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Oświadczenie skierowane do ministra zdrowia Adama Niedzielskiego oraz do ministra – członka Rady 

Ministrów Michała Dworczyka 

Szanowni Państwo! 

Realizacja narodowego programu szczepień to nie tylko logistyka, dystrybucja czy organizacja punktów 

szczepień, ale przede wszystkim zapewnienie bezpieczeństwa zdrowotnego społeczeństwa. Edukowanie 

i informowanie obywateli o kolejnych decyzjach podejmowanych przez naukowców i lekarzy jest bardzo 

ważnym elementem, który pomaga także w podejmowaniu decyzji tym osobom, które chcą się zaszczepić. 

Obecnie społeczeństwo dopytuje o daty możliwych szczepień, o kwestie dostępności, a także o ewentualne 

odczyny poszczepienne czy późne powikłania. Rzetelne, podparte wiedzą naukową dane są w tym momencie 

bardzo istotne. Bez tej wiedzy nie możemy podejmować dobrych decyzji, a wiedzy tej powinni dostarczać 

lekarze, specjaliści z dużym doświadczeniem i autorytetem. 

Plan szczepień, jak wiemy, ulega ciągłym zmianom. Nie zawsze wiemy, dlaczego zapadają takie, a nie in-

ne decyzje i kto doradza w poszczególnych kwestiach. Chcąc budować zaufanie społeczne, należy prowadzić 

transparentny dialog, podparty wiedzą medyczną. Obserwując wdrożony program szczepień, liczne konferen-

cje, widzimy tylko polityków. Absolutnie brakuje obecności i wypowiedzi osób, które doradzają w kwestiach 

medycznych, a jeżeli takie są, to są zupełnie niewidoczne. Teraz, kiedy zainteresowanie obywateli procesem 

wyszczepiania wzrasta, taka osoba jak ekspert, lekarz z wiedzą epidemiologiczną powinna codziennie spoty-

kać się z Polakami i informować o każdej decyzji, argumentując ją wiedzą medyczną. Walka z epidemią to 

przede wszystkim wiedza medyczna, a nie statystyka czy tylko ekonomia. Mam nadzieję, że cała logistyka 

jest oparta także na wiedzy medycznej i podporządkowana decyzjom lekarzy. 

Oczekuję od Pana Ministra informacji, kto jest tym autorytetem medycznym, który odpowiada za bezpie-

czeństwo zdrowotne obywateli i powinien – po raz kolejny to podkreślę – stanąć u boku Pana Ministra, aby 

komunikować się ze społeczeństwem. 

Mam nadzieję, że trwają także prace naukowe, badawcze dotyczące mutacji koronawirusa oraz jego roz-

przestrzeniania się w Polsce. Mam również nadzieję, że wiodącą rolę spełnia Narodowy Instytut Zdrowia 

Publicznego, którego głosu także bardzo brakuje. 

Potrzebujemy odpowiedzialności, autorytetów, lekarzy, którzy stają na czele i informują społeczeństwo, 

zapewniając w ten sposób bezpieczeństwo zdrowotne. 

Beata Małecka-Libera 
 


