
 

 

Sprawozdanie ze spotkania v Ministerstwie Zdrowia w dniu 1 października 2020r 
w sprawie opieki nad pacjentami podejrzanymi i zakażonymi SARS Cov-2. 

 
Ze strony Ministerstwa Zdrowia uczestniczyli: 
Adam Niedzielski - Minister Zdrowia, Waldemar Kraska - V-ce Minister Zdrowia. 
Narodowy Fundusz Zdrowia reprezentowali : p.o. Prezesa NFZ - Bernard Waśko, V-ce Prezes NFZ 
Filip Nowak. 
Centrum E-zdrowia reprezentowała Pani Dyrektor Agnieszka Kister. 
Środowisko Lekarzy rodzinnych reprezentowali: Kolegium Lekarzy Rodzinnych w Polsce: Agnieszka 
Jankowska-Zduńczyk, Tomasz Sobalski, Michał Sutkowski Dominik Lewandowski, Federacja 
Pracodawców Porozumienie Zielonogórskie: Jacek Krajewski, Marek Twardowski, Tomasz 
Zieliński, Porozumienie Pracodawców Ochrony Zdrowia: Bożena Janicka i Jarosław Król. 
W spotkaniu uczestniczyli również inni przedstawiciele środowiska lekarskiego: Prof Robert 
Flisiak, Prof. Adam Krętowski, Prof. Andrzej Matyja - Prezes Naczelnej Izby Lekarskiej. 
 
 

Spotkanie rozpoczął Minister Zdrowia przedstawiając aktualne dane liczbowe dotyczące 
potwierdzonych przypadków COVID -19, wskazał nowe potrzeby i wyzwania systemowe związane 
z narastającą liczbą chorych a następnie zaapelował o harmonijną współpracę całego środowiska 
lekarskiego,  a szczególnie lekarzy chorób zakaźnych i lekarzy rodzinnych.  
 
Minister Zdrowia zaproponował zróżnicowanie postępowania diagnostycznego w powiązaniu  
z rodzajem strefy epidemicznej oraz przejęcie opieki nad pacjentami bezobjawowymi  
i skąpoobjawowymi z rozpoznanym COVID-19 przez lekarzy rodzinnych.  
 
Następnie Minister Zdrowia udzielił głosu przedstawicielom lekarzy rodzinnych.  
Lekarze rodzinni w poczuciu odpowiedzialności za zdrowie swoich podopiecznych  zadeklarowali 
wolę sprawowania opieki nad bez lub skąpoobjawowymi chorującymi na COVID-19. Przejęcie tych 
zadań uzależnili od  umożliwienia kierowania na testy diagnostyczne SARS Cov-2 na podstawie 
indywidualnej decyzji lekarza niezależnie od strefy epidemicznej. . Decyzja taka  powinna być 
wynikiem teleporady lub wizyty osobistej. Przesłanki do kierowania na testy diagnostyczne mają 
być zgodne z aktualną wiedzą medyczną o zakażeniach SARS Cov-2.   
Lekarze rodzinni poinformowali Ministra zdrowia o istniejących problemach w obecnej organizacji 
opieki:  funkcjonowaniu izolatoriów, problemach z transportem medycznym pacjentów 
podejrzanych i chorych oraz diagnostyki w środowisku zamieszkania. Wskazano również na 
konieczność automatyzacji wszystkich możliwych czynności administracyjnych. Zapowiedziano 
zgłoszenie innych problemów organizacji opieki w stanie epidemicznym, wymagających pilnego 
rozwiązania.  
 
Przedmiotem konsultacji będzie kolejna nowelizacja rozporządzenia w sprawie standardu 
organizacyjnego  opieki zdrowotnej nad pacjentem podejrzanym lub zakażonym wirusem SARS 
Cov-2.  W trakcie rozmów zaproponowano dodatkowe finansowanie  opieki nad pacjentami SARS 
Cov-2 dodatnimi. Szczegółowe rozwiązania będą przedstawione środowisku do konsultacji przez 

Prezesa NFZ w najbliższych dniach.  
 
Uznano za konieczną dalsze rozmowy i  współpracę z Ministerstwem Zdrowia w zakresie 
pozostałych problemów zgłoszonych przez środowisko lekarzy rodzinnych. Kolejne spotkanie  
zaplanowano wstępnie za około dwa tygodnie.  
 
Sukces lekarzy rodzinnych zagwarantowało mówienie jednym głosem na spotkaniu  
w Ministerstwie Zdrowia.  
 
 
Agnieszka Jankowska-Zduńczyk 
Tomasz Sobalski 
 


