KONSULTANT KRAJOWY W DZIEDZINIE MEDYCYNY RODZINNEJ
dr hab. n. med. Agnieszka Mastalerz-Migas
Katedra i Zakład Medycyny Rodzinnej Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu
Ul. Syrokomli 1, 51-141 Wrocław
tel. kom. +48 608 519 352; e-mail: kk.medrodzinna@gmail.com
tel. do sekretariatu 71 325 51 26

Wrocław, 2020-09-10

Instrukcja dotycząca kierowania na diagnostykę w kierunku zakażenia wirusem SARS CoV-2
bezpośrednio przez lekarza POZ

1. Przepisy określone zostały w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 8 września 2020 (Dz. U.
poz. 1550): https://www.dziennikustaw.gov.pl/D2020000155001.pdf , a zmiana dotyczy
rozporządzenia z dnia 6 kwietnia 2020 (Dz. U. poz. 607)
https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20200000607/O/D20200607.pdf
2. Wg tych przepisów, lekarz POZ może skierować pacjenta na badanie w kierunku zakażenia
koronawirusem.
3. Skierowanie na wymaz można wystawić tylko po fizykalnym zbadaniu pacjenta, chyba że
podczas teleporady pacjent zgłasza łącznie cztery objawy: kaszel, gorączka pow. 38 st., duszność
i utrata węchu lub smaku.
4. Skierowania wystawia się przez gabinet.gov.pl – aby lekarze mogli wystawiać skierowania przez
tę platformę, muszą być przypisani do placówki przez administratora podmiotu, w którym
pracują. Lekarz musi być dodany do komórki organizacyjnej, nie jednostki – tylko dodanie do
komórki umożliwia funkcjonalność skierowania. Logowanie do gabinet.gov.pl następuje przez
ePUAP. Aby móc wystawić skierowanie, trzeba być zalogowanym jako lekarz (nie ma tej funkcji
dla administratora)
5. Uwaga – aby była dostępna opcja refundacji przez NFZ, administrator podmiotu musi wpisać w
konfiguracji nr umowy z NFZ.
6. CSIOZ opublikował krótki film z instrukcją: https://youtu.be/jLltj6DeV2c - powinno to wyglądać
dokładnie jak na filmie, jeśli nie działa, należy zgłosić to do obsługi technicznej CSIOZ: gabinetpomoc@csioz.gov.pl
7. Przy wystawianiu skierowania, na końcu pojawia się numer skierowania, który należy podać
pacjentowi.
8. Pacjent po wystawieniu skierowania trafia do elektronicznej bazy i może udać się do dowolnego
punktu wymazowego, który wykonuje badania finansowane przez NFZ. Jeśli nie wiadomo, gdzie
taki punkt się mieści, można dzwonić na infolinię NFZ dla pracowników medycznych:
800 090 600
9. W przypadku wyniku dodatniego teoretycznie pacjent kontaktuje się z lekarzem chorób
zakaźnych, ale informacja ta nie została dookreślona przez MZ, więc obecnie nie wiemy, jak to
ma się odbywać.
10. UWAGA: jeśli pacjent podczas teleporady czy wizyty osobistej zgłasza objawy sugerujące
konieczność hospitalizacji – należy takiego pacjenta skierować do szpitala – ścieżki kierowania
zostały wskazane w wytycznych MZ na stronie https://www.gov.pl/web/zdrowie/wytyczne-dlaposzczegolnych-zakresow-i-rodzajow-swiadczen (pozycje 27 i 28)

