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Warszawa, dnia 20.01.2018

Sz. P.

prof. dr hab. n. med. Łukasz Szumowski

Minister zdrowia

ul. Miodowa 15

00-952 Warszawa

Dotyczy:

Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 24lipca2017 roku w sprawie ciąłych szkoleń diagnostów

laboratoryjnych.

Szanowny Panie Ministrze,

W nawiąaniu do treści Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 24 lipca 2017 roku w sprawie

ciągłych szkoleń diagnostów laboratoryjnych Zarząd Krajowy KZZP\ALD zwraca się z wnioskiem

o ponowną analizę przedmiotowego Rozporządzenia i iego zmianę, uwzględniającą postulaty

zaprezentowane w niniejszym piśmie.

' 
Przedmiotowy akt prawny nakłada na diagnostów laboratoryjnych obowiąek ustawicznego

kształcenia i podnoszenia kwalifikacji zawodowych m.in. w celu zapewnienia wysokiego poziomu

i kompetencji przy udzielaniu przez diagnostów świadczeń zdrowotnych . Zgadzamy się, ze podnoszenie

kwalifikacji i kompetencji jest konieczne w kazdej grupie zawodowej wykonującej zawód medyczny,

jednak wprowadzone Mw Rozporządzeniem regulacje prawne dotyczące w szczególności formy

szkoleń i zasad przyznawania punktów edukacyjnych budzą uzasadniony sprzeciw diagnostów

laboratoryjnych.

Nowe standardy ciąłego szkolenia diagnostów ograniczają bazę dydaktyczną do uczelni

medycznych, prowadzących kształcenie specjalizacyjne w dziedzinach przydatnych w ochronie zdrowia.
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Mając na uwadze liczbę diagnostów laboratoryjnych zobowiąanych do szkolenia i fak, ze minimum

507o punktów edukacyjnych ma pochodzić z udzialu w kursach organizowanych przez akredytowane

jednostki szkolące - tj. uczelnie medyczne, nalezy stwierdzić, ze uczelnie medyczne nie będąw stanie

sprostać nałozonym przez Rozporządzenie nowym zadaniom dydaktycznym. Wnioskujemy zatem

o rozszerzenie formuły i liczby jednostek o ośrodki referencyjne, jednostki resortowe i inne

podmioty prowadzące specialistyczne szkolenia, dysponujące zapleczem dydaktycznym

i mozliwością prowadzenia szkoleń.

Jako ze nałozony na diagnostów obowiąek aktualizowania wiedzy i podnoszenia kompetencji

zawodowych przynosi takze realne korzyści pracodawcom zatrudniającym diagnostów laboratoryjnych,

wnioskujemy o zapis o nałożenie na pracodawców zatrudniających diagnostów laboratoryinych

obowiązku udzieIania płatnych urlopów szkoleniowych na czas szkolenia ciągłego i kształcenia

specjaIizacyjnego.

Uchwała KRDL o ciąłym szkoleniu diagnostów laboratorylnych przestała obowiąywać z dniem

1 stycznia 2018, gdy weszło w zycie Rozporządzenie, narzucając rozpoczęcie pienruszego okresu

edukacyjnego. Uniemozliwia to diagnostom, Iłorzy w roku 2017 złożyli egzamin specjalizacyjny

w dziedzinie przydatnej do wykonywania czynności diagnostyki laboratoryjnej lub zdobyli stopień

naukowy doktora, doktora habilitowanego lub tytuł profesora z obszaru nauk medycznych i nauk

o zdrowiu zaliczenie tych osiągnięć na poczet ciąłego szkolenia. Wnioskujemy o zmianę tych

zapisów.

lwracamy równiez uwagę na sposób ustalania punktacji za realizowanie kazdej z form

ciągłego szkolenia, ktora znacząco zmieniła się na niekorzyść osób podlegających szkoleniu.

Dotychczas uzyskanie Mułu specjalisty prowadziło do przyznania 100 punktów edukacyjnych, co

pozwalało zamknąć pięcioletni rozliczeniowy okres edukacyjny. W świetle obowiąującego przepisu

z tego samego tytułu przysługuje diagnoście jedynie 50 punktów edukacyjnych.

Na zakończenie chcemy poruszyć bardzo istotną dla diagnostów laboratorylnych kwestię

odpłatności za dokształcanie zawodowe. Rozporządzenie nakładając na diagnostów laboratorylnych

obowiąek ciąłego szkolenia, obciąa jednocześnie diagnostów kosztami takiego dokształcania. W tym

zakresie diagności laboratorylni mają uzasadnione poczucie dyskryminacji wobec innych grup

zawodowych tj. lekarzy i pielęgniarek, których dokształcanie zawodowe jest finansowane ze środków
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publicznych. Nalezy zwrócic uwagę, ze diagności laboratorylni ponoszą takze koszty kształcenia

specjalizacyjnego, które to koszty w stosunku do relatywnie niskich zarobków (zgodnie z zapisami

Ustawy z dnia 8 czenruca 20L7 roku o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego

pracowników wykonujących zawody medyczne zatrudnionych w podmiotach leczniczych projektowane

wynagrodzenie zasadnicze diagnosty laboratoryjnego bez specjalizacji to 2847 złotych) są bardzo

wysokie. Postulujemy zatem o pilne rozwazenie mozliwości wpisania do przedmiotowego

Rozporządzenia i/lub znowelizowanej Ustawy o Diagnostyce Laboratoryjnei zapisu o finansowaniu

kształcenia specjaIizacyjnego diagnostów laboratoryjnych w całości ze środków budżetu

państwa, analogicznie jak w przypadku lekarzy i pielęgniarek,

Panie Ministrze,

Jako organizacla zwiąkowa reprezentująca środowisko diagnostów laboratorynych prosimy

o pilną odpowiedź na niniejsze pismo, Wyrazamy jednocześnie przekonanie, ze nasze postulaty

zostanąwnikliwie rozważone i uwzględnione w regulacjach prawnych.


