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Pan

Radosław Piwowarczyk

Prezes

Okręgowej Rady Lekarskiej

Beskidzkiej Izby Lekarskiej

Szanowny Panie Prezesie,

W odpowiedzi na Apel NR 3/IX/2022 Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej Beskidzkiej 

Izby Lekarskiej z dnia 19 lipca 2022 r. w sprawie przywrócenia finansowania testów PCR 

w kierunku SARS-CoV-2, uprzejmie proszę o przyjęcie poniższych informacji.

Na wstępie należy zaznaczyć, że w związku z wejściem w życie Rozporządzenia 

Ministra Zdrowia z 25 marca 2022 r. w sprawie chorób zakaźnych powodujących 

powstanie obowiązku hospitalizacji (Dz. U. z 2022 r., poz. 680) i Rozporządzenia Rady 

Ministrów z 25 marca 2022 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów 

i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. z 2022 r., poz. 679), od dnia 

1 kwietnia 2022 r. zostało wstrzymane odrębne finansowanie procedury wykonywania 

testów do diagnostyki SARS-CoV-2 przez apteki ogólnodostępne, laboratoria i mobilne 

punkty pobrań, a także inne podmioty lecznicze włączone w system testowania 

z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19. 

Badanie pacjenta, w przypadku podejrzenia infekcji wirusem SARS-CoV-2, w zakresie 

wykonania testów przez podmioty lecznicze, może odbywać się z uwzględnieniem 

wykorzystania posiadanych przez te podmioty testów otrzymywanych z zasobów 

Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych, badań wykonanych we własnym laboratorium 

lub zleconych podwykonawcy, z którym podmiot leczniczy posiada zawartą umowę.

Możliwość przeprowadzenia diagnostyki SARS-CoV-2 pozostaje w zakresie 

wykonywania świadczenia opieki zdrowotnej w powiązaniu z decyzją lekarza 

kierującego pacjenta na badanie w kierunku COVID-19 i jest finansowane w ramach 

aktualnie obowiązujących umów z NFZ, na podstawie ustawy o świadczeniach opieki 

zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.
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Jednocześnie informuję, że obecnie nie jest planowane wznowienie powszechnego 

testowania w kierunku SARS-CoV-2 finansowanego z Funduszu Przeciwdziałania 

COVID-19. 

Niezależnie od powyższego zapewniam, że Ministerstwo Zdrowia wspólnie 

z Narodowym Funduszem Zdrowia na bieżąco monitoruje potrzeby jakie niesie za sobą 

aktualna sytuacja i w zależności od jej rozwoju, wprowadzane będą odpowiednie 

rozwiązania.

 

  Z poważaniem

z upoważnienia Ministra Zdrowia

Waldemar Kraska

Sekretarz Stanu
/dokument podpisany elektronicznie/
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