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Pan

prof. Tomasz Grodzki

Marszałek Senatu RP

Szanowny Panie Marszałku,

w odpowiedzi na oświadczenie złożone przez senatora Beniamina Godylę na 

34. Posiedzeniu Senatu 16 grudnia 2021r. w sprawie jednolitego systemu leczenia osób 

chorujących na COVID-19, przekazane pismem z 17 grudnia 2021 r. znak: BPS/043-34-

1372/21, uprzejmie proszę o przyjęcie poniższych informacji.

1. Czy w ramach POZ przyjęty jest jednolity system leczenia pacjentów, 
u których potwierdzono zarażenie wirusem COVID-19, a jeśli tak, to jak 
wygląda procedura i jakieś konkretne zalecenia medyczne wydawane 
pacjentom przez lekarzy pierwszego kontaktu?

Uprzejmie informuję, że stronie internetowej Ministerstwa Zdrowia 

(https://www.gov.pl/web/zdrowie/wytyczne-dla-poszczegolnych-zakresow-i-rodzajow-

swiadczen) znaleźć można Stanowisko konsultanta krajowego w dziedzinie medycyny 

rodzinnej z dnia 22.12.2021 dotyczące postępowania z pacjentami zakażonymi SARS-

CoV-2 w trakcie izolacji w warunkach domowych, jak również wytyczne dla pielęgniarek 

i położnych POZ. Polskie Towarzystwo Medycyny Rodzinnej również publikuje na swojej 

stronie internetowej ww. wytyczne Konsultanta Krajowego w dziedzinie medycyny 

rodzinnej: https://ptmr.info.pl/covid-19/. 

2. Czy w ramach szpitalnej opieki zdrowotnej jest przyjęty jednolity system 
leczenia pacjentów, u których potwierdzono zarażenie wirusem COVID-19, 
a jeśli tak, to jak wygląda procedura medycznego postępowania 
w szpitalach wobec pacjentów zarażonych koronawirusem?
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Uprzejmie informuję, że na stronie internetowej Agencji Oceny Technologii Medycznych 

i Taryfikacji znaleźć można Polskie zalecenia diagnostyczno-terapeutyczne oraz 

organizacyjne w zakresie opieki nad osobami zakażonymi lub narażonymi na zakażenie 

SARS-CoV-2, w tym w warunkach szpitalnych link: https://www.aotm.gov.pl/covid-

19/zalecenia-w-covid-19/.

Wobec dynamicznie zmieniającej się sytuacji pandemii i ciągłego napływu nowych 

dowodów naukowych dla skuteczności klinicznej i bezpieczeństwa technologii 

medycznych stosowanych w COVID-19, Agencja przeprowadza ciągły proces 

aktualizacji zaleceń. 

Zbiór zaktualizowanych zaleceń w COVID-19:

 Farmakoterapia COVID-19 – aktualizacja zaleceń (14 października 2021 r.)

 Diagnostyka COVID-19 – aktualizacja zaleceń (27 maja 2021 r.)

W ramach powyższych działań, opublikowano również przeglądy doniesień naukowych 

(Rapid Review) dla poszczególnych technologii lekowych w COVID-19. Opracowania 

analityczne stanowią podstawę dyskusji Panelu Ekspertów Klinicznych.

Dodatkowo Polskie Towarzystwo Epidemiologów i Lekarzy Chorób Zakaźnych, na 

swojej stronie internetowej: http://www.pteilchz.org.pl/informacje/rekomendacje/ 

publikuje m.in. rekomendacje Towarzystwa w zakresie diagnostyki i leczenia COVID-19, 

w tym w warunkach szpitalnych.

3. Proszę także o szczegółową informację odnośnie do tego, jakie leki obecnie 
używane są w Polsce w leczeniu COVID-19.

Jak już wskazano powyżej zarówno na stronie internetowej Agencji Oceny Technologii 

Medycznych i Taryfikacji (https://www.aotm.gov.pl/covid-19/zalecenia-w-covid-19/), jak 

w zaleceniach Polskiego Towarzystwa Epidemiologów i Lekarzy Chorób Zakaźnych 

znajdują się informacje odnośnie aktualnych wytycznych w zakresie farmakoterapii 

w COVID-19. Obejmują one stosowanie m.in. takich leków jak Remdesiwir, 

Molnupirawir, Kasiriwimab/Imdewimab, Tocilizumab.

Z poważaniem, 

Waldemar Kraska 

Sekretarz Stanu 
/dokument podpisany elektronicznie/
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