
Szczecin, 26.9.2020 

Sz. P. Minister Zdrowia 

Adam Niedzielski 

Szanowny Panie Ministrze, 

Z olbrzymim zaskoczeniem przyjąłem do wiadomości dokument „Zasady zlecania testów na 

koronawirusa” (dostępne on-line od 23.9.2020 pod adresem https://www.gov.pl/web/zdrowie/zasady-

zlecania-testow-na-koronawirusa) w których zawarto informację o „konieczności udania się do 

Oddziału Zakaźnego/obserwacyjno zakaźnego” w każdym przypadku uzyskania dodatniego wyniku 

badania molekularnego w kierunku SARS CoV-2.  W kontekście obserwowanej progresji epidemii i 

zwiększenia liczby nowych zakażeń w kraju, wraz z rekordową liczbą zakażeń w województwie 

Zachodniopomorskim spowoduje niekontrolowany napływ zwiększonej liczby pacjentów do Izb 

przyjęć /szpitalnych oddziałów ratunkowych szpitali w których znajdują się oddziały zakaźne.  

Należy przypomnieć, iż personel medyczny zajmujący się dziedziną chorób zakaźnych (nie tylko 

specjaliści ale również lekarze w trakcie szkolenia oraz wykształcony personel pielęgniarski i 

ratowniczy) jest nieliczną grupą osób pracujących przy epidemii SARS CoV-2; ilość personelu nie 

uległa zwiększeniu – wręcz odwrotnie obserwuje się odpływ kadr medycznych z tej dziedziny. Dalsze 

systemowe zwiększanie obciążenia w tej grupie doprowadzi do załamania systemu i będzie 

skutkowało brakiem możliwości zapewnienia opieki medycznej nie tylko w kontekście zakażeń SARS 

CoV-2, ale również innych chorób zakaźnych.  

Nie ma żadnego merytorycznego uzasadnienia do kierowania osób bezobjawowych i 

skąpowobjaowych (zgodnie ze statystykami ~80% zakażonych) do oddziałów chorób zakaźnych. 

Lekarz POZ z powodzeniem, nawet metodą teleporady może nadzorować stan pacjenta a dopiero w 

przypadku istotnej progresji objawów choroby skierować pacjenta do oddziału zakaźnego. Proszę o 

bezzwłoczną korektę zasad kierowania pacjenta.  

Dodatkowo, na lekarza szpitala (zakaźnego) nałożono obowiązek wprowadzania adnotacji o izolacji 

domowej w systemie gabinet.gov.pl (zgodnie z załącznikiem opublikowanym na stronie internetowej 

powyżej); aktualnie nie ma takiej technicznej możliwości ze względu na ilość pacjentów. Wnoszę o 

pilne przeniesienie tego obowiązku na lekarzy POZ lub PSSE.  

Liczę na szybkie działanie w wyżej wskazanych sprawach 

Z poważeniem  

Prof. dr hab. Miłosz Parczewski 

Kierownik Kliniki Chorób Zakaźnych, Tropikalnych i Nabytych Niedoborów Immunologicznych, 

Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie 

Konsultant wojewódzki w dziedzinie chorób zakaźnych (Województwo Zachodniopomorskie) 

Prezes Polskiego Towarzystwa Naukowego AIDS.  

 

Do wiadomości:  

- Wojewoda Zachodniopomorski 

- Dyrektor zachodniopomorskiego Oddziału NFZ.  
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