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Pan
dr Adam Niedzielski
Minister Zdrowia

Szanowny Panie Ministrze

na kanwie sprawy prowadzonej przez Pełnomocnika Terenowego Rzecznika Praw
Obywatelskich w Katowicach ujawnił się problem, dotyczący wykluczenia część pacjentów
z możliwości wykonania badania w kierunku zakażenia wirusem SARS-CoV-2. O sprawie
informują również media regionalne1.
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z 8 września 2020 r. zmieniające rozporządzenie
w sprawie chorób zakaźnych powodujących powstanie obowiązku hospitalizacji, izolacji
lub izolacji w warunkach domowych oraz obowiązku kwarantanny lub nadzoru
epidemiologicznego (Dz.U. z 2020 r. poz. 1550) zakłada, że lekarz POZ może
zlecić test molekularny RT-PCR pacjentowi, u którego podejrzewa lub rozpoznaje zakażenie
bądź chorobę wywołaną wirusem SARS-CoV-2 (COVID-19), po przeprowadzeniu badania
fizykalnego lub teleporady (§ 3 ust. 1 pkt 1 lit. b i ust 2). Po wystawieniu takiego zlecenia,
pacjent może udać się do dowolnego punktu mobilnego w celu pobrania wymazu.
Wskazany na wstępie problem dotyczy tego, że w znowelizowanych przepisach
nie uwzględniono osób bez samochodu, starszych i schorowanych, dzieci czy osób
niesamodzielnych, które nie będą mogły wykonać badania w punktach „drive-thru”.
Do tej kategorii osób nie może zostać zadysponowana karetka wymazowa, ponieważ
tzw. „wymazobusy” pobierają wymazy do testów od osób wskazanych i zgłoszonych
przez właściwe powiatowe stacje sanitarno-epidemiologiczne, a nie lekarzy rodzinnych.
Z uwagi na możliwość rozprzestrzeniania i narażenia na zarażenie kolejnych osób,
wspomniani pacjenci nie mogą skorzystać także z transportu medycznego, innych środków
komunikacji, w tym pomocy rodziny czy sąsiadów.
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Mając powyższe na uwadze, działając na podstawie art. 16 ust. 1 ustawy z dnia
15 lipca 1987 r. o Rzeczniku Praw Obywatelskich (Dz. U. z 2020 r. poz. 627), zwracam się
do Pana Ministra z uprzejmą prośbą o przedstawienie stanowiska dotyczącego
przedstawionego zagadnienia.
Z poważaniem

Stanisław Trociuk
Zastępca Rzecznika Praw Obywatelskich
/-podpisano elektronicznie/
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