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Narodowego Funduszu Zdrowia

Szanowny Panie Prezesie,

do Rzecznika Praw Obywatelskich wpływają niepokojące skargi dotyczące
problemów związanych z przeprowadzaniem testów na obecność wirusa SARS-CoV-2, w
tym długim czasem oczekiwania na wyniki tych testów, czy mającymi miejsce pomyłkami
dotyczącymi pobranych próbek lub wyników testów.
Kierując się troską o przestrzeganie praw i wolności obywatelskich, a jednocześnie
mając świadomość ograniczeń zasobów ludzkich, organizacyjnych i technicznych służb
sanitarnych, na kanwie prowadzonych spraw indywidualnych Rzecznik Praw Obywatelskich
zauważył, iż większość skarg dotyczy niesłusznie, zdaniem wnioskodawców, przedłużanego
czasu trwania kwarantanny. Z nadsyłanych skarg wynika, że kwarantanna jest przedłużana z
powodu właśnie problemów związanych z przeprowadzeniem kolejnych testów.
Rzecznik Praw Obywatelskich zdaje sobie sprawę, iż sytuacja ta jest spowodowana m.
in.
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województwach: śląskim, dolnośląskim i łódzkim. Rosnąca liczby zakażeń w tych
województwach powoduje gwałtowne zwiększenie obowiązków po stronie inspektorów
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sanitarnych oraz służb pomocniczych. Skala wykonywanych badań przekracza, jak wynika z
doniesień prasowych, możliwości sprawnej ich realizacji przez inspektoratów powiatowych.1
Skutecznym rozwiązaniem, jak wynika z informacji powiatowych inspektorów sanitarnych
byłoby zwiększenie liczby punktów pobrań typu „Drive&Go-Thru”. Metoda ta jest znacznie
szybsza i tańsza niż wymazobusy, które wymagają zespołów oraz zmiany odzieży ochronnej
przy każdym wymazie. Testowanie w ramach metody „Drive&Go-Thru” ma na celu
zapewnienia pełnego bezpieczeństwa zarówno dla pacjentów jak i personelu pobierającego.
W świetle powyższych informacji oraz doniesień na temat możliwości kolejnych fali
pandemii w najbliższych tygodniach i miesiącach, działając na podstawie art. 13 ust. 1 pkt. 2
ustawy z dnia 15 lipca 1987 r. o Rzeczniku Praw Obywatelskich (Dz. U. z 2020 r. poz. 627)
zwracam się do Pana Prezesa z uprzejmą prośbą o rozważenie podjęcia działań, mających na
celu zwiększenie ilości punktów „Drive&Go-Thru” w tych częściach kraju, w których
występują największe ogniska zapalne COVID-19 i prowadzone są w najszerszym zakresie
badania przesiewowe.
Z poważaniem

Stanisław Trociuk
Zastępca Rzecznika Praw Obywatelskich
/-podpisano elektronicznie/

https://dziennikzachodni.pl/zabrze-niekonczaca-sie-kwarantanna-ludzie-czekaja-na-wymazy-a-sanepid-jestbezradny/ar/c1-15001281
https://dziennikzachodni.pl/sanepid-w-rybniku-i-koronawirus-garstka-dzielnych-pracownikow-i-tysiaceprzypadkow/ar/c1-14982531
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