Załącznik nr 2 – Istotne postanowienia , jakie zostaną zawarte w umowie – wymagania
Zleceniodawcy
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Wymagania, które obowiązane jest spełnid Medyczne Laboratorium Diagnostyczne ( MLD )
wykonujące świadczenia zdrowotne w zakresie medycznej diagnostyki Laboratoryjnej na potrzeby
Wojewódzkiego Szpitala Chorób Płuc i Rehabilitacji w Jaroszowcu:
1. Posiada status prawny :


Aktualny odpis z Księgi Rejestrowej podmiotu leczniczego, prowadzonego przez
właściwego wojewodę / aktualny odpis z rejestru przedsiębiorców podmiotu
leczniczego / aktualny odpis z rejestru przedsiębiorców



Aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego



Nr wpisu do Krajowej Ewidencji Medycznych Laboratoriów Diagnostycznych
prowadzonej przez KIDL

2. Spełnia wymagania prawne dla MLD, wykonuje badania zgodnie z obowiązującymi
zaleceniami, rekomendacjami
3. MLD posiada System Zarządzania Jakością. Proszę podać jaki. Jeśli MLD posiada akredytacje
na oznaczenia / badania laboratoryjne zobowiązuje się udostępnić zleceniodawcy Wykaz
akredytowanych oznaczeń / badań.
4. Posiada personel, metody badawcze i wyposażenie, zapewniające wykonanie badań zgodnie
z obowiązującymi przepisami prawnymi
5. Dostępność przez 24 h / 7 dni.
6. Dostępność Diagnosty Laboratoryjnego do ewentualnych konsultacji w sprawie badań
diagnostycznych ( dostępność w czasie pracy laboratorium )
7. Posiada wykaz badań wraz z stosowaną metodyką badawczą oraz czasem oczekiwania na
wynik
8. Posiada opracowane procedury pobrania i transportu materiału do badań, które udostępnia
klientowi
9. Posiada wystarczającą ilość personelu, który ma odpowiednie kwalifikacje i kompetencje do
wykonywania badań w MLD
10.Posiada dokumenty opisujące: realizację usługi laboratoryjnej, procedury pobierania
i transportu materiału do badań laboratoryjnych, procedury badawcze, opis procesu
badawczego, nadzór nad jakością badań, formułowanie, zatwierdzanie i wydawanie
sprawozdań z badań
11. Uczestniczy w kontrolach jakości wykonywanych badań: kontrole wewnątrzlaboratoryjne oraz
zewnątrzlaboratoryjne. Posiada certyfikaty z zewnątrzlaboratoryjnej kontroli jakości mi.in.
POLMICRO i z COBJwDL
12. Jeśli MLD korzysta z podwykonawstwa na badania laboratoryjne zobowiązane jest
poinformować zleceniodawcę jaki rodzaj badań laboratoryjnych i odpowiednio w jakim
Laboratorium są wykonywane i czy Laboratorium to również spełnia wymagania stawiane
Medycznym Laboratoriom Diagnostycznym.
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Załącznik nr 2 – Istotne postanowienia , jakie zostaną zawarte w umowie – wymagania
Zleceniodawcy
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------13. Powiadamia klienta o wartościach krytycznych, innych nieprawidłowościach związanych np. z
błędami na etapie pobrania próbki, bez zwłoki czasowej ( w trybie jak najszybszym od
momentu stwierdzenia nieprawidłowości )
14. Powiadamia klienta o wszelkich zmianach, które mogą bezpośrednio lub pośrednio wpłynąć
na jakość wykonywanych badań, np. zmiany w procedurach pobierania i transportu materiału
do badań, zmiany dot. komunikacji między Laboratorium a klientem,
15. MLD odbiera próbki od klienta od poniedziałku do piątku w godzinach porannych, tzn. od
godz. 8:30 – 9: 00 i zobowiązuje się dostarczyć próbki jak najszybciej do Medycznego
Laboratorium Diagnostycznego – maksymalnie do godziny czasu, tzn. do godziny 10:00
próbki muszą być już rejestrowane i analizowane w MLD. Czas transportu próbek nie może
mieć negatywnego wpływu na stabilność analizowanych parametrów w próbce *
16. MLD dostarcza wyniki badań do klienta codziennie od poniedziałku do piątku
17. MLD zobowiązuje się przyjąć próbki do „badania na cito” 24 h / 7 dni, które klient dostarcza
do siedziby MLD własnym transportem
18.MLD zapewni zdalny dostęp dla personelu medycznego ( lekarze ) zleceniodawcy do
przeglądania wyników badań z poziomu strony internetowej.
19.MLD zabezpieczy potrzeby szkoleniowe dla zleceniodawcy w zakresie pobrania materiału do
badań
*

oznacza : dotyczy w szczególności próbek materiału od pacjentów, które wymagają

oznaczenia takich parametrów dla których dłuższy czas transportu i temperatura mają wpływ
na wynik analizy np. oznaczenie elektrolitów ( m.in. potas ! ), analiza moczu ( mocz od
pobrania powinien być dostarczony do Laboratorium do badania w czasie nie przekraczającym
2 godzin, glukoza ( spadek stężenia ok. 10% w okresie 2 godzin w temp. 230C, bilirubina
( spadek stężenia ok. 10% w okresie 1 godziny w temp. 23 0C ), troponina

W przypadku zainteresowania ewentualną współpracą z Wojewódzkim Szpitalem Chorób Płuc i
Rehabilitacji w Jaroszowcu uprzejmie proszę o przesłanie proponowanego wzory umowy wraz z ofertą
cenową na adresy e-mailowe: bgrzanka@wschp.pl oraz sszupinska@wschp.pl
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