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Szanowna Pani Marszałek,

w odpowiedzi na interpelację nr 4024 Pani Poseł Aleksandry Gajewskiej z dnia 

10 kwietnia 2020 r. w sprawie zniesienia zakazu wypowiadania się o epidemii 

koronawirusa wydanego lekarzom, proszę o przyjęcie poniższego.

W związku z pojawianiem się w przestrzeni publicznej różnych wytycznych czy opinii na 

temat standardów postępowania w przypadku kontaktu z koronawirusem SARS-CoV-2 

wydawanych przez m.in. konsultantów wojewódzkich, Minister Zdrowia pismem z dnia 

20 marca 2020 r. wystąpił do konsultantów krajowych w dziedzinach medycyny i farmacji 

z prośbą o przekazanie konsultantom wojewódzkim, aby zaprzestali samodzielnego 

wydawania opinii w przedmiotowym zakresie. 

Jednocześnie w ww. piśmie Minister Zdrowia wskazał, iż wytyczne, standardy, procedury 

czy opinie na temat sposobów zabezpieczenia przed zakażeniem, stosowania środków 

ochrony indywidualnej powinni wydawać konsultanci krajowi, po wcześniejszej 

konsultacji z Głównym Inspektorem Sanitarnym oraz Ministerstwem Zdrowia.

Powyższe było zatem tylko i wyłącznie reakcją na pojawiające się w przestrzeni 

publicznej i niejednokrotnie ze sobą sprzeczne opinie oraz zalecenia formułowane przez 

niektórych konsultantów wojewódzkich i miało na celu zapewnienie przekazywania 

informacji merytorycznie prawidłowych i jednolitych.
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Potwierdzeniem słuszności wprowadzenia powyższych działań jest m.in. późniejsza 

prośba Prezesa Naczelnej Rady Lekarskiej o wprowadzenie jednolitych zaleceń 

dotyczących stosowania środków ochrony indywidualnej w związku z epidemią 

COVID-2019, z uwagi na brak zharmonizowania, wprowadzania i egzekwowania 

zaleceń w przedmiotowym zakresie, które wydawane są m.in. przez towarzystwa 

naukowe i konsultantów wojewódzkich w różnych dziedzinach medycyny. Również 

Prezes Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych poprosiła o interwencję w zakresie 

wydawania przez niektórych konsultantów wojewódzkich wytycznych i komunikatów 

sprzecznych z oficjalnymi stanowiskami konsultantów krajowych w zakresie badań 

epidemiologicznych.
 

Przedkładając powyższe, stwierdzić należy, że Minister Zdrowia nie nałożył na 

konsultantów wojewódzkich zakazu wypowiadania się w mediach na temat epidemii 

koronawirusa, a doszukiwanie się w powyższych działaniach wprowadzenia swoistej 

cenzury jest nieuzasadnioną i niesprawiedliwą nadinterpretacją.

Z poważaniem

z upoważnienia Ministra Zdrowia

Waldemar Kraska

Sekretarz Stanu
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