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Obywatelskich

Szanowny Panie Rzeczniku!

W odpowiedzi na pismo z dnia 16 lutego br., znak V.7018.141.2022.TS dot. 

wykonywania testów diagnostycznych w kierunku SARS-CoV-2 u osób w kryzysie 

bezdomności oraz kierowania bezdomnych, u których potwierdzono zakażenie do miejsc 

odosobnienia, uprzejmie informuję, że zgodnie art. 38 ustawy o zapobieganiu oraz 

zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi1 finansowanie kosztów świadczeń opieki 

zdrowotnej odnosi się do wszystkich osób z podejrzeniem zakażenia lub zakażeniem 

COVID-19, w celu zapewnienia im właściwego dostępu do diagnostyki i leczenia, bez 

względu na uprawnienia z tytułu ubezpieczenia zdrowotnego. 

Zgodnie § 2 ust. 27 rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie ustanowienia określonych 

ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii2 medyczne 

laboratoria diagnostyczne, podmioty lecznicze, podmioty wykonujące działalność 

leczniczą oraz apteki wykonujące diagnostykę zakażenia SARS-CoV-2 mają obowiązek 

wprowadzania do systemu teleinformatycznego (EWP) wszystkie wyniki testów 

(pozytywne, negatywne, nierozstrzygające) bez względu na źródło finansowania. 

W związku z tym wszystkie wyniki testów wykonywane przez profesjonalistów 

1 Ustawa z dnia 5 grudnia 2008 r. (Dz.U. z 2021 r. poz. 2069)
2 Rozporządzenie z dnia 25 lutego 2022 r. (poz. 473)
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medycznych powinny znaleźć się w systemie EWP. Do Ministerstwa Zdrowia nie 

docierają informacje dot. braku testów antygenowych dla schronisk czy noclegowni ani 

informacje, aby osobom w kryzysie bezdomności były wykonywane testy, których wyniki 

nie są wprowadzane do EWP. Podmiot leczniczy ma możliwość zamówienia testów 

antygenowych z Rządowej Agencji Rezerw Materiałowych, a NFZ rozlicza wykonanie 

świadczeń wykazanych w EWP testów. Instytucja, która udziela pomocy osobom 

w kryzysie bezdomności może zorganizować z wybranym podmiotem leczniczym 

wykonanie przedmiotowych testów.

Decyzja o skierowaniu osoby zakażonej do izolatorium lub szpitala podejmowana jest 

na podstawie stanu zdrowia, do oceny którego kompetencje posiada lekarz. Wobec tego 

nie ma podstawy, aby dokonywać zmiany w przepisach. W ewentualnych lokalnie 

występujących przypadkach zwiększanego zapotrzebowania, problemy powinny być 

rozwiązywane na poziomie Urzędu Wojewódzkiego, Oddziału Wojewódzkiego NFZ 

i władz samorządowych.

Niezależnie od powyższego należy zauważyć, że sytuacja epidemiologiczna znacznie 

się poprawiła, a ilość zakażeń systematycznie spada. Jednocześnie osoby w kryzysie 

bezdomności mogą również skorzystać ze szczepień ochronnych przeciwko COVID-19, 

które znacząco zmniejszają ryzyko zachorowania lub ciężkiego przechorowania.
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