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Szanowny Panie Prezesie,

W odpowiedzi na pismo z dnia 8 maja 2020 r. (znak: SRF.96.2020.TN.2), dotyczące  

możliwości wykonania testów na obecność wirusa SARS-CoV-2 na rzecz pacjentów 

i personelu oddziałów rehabilitacyjnych, zakładów opiekuńczo – leczniczych, uprzejmie 

proszę o przyjęcie następującej informacji.

Jak przekazano w poprzedniej korespondencji decyzje, uwzględniające przesłanki 

kliniczne oraz aktualne wytyczne i rekomendacje, o skierowaniu osoby na badanie na 

obecność wirusa SARS-CoV-2 pozostają w kompetencjach lekarzy zlecających badanie 

i uznaje się je za zasadne. Zarządzenie Prezesa NFZ1 gwarantuje dostęp do testów na 

obecność wirusa SARS-CoV-2 dla pacjentów, oraz personelu medycznego wszystkich 

podmiotów medycznych. Dostęp ten zapewniony jest nie tylko w podmiotach leczniczych 

posiadających własne laboratoria diagnostyczne, ale również w pozostałych placówkach 

medycznych, przy zastrzeżeniu, że rozliczanie i finansowanie kosztów testów będzie 

następowało przez podmioty wpisane na wykaz, do których trafi pobrany materiał 

diagnostyczny. Tym samym podmiot zlecający badanie nie rozlicza wykonania testu na 

obecność wirusa, tylko podmiot do którego trafi to badanie. 

Ministerstwo Zdrowia, Główny Inspektor Sanitarny oraz Narodowy Fundusz Zdrowia 

publikują na swoich stronach internetowych aktualne wytyczne i zalecenia do stosowania 

1 Zarządzenie Nr 32/2020/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 8 marca 2020 r. 
w sprawie zasad sprawozdawania oraz warunków rozliczania świadczeń opieki zdrowotnej 
związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 ze zm.
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i implementacji w procedurach stosowanych w  danym podmiocie leczniczym w zakresie 

działań mających na celu zapobieganie rozprzestrzeniania się zakażeń. W związku z tym to 

zarządzający podmiotami leczniczymi podejmują decyzje, w  oparciu o wydane akty prawne, 

zalecenia i rekomendacje, dotyczące udzielania świadczeń opieki zdrowotnej w  podległych 

im jednostkach. Zobowiązani są w tym zakresie kierować się dobrem pacjentów 

i  bezpieczeństwem personelu medycznego.
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