Warszawa, 01 grudnia 2020
DLUZ.07.6.2020.EW
Pan
Krzysztof Madej
Wiceprezes
Naczelnej Rady Lekarskiej
Szanowny Panie Prezesie,

W odpowiedzi na pismo z dnia 15 października br., znak NRL-ZRP.0122.1212.2020.MK;
NRL-ZRP.KW-01317.2020, przy którym przekazano Apel Nr 32/20/P-Vlll Prezydium
Naczelnej Rady Lekarskiej z dnia 15 października 2020 r. do Ministra Zdrowia w sprawie
ograniczenia w okresie epidemii sprawozdawczości w zakresie list oczekujących na
udzielenie świadczeń opieki zdrowotnej,

uprzejmie informuję, że postulowane

zwolnienie z obowiązków zostało przyjęte w odniesieniu do tych świadczeniodawców,
których obciążenie jest największe w związku z nałożonymi na nich obowiązkami
zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania COVID-19 u pacjentów z podejrzeniem lub
potwierdzonym zakażeniem tym wirusem. Zwolnienie to wprowadza ustawa z dnia 28
października 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z przeciwdziałaniem
sytuacjom kryzysowym związanym z wystąpieniem COVID-19 (Dz.U. poz. 2112)1.
Jednocześnie należy wskazać, że rezygnacja z tych obowiązków w odniesieniu do
wszystkich świadczeniodawców nie jest wskazana i zasadna, gdyż jednym z celów tej
sprawozdawczości

jest

zapewnienie

świadczeniobiorcom

aktualnej

informacji,

1 Zgodnie z art. 20 pkt 4 tej ustawy - w ustawie z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach

związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz
wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. poz. 1842) dodaje się art. 7ab w brzmieniu: „W okresie
obowiązywania polecenia albo nałożenia obowiązku, o których mowa w art. 42 ustawy z dnia 14 sierpnia
2020 r. o zmianie niektórych ustaw w celu zapewnienia funkcjonowania ochrony zdrowia w związku z
epidemią COVID-19 oraz po jej ustaniu (Dz. U. poz. 1493) oraz w art. 10d ust. 2 i art. 11h ust. 1–3,
zobowiązującego podmioty lecznicze do realizacji świadczeń opieki zdrowotnej w związku z zapobieganiem,
przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, u pacjentów z podejrzeniem lub potwierdzonym zakażeniem
COVID-19, które tym pacjentom udzielają świadczeń opieki zdrowotnej w zakresach wskazanych w
poleceniu albo obowiązku, zawiesza się wykonywanie obowiązków wynikających z art. 23, art. 23a i art. 23b
ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych
dla tych zakresów.
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pozwalającej wybrać świadczeniobiorcę u której w najszybszym terminie mogą uzyskać
świadczenie, co obecnie przy ograniczeniu przez niektórych świadczeniodawców
udzielania świadczeń, jest szczególnie istotną informacją. Ponadto przekazywane
informacje są niezbędne Narodowemu Funduszowi Zdrowia dla kompleksowego
monitoringu dostępności do poszczególnych rodzajów świadczeń, zapewnianej przez
poszczególnych świadczeniodawców.

Z poważaniem
z upoważnienia Ministra Zdrowia
Waldemar Kraska
Sekretarz Stanu
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