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Stanisław Trociuk

Zastępca Rzecznika Praw 

Obywatelskich

Szanowny Panie Rzeczniku,

w nawiązaniu do pisma o sygnaturze BPK.7013.42.2020.MK dotyczącego utrudnień w 

dostępie do bezpłatnego testowania materiału genetycznego pacjentów i pracowników 

na obecność koronawirusa SARS-CoV-2 oraz bezpośredniego odczytywania wyników 

testów proszę o przyjęcie poniższego.

Na podstawie Zarządzenia Ministra Zdrowia z dnia 20 lipca 2020 r. Minister Zdrowia 

powołał Zespół do spraw opracowania strategii działań związanych ze zwalczaniem 

epidemii COVID-19, w skład którego weszli przedstawiciele Ministerstwa Zdrowia, 

Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, Narodowego Instytutu Zdrowia 

Publicznego – Państwowego Zakładu Higieny, Narodowego Funduszu Zdrowia, 

Głównego Inspektora Sanitarnego, Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji, 

jak również konsultanci krajowi w dziedzinach chorób zakaźnych, anestezjologii i 

intensywnej terapii oraz medycyny rodzinnej. Jednym z zadań zespołu było opracowanie 

strategii testowania osób pod kątem zakażenia wirusem SARS-CoV-2. 

W wyniku prac zespołu opracowana została Strategia walki z pandemią COVID-19 – 

jesień 2020. Jednym z podstawowych działań założonych w ww. dokumencie było 
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włączenie lekarzy POZ do zlecania testów pacjentom z infekcją dróg oddechowych. W 

celu realizacji tego postulatu Minister Zdrowia w dniu 8 września 2020 wydał 

rozporządzenie zmieniające rozporządzenie w sprawie chorób zakaźnych 

powodujących powstanie obowiązku hospitalizacji, izolacji lub izolacji w warunkach 

domowych oraz obowiązku kwarantanny lub nadzoru epidemiologicznego regulujące 

zlecanie testów molekularnych RT-PCR u osób z podejrzeniem zakażenia SARS-CoV-

2, w tym z wykorzystaniem teleporady. Było ono podstawą do wydania przez Prezesa 

Narodowego Funduszu Zdrowia Zarządzenia nr 140/2020/DSOZ wprowadzającego 

m.in. mechanizmy finansowania zlecania bezpłatnych testów molekularnych RT-PCR 

przez lekarzy POZ. W opinii Ministerstwa Zdrowia wprowadzenie mechanizmów 

finansowych umożliwiających zlecanie testów RT-PCR przez lekarzy POZ, w tym 

ramach teleporady, wpłynęło na znaczące zwiększenie dostępności do bezpłatnych 

testów RT-PCR, o którym mowa w piśmie Rzecznika Praw Obywatelskich. Ponadto 

rozszerzeniu uległy również funkcjonalności systemu EWP, który m.in. został 

zintegrowany z aplikacją gabinet.gov.pl znacząco ułatwiającej lekarzom zlecanie oraz 

dostęp do wyników testów RT-PCR.

Z poważaniem, 

Waldemar Kraska 

Sekretarz Stanu 
/dokument podpisany elektronicznie/


		2020-10-15T12:26:25+0000
	Waldemar Kraska




