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Oświadczenie skierowane do ministra zdrowia Konstantego Radziwiłła 

Szanowny Panie Ministrze! 

Przeczytałem z niedowierzaniem w „Naszym Dzienniku” (nr z 9 września br.), że co czwarte szpitalne 

laboratorium diagnostyczne zostało przejęte przez firmy zewnętrzne, w większości przez firmy niemieckie. 

Jak mówi „Naszemu Dziennikowi” dr n. med. Elżbieta Puacz, prezes Krajowej Izby Diagnostów 

Laboratoryjnych, już 24,6% laboratoriów szpitalnych zostało wykupionych przez zewnętrzne podmioty, z 

czego 90% przez niemieckie. Zagraniczne firmy kontrolują połowę laboratoriów analitycznych wykonujących 

standardowe badania zlecane w przychodniach. 

Proces polegał na wykupywaniu placówek z rąk polskich diagnostów lub zakładaniu konkurencyjnych 

punktów pobrań z dumpingowymi cenami i doprowadzaniu istniejącego laboratorium do bankructwa, co 

skutkowało przejęciem rynku. 

Dzisiaj można powiedzieć, dzięki tym badaniom, podmiot niemiecki posiadł ogromną wiedzę o sytuacji 

zdrowotnej Polaków. Czy nikt nie ma świadomości wynikającego stąd zagrożenia? Mam na myśli np. 

zagraniczne koncerny farmaceutyczne, które na takiej wiedzy zarabiają miliardy euro. 

Co więcej, dr Elżbieta Puacz uważa – co również wykazała kontrola NIK – że szpitale oddawały 

laboratoria na zasadzie „róbcie, co chcecie”. Poza jednym szpitalem żaden nie kontrolował tego, co robi 

laboratorium, jaka jest jakość prowadzonych przez nie badań i kto tam pracuje. 

Pan Minister dobrze wie, że diagności, których nie zatrudnia szpital, tylko firma zewnętrzna, nie 

współpracują z lekarzami w procesie leczenia pacjenta. A przecież to diagnosta jako pierwszy powinien 

alarmować lekarza o niepokojących wynikach badań danego pacjenta. Jednocześnie diagnosta sam podejmuje 

w takiej sytuacji decyzję o wykonaniu dodatkowych, niezbędnych badań tej samej próbki materiału. Ponadto 

diagnosta podpowiada, jakie antybiotyki można choremu podać, a jakich nie, czy też zajmuje się kontrolą 

stanu epidemiologicznego w szpitalu i wykonuje wiele innych zadań. 

Dochodzi do sytuacji, w których badania są źle wykonane albo trwają za długo (próbki są transportowane 

niekiedy na wielkie odległości, niektóre wyniki lekarze otrzymują np. z laboratorium w Berlinie). 

Panie Ministrze, proszę mnie przekonać, że moje obawy są płonne. Jeśli nie, to należy coś w tej sprawie 

przedsięwziąć. 

Z poważaniem 

Czesław Ryszka 

 


