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Warszawa, 27 listopada 2020 r.

ZPM.050.98.2020

Pan 

Tomasz Grodzki

Marszałek 

Senatu Rzeczypospolitej Polskiej 

Szanowny Panie Marszałku, 

w odpowiedzi na oświadczenie złożone przez Pana Krzysztofa Brejzę, Senatora 

Rzeczypospolitej Polskiej, w sprawie postępowania z pacjentami chorującymi na 

COVID-19, uprzejmie informuję, że stosowna odpowiedź została już udzielona w piśmie 

z dnia 9 listopada 2020 r., znak: ZPM.050.86.2020. 

Niezależnie od powyższego, raz jeszcze należy wskazać, że w rozporządzeniu Ministra 

Zdrowia z dnia 8 października 2020 r. w sprawie standardu organizacyjnego opieki 

zdrowotnej nad pacjentem podejrzanym o zakażenie lub zakażonym wirusem 

SARSCoV-2 (Dz. U. poz. 1749, z późn. zm.) określone zostały procedury postępowania 

przez lekarzy i felczerów, w tym udzielających świadczeń zdrowotnych z zakresu 

podstawowej opieki zdrowotnej. W ramach standardu organizacyjnego zostały 

określone działania podejmowane przez lekarza, felczera mające na celu zapobieganie 

szerzeniu się zachorowań na chorobę wywołaną zakażeniem wirusem SARS-CoV-2 

i obejmujące udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, takie jak przeprowadzenie 

wywiadu i badania fizykalnego pacjenta lub teleporady, zlecenie wykonania badań 

diagnostycznych, w tym testu molekularnego RTPCR w kierunku wirusa SARS-CoV-2, 

zgodnie ze określonym standardem organizacyjnym, skierowanie pacjenta do odbycia 

izolacji, izolacji w warunkach domowych albo do szpitala. 
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Zgodnie z powyższym standardem lekarz lub felczer podejmując określone działania 

oraz udzielając świadczeń zdrowotnych pacjentowi podejrzanemu o zakażenie wirusem 

SARS-CoV-2 lub zakażonym tym wirusem kieruje się aktualną wiedzą medyczną. 

Zakres powyższych regulacji uwzględnia zasady wykonywania zawodu lekarza, 

określone w ustawie z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (Dz. 

U. z 2020 r. poz. 514, z późn. zm.), w świetle których lekarz ma obowiązek wykonywać 

zawód, zgodnie ze wskazaniami aktualnej wiedzy medycznej, dostępnymi mu metodami 

i środkami zapobiegania, rozpoznawania i leczenia chorób, zgodnie z zasadami etyki 

zawodowej oraz z należytą starannością. W razie wątpliwości diagnostycznych lub 

terapeutycznych lekarz, jeżeli uzna to za uzasadnione w świetle wymagań wiedzy 

medycznej, powinien zasięgnąć opinii właściwego lekarza specjalisty lub zorganizować 

konsylium lekarskie. Lekarz ma swobodę wyboru w zakresie metod postępowania, które 

uzna za najskuteczniejsze. Lekarz może ordynować leki, które są dopuszczone do 

obrotu w Rzeczypospolitej Polskiej, a w uzasadnionych przypadkach może ordynować 

leki dopuszczone do obrotu w innych państwach. O zasadności zastosowania danego 

leku decyduje lekarz.

Z poważaniem, 

Waldemar Kraska 

Sekretarz Stanu 
/dokument podpisany elektronicznie/
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