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Polskie Lekarskie Towarzystwo Radiologiczne (PLTR) jest stowarzyszeniem naukowym, które 
statutowo zobowiązane jest do współpracy z organami administracji państwowej, między 
innymi wspierającej rozwój diagnostyki obrazowej w Polsce. Dlatego z zadowoleniem 
przyjęliśmy fakt prac nad nowelizacją rozporządzenia w sprawie świadczeń gwarantowanych 
z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej (badań TK i MR).  Przesłaliśmy w tej sprawie 
rekomendacje naszego Towarzystwa, zgodne zresztą ze stanowiskiem konsultanta krajowego 
ds. radiologii i diagnostyki obrazowej. Obserwując krążącą korespondencję mogliśmy 
stwierdzić, że przygotowywany dokument zawiera rozsądne zapisy. 
   Pierwszym zaskoczeniem był fakt, że na konferencję uzgodnieniową w dniu 1 września nie 
zaproszono przedstawiciela PLTR. Reprezentujemy przecież ponad 2,5 tys. grupę zawodową 
radiologów, której przygotowywany dokument dotyczy. Udział w konferencji wziąłem więc 
nie jako prezes PLTR ale przedstawiciel szpitala w którym jestem zatrudniony. 
   Dokumenty, które miały być omawiane, zawierały wiele pozycji w tym liczb, tak więc 
spodziewaliśmy się, że będą – w wersji drukowanej - rozdane uczestnikom spotkania. Tak się 
nie stało. Dokumenty były wyświetlane na ekranie w jasnym pomieszczeniu stąd treść była 
niewyraźnie widoczna. Poza tym szybkie przewijanie utrudniało a wręcz uniemożliwiało 
poprawne przeczytanie. 
   Jednak to co zebrani zdołali przeczytać, wprawiło wszystkich w osłupienie. Przedstawiona 
wersja odbiegała całkowicie od wcześniejszych propozycji a zaproponowane – jako 
minimalne dla stosowanego sprzętu - parametry stawiały wymagania na poziomie jaki 
obowiązywał co najmniej 10 lat temu. Dla przykładu - kuriozalne było podanie wymagania 
(jako jedynego i podstawowego) dla rezonansu magnetycznego aby spełniał parametr: 
gradienty na poziomie minimum 10 mT/m (takimi parametrami systemy MR wykazywały się 
ponad 20 lat temu). Równie kuriozalne było zaproponowanie dopuszczenia każdego aparatu 
TK byle był spiralnym, bez określenia minimalnej liczby rzędów. Z kolei dla badań 
kardiologicznych TK uznano, że do takiej diagnostyki wystarczające jest zastosowanie 
aparatu 16. rzędowego. W sumie szokujące było to, że zaproponowana wersja stawiała 
znacznie niższe wymagania niż ta sprzed kilku lat. 
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  Wywiązała się gorąca dyskusja w ramach której, osoba prowadząca spotkanie, raz „coś” 
dopisała a  raz „coś” skreślała mało licząc się z głosami zgromadzonych i nie przedstawiając 
żadnych merytorycznych argumentów.  Kiedy padło pytanie o to kiedy otrzymamy wersję 
końcową, co do której będziemy mogli zgłosić uwagi, usłyszeliśmy odpowiedź, że to koniec 
„uzgodnień” i nie będzie już przedstawienia wersji ostatecznej. 
   Biorąc to wszystko pod uwagę, w imieniu PLTR, przekazuję zdecydowany protest przeciwko 
takiemu prowadzeniu procedur „uzgodnieniowych”. Nie możemy zaakceptować sytuacji w 
której poziom diagnostyki obrazowej w Polsce zostałby cofnięty wiele lat do tyłu. Jeżeli 
bowiem przedstawione regulacje zostałyby przyjęte to oznaczałoby to zgodę na 
dopuszczenie na użytkowania bardzo niskiej jakości aparatów TK i MR nie pozwalających na 
właściwą diagnostykę. W takiej sytuacji oznaczałoby to sprowadzenie realnego zagrożenia 
dla źle zdiagnozowanych pacjentów.  Dodatkowo, duża liczba badań byłaby najpewniej 
powtarzana na urządzeniach o wyższej jakości aby zapewnić odpowiedni poziom diagnostyki.  
 
   Wobec tego wnioskujemy o ponowną sesję uzgodnieniową opartą na wcześniejszej 
(rozsądnej) wersji załączników nr 1 i 2 dotyczących badań TK i MR. Były one zresztą zbliżone 
do zaleceń Polskiego Lekarskiego Towarzystwa Radiologicznego dotyczące minimalnych 
wymagań dla pracowni tomografii komputerowej (TK) i rezonansu magnetycznego (MR) do 
wykonywania poszczególnych typów badań TK i MR, które załączamy. Prawidłową, zresztą 
sytuacją będzie gdy dokumenty dotyczące określania warunków wykonywania badań 
diagnostycznych będą jednolite we wszystkich dokumentach, zarówno PLTR, Konsultanta 
Krajowego ds. radiologii i diagnostyki obrazowej jak również Ministerstwa Zdrowia. 
 
 
 
 
 
 

Z poważaniem 

Prof. Andrzej Urbanik 

Prezes PLTR 

 

mailto:sekretariat.pltr@gmail.com

