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Pan 

dr n. med. Klaudiusz Komor

Prezes Okręgowej Rady Lekarskiej

Beskidzkiej Izby Lekarskiej

Szanowny Panie Prezesie, 

w odpowiedzi na pismo BIL/W/2021/02/338 z dnia 12 lutego 2021 r., w sprawie 

szczepień przeciwko COVID-19, proszę o przyjęcie następujących informacji.

Zgłaszane uwagi i postulaty są szczegółowo analizowane we współpracy z właściwymi 

organami. Nie można wykluczyć, że analiza wniosków i postulatów zgłaszanych w toku 

realizacji szczepień, w przypadku uznania ich za zasadne i przy jednoczesnym 

wystąpieniu możliwości ich rozwiązania oraz w miarę dostępnych szczepień, może 

skutkować wprowadzeniem zmian w kolejności szczepień i w sposobie ich organizacji. 

Aktualnie prowadzone są prace nad zwiększeniem ilości punktów szczepień 

z uwzględnieniem przygotowanej przez Narodowy Fundusz Zdrowia mapy potrzeb 

szczepiennych. Ze względu na zwiększenie ilości dostaw szczepionek do Polski możliwe 

było też zwiększenie puli dostaw do poszczególnych punktów.

Jednocześnie informujemy, że wszyscy uprawnieni pacjenci są zobowiązani co do 

zasady do zaszczepienia pierwszą i drugą dawką w tym samym punkcie szczepień. 

Pacjenci, którzy z przyczyn losowych nie mogą zostać zaszczepieni II dawką 

w podmiocie, w którym zostało wykonane szczepienie I dawką (np. zmiana miejsca 

zamieszkania, zmiana z ważnych przyczyn o charakterze losowym, brak możliwości 

zaczepienia z powodów zdrowotnych),  powinni zgłosić się do innego wybranego punktu 

szczepień, uzgodnić taką możliwość z koordynatorem punktu szczepień i ustalić terminu 
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takiego szczepienia II dawką. Punkt szczepień jest zobowiązany do przyjęcia takich 

pacjentów i zrealizowania szczepienia zgodnie CHPL.

Przepraszamy za zwłokę w przekazaniu przedmiotowych informacji. Ministerstwo 

Zdrowia stara się na bieżąco udzielać odpowiedzi na zadawane pytania, niemniej jednak 

z uwagi na skalę korespondencji, jaka obecnie wpływa w sprawie Narodowego 

Programu Szczepień, nie zawsze jest to możliwe.

Z poważaniem, 

Hubert Życiński 

Zastępca Dyrektora 
/dokument podpisany elektronicznie/
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