Stanowisko
z dnia 21 stycznia 2022 r.
Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych
w sprawie pominięcia w „Strategii walki z pandemią COVID-19 - zima/wiosna 2022” możliwości
wykonywania bez skierowania refundowanych antygenowych testów wymazowych dla
pacjentów w medycznych laboratoriach diagnostycznych
Krajowa Rada Diagnostów Laboratoryjnych wyraża zdziwienie i zaniepokojenie zaproponowanym
przez Ministra Zdrowia w „Strategii walki z pandemią COVID-19 - zima/wiosna 2022” rozwiązaniom
mającym na celu zwiększenia potencjału wykonywania badań w kierunku COVID-19 poprzez
umożliwienie nieodpłatnego wykonywania antygenowych testów wymazowych dla pacjentów
w aptekach, bez uwzględnienia ogromnego potencjału drzemiącego w punktach pobrań medycznych
laboratoriów diagnostycznych, które pobierają aktualnie wymazy jedynie na zlecenie lekarskie lub na
bezpośrednie zlecenie pacjenta (jeżeli koszt badania pokrywa samodzielnie pacjent).
Niestety Ministerstwo Zdrowia i Narodowy Fundusz Zdrowia nie wdrożyły mechanizmu
umożliwiającego laboratoriom medycznym wykonywania refundowanych przez NFZ, a nieodpłatnych
dla pacjentów, wymazowych testów antygenowych bez skierowania lekarskiego. Pomysł wdrożenia
takiego rozwiązania do aptek z pominięciem laboratoriów medycznych wydaje się być działaniem
nieracjonalnym, ponieważ pomija wykorzystanie istniejących i gotowych do natychmiastowego
wykorzystania zasobów, a wymaga tworzenia de novo rozwiązań i procedur. Nowo tworzone
rozwiązanie polegające na włączeniu aptek do wykonywania wymazowych testów antygenowych
wymaga poniesienia inwestycji na przygotowanie ich do takiego działania oraz czasu na wdrożenie
odpowiednich rozwiązań legislacyjnych, informatycznych i logistycznych, podczas gdy licząca kilka
tysięcy lokalizacji sieć punktów pobrań laboratoriów medycznych dostępna jest już dziś i może
znamiennie zwiększyć ilość pobieranych wymazów i wykonanych badań. Sieć punktów pobrań
laboratoriów medycznych spełnia już teraz wszelkie wymogi związane z bezpieczeństwem sanitarno-epidemicznym, dysponuje wykwalifikowanym personelem pobierającym materiał i wykonującym
badania, gotowymi do użycia rozwiązaniami informatycznymi, a to wszystko bez żadnych dodatkowych
inwestycji i czasu potrzebnego na wdrożenie zmian. Dlaczego więc wprowadza się nowe rozwiązania
dedykowane dla aptek, bez wykorzystania istniejących zasobów i możliwości?
KRDL wyraża nadzieję, że laboratoria medyczne i ich punkty pobrań zostaną włączone do skutecznej
walki z pandemią poprzez umożliwienie im wykonywania nieodpłatnych dla pacjenta, a refundowanych
przez NFZ wymazowych testów antygenowych bez skierowania.
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