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Warszawa, 30 marca 2020r. 

 

Stanowisko Krajowego Zarządu 

Krajowego Związku Zawodowego Pracowników Medycznych Laboratoriów Diagnostycznych  

w sprawie zabezpieczenia potrzeb pracowników medycznych laboratoriów diagnostycznych w czasie 

pandemii wirusa SARS-CoV-2 

 

Szanowny Panie Ministrze, 

W związku z zataczającą coraz szersze kręgi pandemią wirusa SARS-CoV-2 zwracamy się z postulatami 

przekazanymi na ręce Krajowego Zarządu KZZPMLD przez pracowników medycznych laboratoriów 

diagnostycznych z całej Polski. W imieniu zaniepokojonych zaistniałą sytuacją diagnostów laboratoryjnych, 

techników analityki medycznej oraz pozostałego personelu zatrudnionego w medycznych laboratoriach 

diagnostycznych w Polsce  

apelujemy o: 

1) Wdrożenie przez Ministerstwo Zdrowia i Główny Inspektorat Sanitarny – analogicznie do wytycznych wydanych 

już dla lekarzy POZ, NiŚOZ, stomatologów i pielęgniarek – wytycznych postępowania z próbkami 

pochodzącymi od pacjentów zakażonych lub potencjalnie zakażonych wirusem SARS-CoV-2 dla 

pracowników wszystkich rodzajów MLD w oparciu o zalecenia wydane przez CDC i krajowych konsultantów w 

dziedzinie mikrobiologii lekarskiej i diagnostyki laboratoryjnej, ze szczególnym uwzględnieniem laboratoriów 

pracujących z próbkami w systemie otwartym. 

2) Bezzwłoczne zapewnienie odpowiednich środków ochrony indywidualnej nie tylko pracownikom MLD 

diagnozującym koronawirusa, ale także pracownikom pozostałych typów laboratoriów medycznych.  

3) Zgodnie z zaleceniami dla pracodawców wydanymi przez Ministerstwo Zdrowia w dn. 26 marca 2020r. apelujemy 

o wdrożenie ogólnopolskich wytycznych dotyczących organizacji pracy w systemie rotacyjnym dla 

pracowników wszystkich typów MLD. Wyłącznie wprowadzenie takiego standardu zmniejszy ryzyko zakażenia i 

kwarantanny całego personelu laboratoriów w tym samym czasie, a w konsekwencji zapobiegnie brakowi 

dostępu do wyników badań i możliwości podejmowania adekwatnych decyzji klinicznych przez personel lekarski. 

4) Celem zminimalizowania ryzyka zakażenia personelu laboratoriów ( zakażenie jednego pracownika mogłoby 

skutkować wyłączeniem z pracy całych zespołów pracowników laboratoriów)  oraz pacjentów wirusem SARS-

CoV-2 apelujemy o wydanie zaleceń w sprawie zaprzestania pobierania przez personel MLD materiału do 

badań od pacjentów hospitalizowanych oraz w sprawie zamknięcia do odwołania szpitalnych punktów 

pobrań dla pacjentów ambulatoryjnych. 

5) Wprowadzenie prawnej i ubezpieczeniowej ochrony pracowników MLD w związku z ryzykiem śmierci lub 

uszczerbku na zdrowiu w przebiegu pracy na rzecz pacjentów zakażonych wirusem SARS-CoV-2 w trakcie 

pandemii. 
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6) W związku ze zwiększonym ryzykiem uszczerbku na zdrowiu, a także w związku z komunikatem dla pracowników 

ochrony zdrowia wydanym przez Ministerstwo Zdrowia w dn. 26 marca 2020r.,  dotyczącym ograniczenia pracy w 

innych niż podstawowe miejsce zatrudnienia podmiotach leczniczych czy jednostkach organ izacyjnych systemu 

ochrony zdrowia wnosimy o zapewnienie dodatków za pracę w czasie pandemii koronawirusa dla 

pracowników wszystkich typów MLD. Pragniemy dodać, że na ostatnim spotkaniu z przedstawicielami 

KZZPMLD zapowiedział Pan, że MZ odchodzi od formy pieniędzy celowanych. Kolejne podpisywane 

porozumienia temu zaprzeczają. Grupa pracowników medycznych laboratoriów diagnostycznych jest jedną z 

najniżej wynagradzanych w ochronie zdrowia. Ograniczenie wykonywania pracy w podmiocie innym niż 

podstawowe miejsce zatrudnienia i brak regulacji systemowych dotyczących wzrostu wynagrodzeń dodatkowo 

jeszcze zmniejszy nasze wynagrodzenia. 
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