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BR.0003.155.2020 Gliwice, 19.05.2020 r. 

nr kor.  UM.462110.2020/N.K  
 SZANOWNA PANI 

 AGNIESZKA FILIPKOWSKA 
Radna Rady Miasta Gliwice 

 

W odpowiedzi na Pani interpelacje z dnia 08.05.2020 r. dotyczącej 
możliwości bezpłatnych testów dla personelu medycznego w punkcie 
driver-thru wyjaśniam, co następuje:  

1. Punkt poboru wymazów z samochodów jest finansowany przez 
NFZ i dotyczy tylko pacjentów przebywających na kwarantannie 
w 12 dniu jej trwania. Skierowanie na badanie wystawione jest w 
ramach programu EWP (ewidencja osób na kwarantannie), 
a próbki przekazywane są do laboratoriów wskazanych przez 
NFZ. W przypadku zgłoszenia gotowości do realizacji takiej 
inicjatywy przez podmioty zewnętrzne Samorząd Miasta Gliwice 
jest również otwarty na współpracę. 

2. W chwili obecnej Prezes Szpitala Miejskiego nr 4 nie widzi 
możliwości przeprowadzania badań komercyjnych pod kątem 
Covid-19 metodą PCR (genetyczną - uznawaną przez 
Ministerstwo Zdrowia) - utworzenie specjalistycznego 
laboratorium jest bardzo kosztochłonne i wymaga 
specjalistycznego personelu - diagności laboratoryjni ze 
specjalizacją genetyczną. Projekt takiego laboratorium 
uwzględniony jest w koncepcji budowy nowego szpitala.  

Istnieje możliwość wykonywania badań komercyjnych - 
serologicznych z krwi Pacjenta - planowane rozpoczęcie badań to 
25 maj - jednak należy pamiętać, iż wyniki te nie są według 
dzisiejszego stanu prawnego akceptowane przez Ministerstwo 
Zdrowia i SANEPID - są traktowane jak badania przesiewowe 
i informują przede wszystkim o nabytej odporności.  

3. Od początku pandemii Szpital Miejski nr 4 robi wszystko, aby 
maksymalnie zabezpieczyć pracowników - od samego początku 
przyjęto założenie, że każdy trafiający do szpitala pacjent jest 
potencjalnie zakażony. Wprowadzono odpowiednie procedury 
postępowania z pacjentami oraz zasady kontaktów między 
pracownikami, wszystkie oddziały i komórki organizacyjne 
wyposażono w środki ochrony osobistej (uzupełniane minimum 
raz w tygodniu), szczególny nacisk jest kładziony na maski 
ochronne typu FFP3 oraz odzież ochronna - związane jest to 
z olbrzymimi nakładami finansowymi.  

Od początku walki z wirusem tylko jeden oddział podlegał 
kwarantannie 14 dniowej (06-18.04.2020 r.) - był to oddział 
wewnętrzny w lokalizacji Kościuszki, jego pracę przejął odział 
wewnętrzny szpitala w lokalizacji Zygmunta Starego oraz dwa 
dyżury przejął szpital przy ulicy Radiowej. Kolejne zakażenia 
u pacjentów na innych oddziałach tj.: ortopedii, chirurgii ogólnej, 
ponownie internie dzięki wprowadzonym procedurom i środkom 
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ochrony osobistej nie spowodowały konieczności zamykania 
oddziałów - każdorazowo prowadzone jest dochodzenie 
epidemiologiczne, którego wyniki przekazywane są do SANEPID-
u. 

4. W Szpitalu Miejskim nr 4 w Gliwicach stwierdzono do tej pory 
wynik dodatni u 7 pracowników - dochodzenie w 90 % 
wykluczyło, iż do zakażenia doszło wewnątrz szpitala (pracownicy 
każdorazowo złożyli oświadczenia, iż mieli odpowiednie 
zabezpieczenie). Personel medyczny mający bezpośredni kontakt 
z chorymi dodatnimi raz w tygodniu ma wykonywane badania 
PCR. 
 

Z poważaniem 

(-) Ewa Weber 

Zastępca Prezydenta Miasta Gliwice 


