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Pan 

Andrzej Matyja

Prezes

Naczelnej Rady Lekarskiej

 W odpowiedzi na pismo z 24 kwietnia 2020 r., znak: NRL-ZRP.0212.516.2020.WI, w 

 sprawie zarządzenia Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia Nr 60/2020/DSOZ zmieniającego 

zarządzenie w sprawie zasad sprawozdawania oraz warunków rozliczania świadczeń opieki 

zdrowotnej związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, proszę 

o przyjęcie poniższego.

Uprzejmie informuję Pana Prezesa, że wartość produktów rozliczeniowych z załącznika 

nr 1 do ww. zarządzenia: 99.05.0001 Wykonanie testu na obecność wirusa SARS-CoV-2 oraz 

99.05.0002 Wykonanie testu na obecność wirusa SARS-CoV-2 (bez kosztu odczynników) uległa 

zmianie zgodnie z poleceniem wydanym przez Ministra Zdrowia Narodowemu Funduszowi 

Zdrowia. Obecnie trwa proces zawierania umów pomiędzy laboratoriami, które wyraziły zgodę 

na jej zawarcie, a oddziałami wojewódzkimi Funduszu na wykonywanie testów diagnostycznych 

RT- PCR w kierunku SARS-CoV-2, który również wynika ze wskazanego polecenia. 

Wskazać należy, że analizę kosztów dotyczących wykonania testów na obecność wirusa 

SARS-CoV-2 na zlecenie Ministra Zdrowia z 3 kwietnia 2020 r., na podstawie art.  31 n pkt 5 

ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznym (Dz.U. z  

2019 r., poz. 1373 z późn. zm.). przygotowała Agencja Oceny Technologii Medycznych i  

Taryfikacji. Wartość przedmiotowych produktów rozliczeniowych jest spójna z wynikami 

Agencji, która swoje wyniki przedstawiła po dokonaniu szczegółowej analizy zasobów i kosztów 

ponoszonych przez podmioty w trakcie wykonywania badań. Obecna wartość wykonania testów 

na obecność wirusa SARS-CoV-2 gwarantuje spójność i jednolitość finansowania wobec 

wszystkich laboratoriów, które te badania zobowiązały się wykonywać. Stanowi gwarancję 

równego traktowania tych podmiotów.  
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Działania objęte poleceniem Ministra Zdrowia, na którym powołuję się w niniejszym 

piśmie, w tym koszty wykonania testów, finansowane są ze środków pochodzących z budżetu 

państwa z części, której dysponentem jest minister właściwy do spraw zdrowia.

Decyzje o  skierowaniu osoby na badanie na obecność wirusa SARS-CoV-2 pozostają 

w kompetencjach lekarzy zlecających badanie, uwzględniających przesłanki kliniczne oraz 

aktualne wytyczne i rekomendacje dotyczące sytuacji, w których wykonanie testu na obecność 

genomu wirusa SARS-CoV-2 uznaje się za zasadne.

Z up. Prezesa
Narodowego Funduszu Zdrowia
Zastępca Prezesa ds. Medycznych

dr n. med. Bernard Waśko 
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