski (-) Henryk Owczarek

Sekretarz KRDL
(-)Czes³aw G³owniak

Miesiêczne sk³adki OC diagnosty laboratoryjnego pozostaj¹
bez zmian, tj. 3,00 Z³.
Szczegó³y zamieszczone s¹ na stronie internetowej

w zak³adce “Ubezpieczenia”

Kierownik Biura KIDL
Stanis³aw Krê¿el

Krajowa Izba Diagnostów Laboratoryjnych w siedzibie, ul.
Konopacka 4 w Warszawie dysponuje aktualnie 15 miejscami
noclegowymi ( bez poœcieli) dla Diagnostów Laboratoryjnych
na czas pobytu w Warszawie z okazji udzia³u w szkoleniach
specjalizacyjnych i kursach. Nocleg bez zobowi¹zañ
finansowych.

Kierownik Biura KIDL
Stanis³aw Krê¿el

Czes³aw G³owniak
- Sekretarz KRDL

SZANOWNI PAÑSTWO

www.kidl.org.pl

INFORMACJA

Zg³aszaj¹cy, posiadaj¹cy uregulowane sk³adki
cz³onkowskie, kontaktuje siê telefonicznie z Panem
Jaros³awem Wrzoskiem (tel. kom.: 607 875 660).

UPRZEJMIE INFORMUJEMY, ¯E WSZYSTKIE
UCHWA£Y KRAJOWEJ RADY DIAGNOSTÓW
LABORATORYJNYCH S¥ OGÓLNIE DOSTÊPNE NA
NASZEJ STRONIE w zak³adce:
„PRAWO -> UCHWA£Y I KADECJI KRDL; UCHWA£Y
II KADENCJI KRDL”.

WA¯NY  KOMUNIKAT

dot. op³acania sk³adek cz³onkowskich przez PT
Diagnostów Laboratoryjnych, bêd¹cych cz³onkami

innych samorz¹dów zawodowych.

- uzyskali specjalizacjê,
- zmienili adres zamieszkania,
- zmienili dowód osobisty,
- zmienili zak³ad pracy,
- zmienili nazwisko,

KOMUNIKAT RZECZNIKA DYSCYPLINARNEGO
KIDL

Rzecznik Dyscyplinarny KIDL nie odpowiada na telefony
i anonimowe pisma .

Rzecznik Dyscyplinarny KIDL
Ewa Tuszewska

W zwi¹zku z licznymi pytaniami i w¹tpliwoœciami
wyjaœniamy, ¿e PT Diagnoœci Laboratoryjni - cz³onkowie
KIDL, bêd¹cy jednoczeœnie cz³onkami innych samorz¹dów
zawodowych (np. lekarskich, aptekarskich itp.) op³acaj¹
obligatoryjne sk³adki cz³onkowskie w wysokoœci 20.00 z³
miesiêcznie, zgodnie z uchwa³ami KRDL (vide: uchwa³a nr

Cz³onkostwo w
innych samorz¹dach zawodowych nie zwalnia z
obligatoryjnego op³acania sk³adek w KIDL( Statut KIDL.
Rozdzia³ III )

Sekretarz KRDL
Czes³aw G³owniak

do tych wszystkich Kole¿anek i Kolegów, którzy wykonuj¹
czynnoœci diagnostyki laboratoryjnej i dot¹d nie dysponuj¹
dokumentem „PWZDL”, ¿e postêpowanie takie jest
naruszeniem zasad etyki zawodowej oraz jest niezgodne z
obowi¹zuj¹cym prawem [ Rozdzia³ 8 pt:
„Odpowiedzialnoœæ karna”, art. 71 ustawy z dnia 27 lipca 2001
r. o diagnostyce laboratoryjnej (tekst jednolity.: Dz. U. 04. 144.
1529 z póŸn. Zm.)].

Prosimy uprzejmie, tych wszystkich PT Diagnostów
Laboratoryjnych, którzy ostatnio:

Aby w trybie pilnym przes³ali do biura KIDL kserokopiê
(potwierdzon¹ za zgodnoœæ odpisu z orygina³em), w/w
dokumentów, zgodnie z art. 8 ust. 3 ustawy z dnia 27 lipca 2001
r. o diagnostyce laboratoryjnej
(tekst jednolity: Dz. U. 2004.144.1529 z poŸn. Zm.).

Czes³aw G³owniak
Sekretarz KRDL

Uprzejmie informujê, ¿e zainteresowane osoby i strony
kieruj¹ce do Rzecznika Dyscyplinarnego KIDL (ul. Konopacka
4, 03-428 W-wa) skargi i pisma powinny przesy³aæ je pisemnie
(!!!) z podaniem adresu do korespondencji, zaœ w przypadku PT
Diagnostów Laboratoryjnych, oprócz adresu, nale¿y podaæ
numer wpisu na listê diagnostów lab. DANE TE POZOSTAJ¥
WY£¥CZNIE W DYSPOZYCJI I DO INFORMACJI
RZECZNIKADYSCYPLINARNEGO KIDL

vide:

vide:

A P E L

UWAGA

48/II/2008 KRDL z dnia 29 lutego 2008 r.

www.kidl.org.pl



-19-

PRZYPOMINAMY WSZYSTKIM OSOBOM
UBIEGAJ¥CYM SIÊ O WPIS NA LISTÊ

DIAGNOSTÓW LABORATORYJNYCH, ¯E DO
WNIOSKU W TEJ SPRAWIE (DO POBRANIA

PONI¯EJ) NALE¯Y DO£¥CZYÆ:

- kserokopiê pierwszej i drugiej strony dowodu osobistego
( p o t w i e r d z o n ¹ z a z g o d n o œ æ z o r y g i n a ³ e m ) ,
- kserokopiê dyplomu ukoñczenia uczelni wy¿szej
( p o t w i e r d z o n ¹ z a z g o d n o œ æ z o r y g i n a ³ e m ) ,
- ew. kserokopiê dyplomu specjalizacji lub stopni
naukowych (potwierdzone za zgodnoœæ z orygina³em)
- zaœwiadczenie z zak³adu pracy o zatrudnieniu (dotyczy
osób ju¿ pracuj¹cych)- rotê œlubowania,- oœwiadczenie o
niekaralnoœci- 2 zdjêcia z lewym profilem o wymiarach 3,5
cm x 4,5 cm - Zaœwiadczenie o stanie zdrowia pozwalaj¹ce
na wykonywanie zawodu diagnosty laboratoryjnego
zgodnie z art. 9 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o diagnostyce
laboratoryjnej (tekst jednolity: Dz.U.04.144.1529) ponadto
(dotyczy lekarzy)
- kserokopiê Prawa Wykonywania Zawodu Lekarza
( p o t w i e r d z o n ¹ z a z g o d n o œ æ z o r y g i n a ³ e m )
tak¿e (dotyczy absolwentów kierunków studiów wy¿szych:
z tytu³em zawodowym magistra biologii lub farmacji;
z tytu³em zawodowym magistra/magistra in¿yniera: chemii
lub biotechnologii z tytu³em zawodowym lekarza
weterynarii oraz lekarzy po AM nie posiadaj¹cych
specjalizacji wymienionej w ustawie o diagnostyce
laboratoryjnej - œwiadectwo ukoñczenia zawodowego
kszta³cenia podyplomowego, zgodnie z par. 15
rozporz¹dzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2004 r.
w sprawie kszta³cenia podyplomowego w zakresie analityki
medycznej (Dz. U. 04.269.2680)

PRZYPOMNIENIE

Uwaga: Potwierdzenie zgodnoœci kserokopii danego
d o k u m e n t u z o r y g i n a ³ e m m o ¿ n a u z y s k a æ :
- u Przedstawiciela KRDL na dane województwo (zak³adka
"teren")- w kadrach zak³adu pracy,- u notariusza.
(kserokopia potwierdzonego dokumentu musi byæ zaopatrzona
w piecz¹tkê z imieniem i nazwiskiem osoby potwierdzaj¹cej,
d a t ê o r a z p i e c z ¹ t k ê z a k ³ a d u p r a c y )

Informujemy wszystkich ,¿e wyniki badañ laboratoryjnych s¹
autoryzowane przez Diagnostê Laboratoryjnego poprzez
podpisanie wyniku i przystawienie piecz¹tki (wed³ug
jednolitego wzoru, ustanowionego uchwa³¹ Nr 43/2003
KRDL z 19 grudnia 2003 r).
Szczegó³owe informacje, dotycz¹ce wzoru piecz¹tki podane
by³y równie¿ na str. 10 w Gazecie KIDL “Diagnosta
L a b o r a t o r y j n y ” N r 3 ( 8 ) z g r u d n i a 2 0 0 5 r .

Czes³aw G³owniak
Sekretarz KRDL

Czes³aw G³owniak
Sekretarz KRDL

Wszystkim osobom przesy³aj¹cym do Biura KIDL kserokopie
dokumentów zwracamy uprzejmie uwagê, aby kserokopie te
by³y potwierdzone za zgodnoœæ z orygina³em, przy czym kopie
dokumentów mo¿na potwierdzaæ np.: w kadrach zak³adu pracy
lub u Przedstawiciela KRDL na dane województwo, wzglêdnie
- odp³atnie -u notariusza. Potwierdzenie zgodnoœci danego
dokumentu z orygina³em musi byæ zaopatrzone w pieczêæ
instytucji, datêi nazwisko osoby aprobuj¹cej.

Zgodnie z art. 17 ustawy z 27 lipca 2001 roku o diagnostyce
laboratoryjnej (DZ.U. z 2001 roku, Nr 100, póz. 1083 z póŸn.
zm.) laboratorium jest zak³adem opieki zdrowotnej.
Laboratorium mo¿e byæ tak¿e jednostk¹ organizacyjn¹
zak³adu opieki zdrowotnej, jednostki badawczo-rozwojowej
albo wy¿szej uczelni medycznej.
Status zak³adu opieki zdrowotnej laboratorium uzyskuje z
chwil¹ wpisu do rejestru zak³adów opieki zdrowotnej
prowadzonego przez Wojewodów (ustawa z 30 sierpnia 1991
roku o zak³adach opieki zdrowotnej - Dz.U. Nr 91, poz. 408 z
póŸn. zm.). Tym samym laboratorium, musi uzyskaæ wpis do
rejestru wojewody.
W obecnym stanie prawnym nie jest dopuszczalne
funkcjonowanie medycznego laboratorium diagnostycznego
tylko i wy³¹cznie na podstawie wpisu do ewidencji
dzia³alnoœci gospodarczej. Ponadto, zgodnie z art. 19 ust. 2
podmiot, który prowadzi laboratorium, jest obowi¹zany
wyst¹piæ z wnioskiem
o wpis laboratorium do ewidencji. Ewidencja prowadzona
jest przez Krajow¹ Radê Diagnostów Laboratoryjnych.

Prezes KRDL
(-) Henryk Owczarek

Uwaga!!!

KOMUNIKAT

Jednoczeœnie uprzejmie informujê, ¿e podmiot który
udziela œwiadczeñ zdrowotnych bez wymaganego prawem
wpisu podlega karze aresztu, ograniczenia wolnoœci albo
grzywny (art. 147a kodeksu wykroczeñ).

INFORMACJA
DLA PT DIAGNOSTÓW LABORATORYJNYCH

POSIADAJ¥CYCH UPRAWNIENIA DO
ZMNIEJSZENIA LUB ZAWIESZENIA P£ATNOŒCI

SK£ADEK CZ£ONKOWSKICH

1. ZAWIESZENIE

2. ZMNIEJSZENIE

Zwracamy jednoczeœnie uwagê Sz. Pañstwa, ¿e jedynie
rozpatrywane s¹ wnioski tych PT Diagnostów
Laboratoryjnych, którzy posiadaj¹ uregulowane
zobowi¹zania finansowe wzglêdem Izby.
KIDL podejmuje odpowiedni¹ decyzjê, która obowi¹zuje
od miesi¹ca z³o¿enia wniosku w danej sprawie.

Uprzejmie informujê, ¿e uchwa³a nr 62/2004 KRDL z dnia 17
grudnia 2004 r. (opublikowana w Gazecie KIDL
"DIAGNOSTALABORATORYJNY"nr 1(6) z kwietnia 2005 r.
oraz dostêpna w Internecie w zak³adce "PRAWO-Uchwa³y
KRDL- X Posiedzenie KRDL) umo¿liwia PT Diagnostom
Laboratoryjnym ubieganie siê o zawieszenie obowi¹zku
p³atnoœci sk³adki cz³onkowskiej na rzecz Korporacji lub
zmniejszenia jej wysokoœci.

W myœl w/w Uchwa³y:

o p³atnoœci sk³adek mog¹
wystêpowaæ
Diagnoœci, którzy:
a) utracili pracê (paragraf l ust. 1),
b) pozostaj¹ na urlopie wychowawczym nie wykonuj¹c
czynnoœci na podstawie umowy o pracê lub umowy
cywilnoprawnej (paragraf l ust. 2),
c) wykonuj¹ czynnoœci diagnostyki laboratoryjnej w
ramach wolontariatu bez pobierania wynagrodzenia i nie
posiadaj¹ zatrudnienia w innym zawodzie (paragraf l ust. 3),

o wysokoœci sk³adek cz³onkowskich o
50% mog¹ wystêpowaæ Diagnoœci, którzy na mocy decyzji
ZUS uzyska l i prawo do emerytury, œwiadczeñ
przedemerytalnych lub renty, w tym inwalidzkiej - (paragraf 2).
Decyzje w sprawach wymienionych w paragrafie l ust. l, 2 i 3
oraz w paragrafie 2 przedmiotowej uchwa³y KRDL podejmuje
Krajowa Izba Diagnostów Laboratoryjnych na pisemny
wniosek diagnostów.
Zainteresowane osoby powinny przesy³aæ do Biura KIDL
pisemne wnioski wraz z w³aœciwymi dokumentami (np.:
decyzja PUP, zaœwiadczenie o urlopie wychowawczym,
umowa wolontariatu, decyzje ZUS w sprawach emerytalno -
rentowych, itp.).

Sekretarz KRDL
Czes³aw G³owniak

.



WA¯NA INFORMACJA
DOTYCZ¥CA WYDAWANIA PRAWA WYKONYWANIA ZAWODU DIAGNOSTY

LABORATORYJNEGO

PRZYPOMNIENIE:

wp³aciæ

przes³aæ

przes³aæ

UWAGA:

PROSIMY O PILNE AKTUALIZOWANIE ZMIENIONYCH ADRESÓW DO KORESPONDENCJI.

nie
zostanie wystawiony i nie bêdzie wys³any tym diagnostom laboratoryjnym, którzy:
- posiadaj¹ braki w dokumentacji,
- zalegaj¹ z p³atnoœci¹ obligatoryjnych sk³adek cz³onkowskich,
- dot¹d przes³ali swoje zdjêcia w innym formacie ni¿ 3,5 cm na 4,5 cm, gdy¿ po zmniejszeniu tych zdjêæ do
wymaganego formatu okazuje siê, ¿e twarz na zdjêciu jest nieczytelna.

WYDANIE NOWEGO DOKUMENTU (Z POWODU ZNISZCZENIA, ZGUBIENIA,
NIEAKTUALNEGO ZDJÊCIA) BÊDZIE MO¯LIWE NA PISEMN¥ PROŒBÊ I DODATKOWY
KOSZT OSOBY ZAINTERESOWANEJ.

Biuro Krajowej Izby Diagnostów Laboratoryjnych uprzejmie informuje, ¿e dokument "Prawo Wykonywania
Zawodu Diagnosty Laboratoryjnego" jest wydawany sukcesywnie wszystkim tym osobom, które posiadaj¹
kompletne dokumenty i uregulowane zobowi¹zania finansowe wobec Izby,

Chc¹c otrzymaæ dokument "'Prawo Wykonywania Zawodu Diagnosty Laboratoryjnego"(PWZDL) nale¿y:

- 100 z³.na konto KIDL zgodnie z uchwal¹ nr 60/2004 KRDL z dnia17 grudnia 2004 r., tytu³em
"Wplata na rzecz KIDLna dzia³alnoœæ statutow¹",

- do biura KIDL kserokopiê dowodu wp³aty z do³¹czon¹ czyteln¹ informacj¹ zawieraj¹c¹ w/w tytu³
wp³aty, imiê i nazwisko oraz numer wpisu na listê diagnostów laboratoryjnych,

- tak¿e zaœwiadczenie lekarskie o stanie zdrowia stwierdzaj¹ce zdolnoœæ do wykonywania czynnoœci
diagnosty laboratoryjnego zgodnie z art 9 ust. l pkt 4 ustawy o diagnostyce laboratoryjnej.

PT Diagnoœci Laboratoryjni nie posiadaj¹cy do tej pory PWZDL proszeni s¹ o dokonywanie w/w wp³aty,
przesy³ania jej kserokopii oraz uzupe³nianie ewentualnych braków w dokumentacji.
PT Diagnosta Laboratoryjny we w³asnym interesie - w trybie pilnym - jest zobowi¹zany skontaktowaæ siê z
Dzia³em Diagnostów KIDL (022 741-21-57) w celu uzyskania informacji o ewentualnych brakach w
dokumentach i/lub zobowi¹zaniach finansowych wzglêdem Izby.

Dokument "Prawo Wykonywania Zawodu Diagnosty Laboratoryjnego" jest wysy³any, listem poleconym za
zwrotnym potwierdzeniem odbioru, na adres do korespondencji znajduj¹cy siê w dokumentacji KIDL.
Posiadane"Zaœwiadczenia" o wpisie na listê diagnostów laboratoryjnych by³y wa¿ne do koñca 2006 roku".

W przypadku nieodebrania listu poleconego i zwrotu przesy³ki przez pocztê do biura KIDL - powtórne
przes³anie dokumentu bêdzie mo¿liwe na pisemn¹ proœbê i za dodatkow¹ op³at¹ poniesionych kosztów
ponownego wys³ania do tych z Pañstwa, których dotyczyæ bêdzie nie dorêczenie w/w przesy³ki.
Zwracamy równie¿ uwagê, ¿e dokument "Prawo Wykonywania Zawodu Diagnosty Laboratoryjnego"

W przypadku dostarczenia wraz z dokumentami nieaktualnych zdjêæ (np. sprzed kilkunastu lat), KIDL nie
ponosi odpowiedzialnoœci za wynik³e z tego powodu problemy lub konsekwencje.

Biuro KIDL
26.06.2008 R.
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