
 

 

   STOWARZYSZENIE 

 KOLEGIUM LEKARZY RODZINNYCH W POLSCE 

 

Warszawa 10.12.2020 

 

Szanowny Pan 

Adam Niedzielski 

Minister Zdrowia          
 

Szanowni Panie Ministrze,  

w nawiązaniu do informacji umieszczonej na stronie internetowej Ministerstwa Zdrowia dotyczącej 

konsultacji Narodowego Programu Szczepień przeciwko COVID-19, przedstawiam opinię Kolegium 

Lekarzy Rodzinnych w Polsce odnoszącą się do niniejszego programu. 

Opracowanie programu i poddanie go konsultacjom jest w pełni zasadne. Zawarte w nim informacje 

są istotne dla lekarzy i pielęgniarek podstawowej opieki zdrowotnej. Odpowiadają też na wiele pytań 

jakie stawiają sobie pacjenci i inne osoby w naszym kraju.  

We wprowadzeniu do programu (str. 3) należy wspomnieć nie tylko o korzyściach ze szczepień w 

obszarze społecznym, ale także medycznym (zmniejszenie liczby zgonów) i indywidualnym (np. unik-

nięcie zachorowania i poprawa dobrostanu poszczególnych osób). 

Podkreślenie w programie faktu, że szczepienia przeciwko COVID-19 są „największym wyzwaniem 

od kilkudziesięciu lat” w zakresie zdrowia w Polsce (str. 4) jest jak najbardziej uzasadnione. Pozytyw-

nie opiniujemy ustalenie czterech rodzajów podstawowych punktów szczepień (str. 4) i przyjęcie za-

sady modyfikacji strategii w zależności od potrzeb i oczekiwań obywateli (str.4). Również korzystny 

jest (opisany w dokumencie) fakt zakupu szczepionek w ramach unijnego porozumienia oraz jednolita 

zasada dostaw do wszystkich krajów (str. 11).  

Zgodnie z programem, za dystrybucję szczepionek odpowiada w Polsce Agencja Rezerw Materiało-

wych (str.13). W proces ten włączone są także inne podmioty publiczne i komercyjne, m.in. hurtownie 

medyczne oraz magazyny. Do transportu wykorzystywane będą specjalne pojazdy.  

W czasie magazynowania i dostaw uwzględnione zostaną i będą rygorystycznie przestrzegane wyma-

gania producentów szczepionek. Pogram zakłada funkcjonowanie systemu informatycznego umożli-

wiającego zamawianie i kontrolę stanu realizacji dostaw (str. 14). Przytoczone elementy programu 

należy uznać za pozytywne. W odniesieniu do zagadnień informatycznych podkreślamy, iż należy 

przeprowadzić ich szerokie i skrupulatne testowanie, jeszcze przed wdrożeniem.  



 

 

Redystrybucja nadmiarowych szczepionek pomiędzy punktami szczepień (str. 14) oraz zabezpiecze-

nie dodatkowego wyposażenia (np. strzykawki, igły), także jest zasadnym i wartościowym rozwiąza-

niem.  

Jednym z miejsc wykonywania szczepień będą placówki podstawowej opieki zdrowotnej (str. 18). We 

wcześniejszej opinii KLRwP szczegółowo odniosło się do wymagań jakie zostały określone w tym 

zakresie przez Prezesa NFZ w ogłoszeniu z dnia 4 grudnia br. Stanowisko naszego stowarzyszenia jest 

dostępne na stronie internetowej Kolegium Lekarzy Rodzinnych (adres: klrwp.pl ). Odnosi się ono w 

szczególności do zagadnień: warunków lokalowych, zespołów wyjazdowych, liczby szczepień i za-

gadnień finansowych. Podkreśla także duże trudności w spełnieniu założonych wymogów przez małe 

praktyki lekarzy rodzinnych. Istotnym zagadnieniem jest kwestia włączenia takich praktyk- na zasa-

dzie dobrowolności- do programu szczepień nakierowanego na populacje objętą opieką danej prak-

tyki. Małe przychodnie POZ mogą stanowić uzupełnienie dla dużych punktów szczepień. Wielu pa-

cjentów będzie preferowało wykonanie świadczenia u swojego lekarza, do którego ma zaufanie. Duże 

nadzieje w tym zakresie dają zmiany wprowadzone w dniu dzisiejszym w ogłoszeniu Prezesa NFZ z 

dnia 4 grudnia 2020 r. Podobne zapisy powinny być wprowadzone w programie.  

Zwracamy się także z apelem, aby przygotowywane systemy informatyczne do celów sprawozdawa-

nia, przeprowadzania (e-skierowanie, e-rejestracja) i monitoringu szczepień były jak najbardziej pro-

ste, funkcjonalne i niezawodne. Należy przeprowadzić ich testowanie, chociaż brak czasu będzie w 

tym zakresie czynnikiem niekorzystnym. Wskazane jest także udostępnienie „interface’ów” progra-

mistycznych umożliwiających integrację programów komputerowych do obsługi gabinetów z syste-

mem centralnym, w zakresie wymiany danych dotyczących prowadzenia szczepień. Należy ograni-

czyć do minimum dokumentacje papierową związaną ze szczepieniami przeciwko COVID-19. 

Zaplanowanie etapowego szczepienia społeczeństwa (str. 23) jest w obecnej sytuacji rozsądnym i 

prawdopodobnie jedynym rozwiązaniem. Zaproponowane cztery fazy są także racjonalne. Do rozwa-

żenia pozostaje włączenie w etapie pierwszym lub drugim sportowców i trenerów planujących udział 

w zawodach międzynarodowych oraz polityków i działaczy społecznych, którzy pracują w większych 

grupach i często komunikują się bezpośrednio z obywatelami.  

Prowadzenie kampanii informacyjnej w mediach i internecie (str. 28), oraz monitorowanie przebiegu 

programu (str. 29) są niezbędne dla skuteczności działań związanych ze szczepieniami. Opisano je 

wystarczająco w rozdziałach VII i VIII. Postulujemy przygotowanie na szczeblu centralnym informa-

cji o szczepieniach, w formie ulotek lub niewielkich broszur. Możliwość ich udostepnienia w prakty-

kach, zwłaszcza pacjentom starszym, nie korzystającym z internetu będzie miało korzystny wpływ na 

realizacje programu, zwłaszcza w jego pierwszym etapie.  

W całym, opiniowanym opracowaniu brakuje co najmniej dwóch istotnych części.  

https://klrwp.pl/aktualnosci/wpis/1088/2020-12-05/stanowisko-prezydium-zg-klrwp-dotyczace-ogloszenia-prezesa-nfz-z-dnia-4122020/pl


 

 

Pierwsza z nich to zasoby niezbędne do realizacji programu. W tej części powinny zostać przedsta-

wione w szczególności plany finansowe (podano jedynie koszt szczepionek- 2,4 mld zł) oraz ilościowe 

zestawienia koniecznych do zaangażowania placówek, a także kadr medycznych, administracyjnych i 

technicznych.  

Druga część to szczegółowy harmonogram realizacji programu szczepień- z podziałem na etap przy-

gotowawczy i cztery etapy realizacji. Powinien on także przedstawiać prognozowane liczby wykona-

nych (pełnych) uodpornień, w określonych przedziałach czasowych. Bez stosownego uzupełnienia, 

opracowanie trudno uznawać za kompletne.  

Kolejnym ważnym zagadnieniem wymagającym rozstrzygnięć na poziomie centralnym, które po-

winno być omówione w programie, jest odpowiedzialność za wystąpienie poszczepiennych objawów 

niepożądanych. Było ono już wcześniej zgłaszane przez organizacje POZ. Podmioty wykonujące 

szczepienia powinny zostać zwolnione z tego rodzaju odpowiedzialności.    

Na zakończenie zapewniam, że Kolegium Lekarzy Rodzinnych w Polsce będzie, w miarę posiadanych 

możliwości, angażowało się i wspierało Narodowy Program Szczepień przeciwko COVID-19, a także 

promowało jego założenia w społeczeństwie. 

 

 

Z wyrazami szacunku,   
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