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Prezes

Naczelnej Izby Aptekarskiej

W odpowiedzi na pismo z 25 czerwca 2020 r., znak: L.dz.P-188/2020, w sprawie 

wątpliwości dotyczących wykonywania i rozliczania badań diagnostycznych na obecność 

wirusa SARS-CoV-2 u studentów kierunków medycznych w ramach zajęć praktycznych na 

uczelniach, proszę o przyjęcie poniższego.  

Uprzejmie informuje, że z  bezpłatnych, finansowanych przez Narodowy Fundusz 

Zdrowia testów na obecność wirusa SARS-CoV-2 mogą skorzystać studenci kierunków 

medycznych, m.in.: kierunku lekarskiego, lekarsko – dentystycznego, pielęgniarstwa, 

położnictwa, ratownictwa medycznego, analityki medycznej, farmacji czy fizjoterapii, którzy w 

 trakcie kształcenia odbywają zajęcia kliniczne w  podmiotach leczniczych, czyli studenci 

kierunków, którzy będą mieć bezpośredni kontakt z  pacjentami w  ramach zajęć praktycznych 

na uczelniach.

Informuję, że Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia (CSIOZ) 

uruchomiło system EWP do rejestracji i obsługi wszystkich zleceń testów na COVID-19, przy 

czym bezpośrednio w systemie EWP testy przekazują sanepidy oraz mobilne punkty pobrań 

(wymazy do badań mogą być pobierane od studentów również w punktach drive thru). 

Pozostałe podmioty wprowadzają zlecenia w Krajowym Rejestr Pacjentów z COVID-19, który 

prowadzony jest przez Narodowy Instytut Kardiologii Stefana Kardynała Wyszyńskiego - 

Państwowy Instytut Badawczy w Warszawie. Rejestr ten został zintegrowany z EWP i 

 umożliwia zlecenia testów na COVID-19 poprzez interfejs Rejestru dla Podmiotów 

Leczniczych realizujących świadczenia szpitalne. Tak więc poprzez dostęp do ww. rejestru 

każdy szpital może zlecić test. Jedynie rozliczanie kosztów testów następuje przez podmioty 

wpisane na wykaz opracowany przez dyrektorów Oddziałów Wojewódzkich Narodowego 

Funduszu Zdrowia w porozumieniu z wojewodami, do których trafi pobrany materiał 

diagnostyczny.
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Wskazać należy, że Centrala Funduszu zobowiązała dyrektorów oddziałów 

wojewódzkich do udostępnienia szczegółowych informacji dotyczących wykonywania testów 

na  obecność wirusa SARS-CoV-2 studentom kierunków medycznych podmiotom leczniczym, 

w  szczególności uczelniom medycznym.
                      Leszek Szalak
                           Dyrektor 
Departamentu Świadczeń Opieki  Zdrowotnej
     /dokument podpisano elektronicznie/


		2020-07-06T06:02:04+0000
	Leszek Szalak




