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Szanowny Panie Ministrze,
W związku z otrzymaniem pisma w sprawie preferencji w dostępie do szczepień
przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 w jednostkach Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego,
uprzejmie informuję, że „Narodowy program szczepień” przyjęty w drodze uchwały przez
Radę Ministrów w dniu 15 grudnia 2020 r., jest dokumentem rządowym realizującym cel
strategiczny jakim jest osiągnięcie poziomu zaszczepienia społeczeństwa umożliwiającego
zapanowanie nad pandemią COVID-19 do końca 2021 roku, przy jednoczesnym zachowaniu
najwyższych standardów bezpieczeństwa.
Pierwszy etap naboru podmiotów do Narodowego Programu Szczepień przeciwko
COVID-19 zakończył się 11 grudnia 2020 r. Placówki medyczne, które chciały wziąć udział
w ww. Programie, mogły składać wnioski (elektroniczne formularze), a te które pozytywnie
przeszły kwalifikację, otrzymały elektroniczne potwierdzenie dołączenia do ww. Programu.
Od 18 do 22 grudnia 2020 r. trwały dodatkowe nabory lokalne, a ocena wniosków została
zakończona 24 grudnia 2020 r.
Zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach
związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób
zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. poz. 374 , z późn. zm.)
zakwalifikowane do ww. Programu placówki medyczne są umieszczane w wykazie podmiotów
wykonujących
opracowywanym
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COVID-19,

wojewódzkiego

Narodowego Funduszu Zdrowia w porozumieniu z wojewodą. Wykaz ten podlega ogłoszeniu
w wojewódzkim dzienniku urzędowym w drodze obwieszczenia wojewody oraz w Biuletynie
Informacji Publicznej Narodowego Funduszu Zdrowia (art. 7 ust. 3 ww. ustawy). Za udział
w ww. Programie świadczeniodawcy przysługuje wynagrodzenie, którego stawki zostały ujęte
w zarządzeniu Nr 187/2020/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 25 listopada
2020 r. w sprawie zasad sprawozdawania oraz warunków rozliczania świadczeń opieki
zdrowotnej związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19
(ze zm.).
Narodowy program szczepień w cz. VI określa kolejność szczepień. Obecnie
realizowany jest etap „0”, tj. szczepienia pracowników sektora ochrony zdrowia (w tym
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i pracowników Miejskich Ośrodków Pomocy Społecznej oraz personelu pomocniczego
i administracyjnego placówek medycznych, w tym stacji sanitarno-epidemiologicznych.
Etapy szczepień przyjęte w ww. Programie wskazują na pierwszeństwo osób
należących do danej grupy, jednak w przypadku dostępności szczepionek ponad
zainteresowanie, ze szczepienia będą mogły korzystać osoby z kolejnych grup. Odpowiadając
na apel Naczelnej Izby Lekarskiej o jak najefektywniejsze wykorzystanie szczepionek
dostarczonych do szpitali w okresie świąteczno-noworocznym, do 6 stycznia 2021 r., oprócz
szczepienia pracowników szpitali, zostało dopuszczone szczepienie członków ich rodzin oraz
pacjentów, którzy w tym czasie przebywali w szpitalu, a których stan zdrowia na to pozwalał.
Szczepienia tych osób mogły być jednak realizowane tylko i wyłącznie w przypadku ryzyka
zmarnowania szczepionki, przy czym Narodowy Fundusz Zdrowia w swoim komunikacie
wyraźnie informował, że zażąda pilnych wyjaśnień od podmiotów, w których pojawiły się
uzasadnione wątpliwości co do złamania tych zasad (Centrala NFZ - Aktualności / Aktualności
/ Narodowy Fundusz Zdrowia (NFZ) – finansujemy zdrowie Polaków ).
W związku z pojawieniem się informacji o możliwości naruszenia zasad szczepień
przedstawionych w ww. Programie, Narodowy Fundusz Zdrowia na polecenie Ministra
Zdrowia, w oparciu o przepis art. 61a ust. 2a ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach
opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2020 r., poz. 1398, z późn.
zm.) przeprowadził kontrolę realizacji szczepień między innymi w Uniwersyteckim Centrum
Klinicznym Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.
W wyniku kontroli w UCK Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego stwierdzono
złamanie zasad zawartych w ww. Programie. W trakcie organizacji szczepień już 28 grudnia
2020 r. został przesłany plik z danymi osób spoza grupy „0”, gdy tymczasem dopiero
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29 grudnia 2020 r. pojawiły się informacje Narodowego Funduszu Zdrowia, zgodnie z którymi
w przypadku, kiedy była potencjalna sytuacja, że szczepionka się zmarnuje, można było
doprosić pacjenta szpitala i ewentualnie rodzinę personelu medycznego lub niemedycznego
zatrudnionego w szpitalu. Kontrolerzy z Narodowego Funduszu Zdrowia w trakcie trwającego
postępowania kontrolnego sprawdzali m.in. czy personel uprawniony, zgłoszony do szczepień
i przebywający w szpitalu w dniu, w którym przekazano szczepionkę osobom spoza grupy,
został zaszczepiony.
Przedstawiając powyższe uprzejmie informuję, że wystąpienie pokontrolne zostało
skierowane do podmiotu kontrolowanego.

Z poważaniem,
Bernard Waśko
Z up. p.o. Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia
/Dokument podpisano elektronicznie/
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