V Krajowy Zjazd Diagnostów Laboratoryjnych
Warszawa 6-8 grudnia 2018 roku

Uchwała Nr 27/2018
V Krajowego Zjazdu Diagnostów Laboratoryjnych
z dnia 8 grudnia 2018r.
w sprawie programu działania
Krajowej Izby Diagnostów Laboratoryjnych
w latach 2019-2022

§1
Na podstawie art. 44 pkt. 3 ustawy z dnia 27 lipca 2001 roku o diagnostyce laboratoryjnej (tj.: Dz. U.
z 2016 r., poz. 2245 z późn. zm.) V Krajowy Zjazd Diagnostów Laboratoryjnych przyjmuje program
działania Krajowej Izby Diagnostów Laboratoryjnych na lata 2019- 2022 będący załącznikiem do
niniejszej uchwały.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

………………………………

……………………………

Przewodniczący V KZDL

Sekretarz V KZDL

Załącznik do Uchwały Nr 27/2018 V Krajowego Zjazdu Diagnostów Laboratoryjnych z dnia 8
grudnia 2018r. w sprawie programu działania Krajowej Izby Diagnostów Laboratoryjnych w latach
2019-2022

PROGRAM DZIAŁANIA
KRAJOWEJ IZBY DIAGNOSTÓW LABORATORYJNYCH
W LATACH 2019 - 2022

Obserwując obecnie funkcjonujący system służby zdrowia w Polsce, liczne w nim nieprawidłowości,
które wpływają wprost na pacjentów i prowadzą do utraty zaufania dla zawodów medycznych
Krajowa Izba Diagnostów Laboratoryjnych określa najważniejsze sposoby działania ww. zakresie.
Rola samorządu diagnostów laboratoryjnych w systemie służby zdrowia jest ogromna, ponieważ
reprezentuje

nie

tylko

interesy

swojego

środowiska,

ale

aktywnie

uczestniczy

w budowaniu dobrych rozwiązań w systemie służby zdrowia, których celem jest podniesienie jakości
usług medycznych i bezpieczeństwo pacjentów.
Samorząd jest partnerem władz politycznych i administracyjnych, krajowych, regionalnych
i lokalnych.
Rozumiejąc oczekiwania diagnostów laboratoryjnych wobec KIDL, która reprezentuje całe
środowisko, KIDL postanawia, że w latach 2019-2022, w szczególności będzie ukierunkowana na
poniższe działania.
Sprawy środowiska diagnostów laboratoryjnych

1.


obliguje się Komisję Rewizyjną V Kadencji do sprawdzenia działalności finansowej
KIDL od dnia 12 października 2018 roku do czasu zwołania V Krajowego Zjazdu Diagnostów Laboratoryjnych



działania w celu podnoszenia prestiżu zawodu diagnosty laboratoryjnego



przeprowadzenie szczegółowej analizy i podjęcie działań mających na celu zmianę przepisów prawnych, poprzez nowelizację rozporządzeń dotyczących standardów jakości w
medycznych laboratoriach diagnostycznych



podjęcie aktywnych działań w celu wprowadzenia obowiązkowych pakietów badań
profilaktycznych finansowanych z NFZ; służących monitorowaniu stanu zdrowia społeczeństwa począwszy od dzieci i młodzieży poprzez osoby aktywne zawodowo



podjęcie aktywnych działań w celu wyceny badań laboratoryjnych i określeniu jednolitych cen, co może stanowić podstawę bezpośredniej kontraktacji badań laboratoryjnych



przeprowadzenie szczegółowej analizy i podjęcie działań mających na celu zmianę
przepisów prawnych chroniących przed monopolizacją rynku diagnostycznego w Polsce



podjęcie aktywnych działań w celu uporządkowania przepisów prawa dotyczących pełnienia funkcji kierownika medycznym laboratorium diagnostycznym



dalsze działania w celu zapobiegania deregulacji zawodów zaufania publicznego



kontynuacja prac nad rekomendacjami i stanowiskami opracowanymi przez grupę ekspertów

w

zakresie

diagnostyki

laboratoryjnej

we

współpracy

z towarzystwami naukowymi


ścisła współpraca z samorządami zawodowymi innych zawodów medycznych
Kształcenie diagnostów laboratoryjnych

2.


podjęcie działań w celu prowadzenia kształcenia specjalistycznego na zasadach refundacji przez Ministerstwo Zdrowia



podjęcie działań w celu powołania konsultantów krajowych w podstawowych dziedzinach
diagnostyki laboratoryjnej



monitorowanie obowiązku uzyskiwania punktów edukacyjnych przez diagnostów laboratoryjnych – podjęcie działań w celu uzyskania 10-dniowego płatnego urlopu szkoleniowego w celu realizacji tego obowiązku



przeprowadzenie szczegółowej analizy i podjęcie działań mających na celu zmianę przepisów podatkowych, które wpływają na opodatkowanie diagnostów laboratoryjnych
uczestniczących w obowiązkowych szkoleniach.



utworzenie platformy e-learningowej prowadzącej szkolenia dokształcające dla diagnostów laboratoryjnych.



powołanie komisji ds. opracowania rekomendacji dotyczących poprawności wykonywania i weryfikacji badań hematologicznych.



powołanie komisji ds. opracowania rekomendacji dotyczących wymagań fazy przedanalitycznej.

Działania KIDL dla członków samorządu

3.


kontynuacja działań w celu ułatwienia zatrudnienia diagnosty laboratoryjnego
w państwach UE



kontynuacja wydawania Gazety Diagnosty Laboratoryjnego



współorganizowanie szkoleń dla diagnostów laboratoryjnych



kontynuacja opracowania i wydania pozycji w ramach biblioteki diagnosty laboratoryjnego;



nagrody za specjalizacje dla diagnostów laboratoryjnych



monitorowanie poziomu zatrudnienia diagnostów laboratoryjnych



aktywizacja działań wizerunkowych członków KRDL w poszczególnych województwach



kontynuacja organizacji Forum Kierowników MLD



wspieranie działań na rzecz poprawy warunków ekonomicznych i społecznych diagnostów



utworzenie funduszu socjalnego dla diagnostów laboratoryjnych poprzez stały odpis 1%
miesięcznych składek członkowskich



organizowanie tematycznych szkoleń związanych z zarządzaniem MLD w świetle ciągle
zmieniających się przepisów prawa

4.

Finansowanie świadczeń z diagnostyki laboratoryjnej w obecnie funkcjonującym systemie służby zdrowia


udział w wycenie procedur diagnostycznych, w szczególności w ramach prac AOTM



kontynuacja współpracy z NFZ w celu kontroli realizowanych umów ze świadczeniodawcami i powrót do sprawozdawania przesyłanych przez świadczeniodawców z wykonania świadczeń diagnostyki laboratoryjnej

5.

Organizacja opieki zdrowotnej w Polsce


kontynuacja prac nad nowelizacją ustawy o diagnostyce/medycynie laboratoryjnej i
aktów wykonawczych



kontynuacja prac nad rejestrem badań laboratoryjnych



dążenie do stworzenia systemu licencjonowania medycznych laboratoriów diagnostycznych.

