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ul. Miodowa 15
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Szanowny Panie Ministrze,
Testowanie - w połączeniu ze śledzeniem kontaktów i skutecznymi praktykami izolacji – jest narzędziem
spowalniającym rozprzestrzenianie się COVID-19. Aktualne technologie medyczne umożliwiają wytworzenie
testów o wysokiej czułości i specyficzności, które powszechnie stosowane, dają wyniki pozwalające na
podejmowanie decyzji w zakresie ochrony zdrowia publicznego.
Obecnie w wielu krajach opracowuje się lub koryguje algorytmy postepowania oraz strategie badań, aby proces
wykrywania choroby czy nosicielstwa poznać jak najszybciej i najpewniej. Sytuacja epidemiologiczna powoduje
konieczność podjęcia szybkich i zdecydowanych działań.
Wyrażamy zadowolenie, że kierunek obrany w strategii działania Ministerstwa Zdrowia pokrywa się z działaniami
wielu krajów EU i jest zbieżny z działaniami zaproponowanymi w KOMUNIKACIE KOMISJI DO PARLAMENTU
EUROPEJSKIEGO I RADY EUROPEJSKIEJ w sprawie dodatkowych środków reagowania na wyzwania związane z
pandemią COVID-19.
Komisja Europejska zdecydowała o przeznaczeniu 100 mln EUR z instrumentu wsparcia w sytuacjach
nadzwyczajnych, w celu bezpośredniego zakupu szybkich testów antygenowych i jak najszybszego
rozprowadzenia ich wśród państw członkowskich w oparciu o określoną strategię przydziału.
Komisja uruchomi wspólne mechanizmy zamówień publicznych w celu udostępnienia szybkich testów
antygenowych i wzywa wszystkie państwa członkowskie do udziału. Liczymy, że podmioty w kraju,
odpowiedzialne za działania w ramach tego mechanizmu, są przygotowane na podjęcie odpowiednich kroków.
Krajowe strategie testowania już uwzględniły możliwość stosowania szybkich testów antygenowych wysokiej
jakości. Niezbędne jest jednak, aby nie zawierały zasad wykluczenia czy jednoznacznych wskazań produktów.
Komisja Europejska oczekuje przedstawienia krajowych strategii badań do połowy listopada, a ich ocena ma
zostać ukończona do końca tego samego miesiąca.
MedTech Polska jest Stowarzyszeniem Pracodawców w branży wyrobów medycznych do diagnostyki in vitro.
Działamy na rynku od blisko 20 lat i posiadamy rozeznanie potrzeb i możliwości technologicznych, technicznych,
logistycznych na rynku dostaw dla świadczeń medycyny laboratoryjnej w Polsce. Członkowie MedTech Polska
to liderzy i przedstawiciele światowych firm w zakresie technologii testów antygenowych i testów PCR.
Poszczególni członkowie mają bezpośrednią wiedzę od swoich partnerów krajowych i zagranicznych na temat
dostępności poszukiwanych produktów, dla których zasoby wytwórcze są na granicy wydajności.
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MedTech Polska jest gotowa niezwłocznie wesprzeć Grupę Specjalistów Ministerstwa Zdrowia w pracach
służących jak najlepszemu wykorzystaniu środków, o które może się starać Polska. Jednocześnie uważamy, że
należy już teraz podjąć działania i przygotowania pod kątem oceny systemu odpowiedzialnego za badania
laboratoryjne na ewentualny okres III fali pandemii na przełomie I i II kwartału 2021.
Licząc na dalszą współpracę,
Z poważaniem,

Prezes Zarządu

Dyrektor Generalny

Jarosław Wyligała

Józef L. Jakubiec
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