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Pan
Tomasz Grodzki
Marszałek Senatu RP
Szanowny Panie Marszałku,
odpowiadając na oświadczenie Pana Senatora Adama Szejnfelda złożone na 23.
posiedzeniu Senatu RP dotyczące organizacji punktów szczepień przeciw COVID-19,
uprzejmie proszę o przyjęcie poniższych informacji.
W pierwszej kolejności należy wskazać, że w procesie wdrażania szczepień
powszechnych wielkopolski oddział NFZ opierał się na wytycznych dotyczących
organizacji
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Narodowego Programu Szczepień, opracowanych przez zespół Kancelarii Prezesa
Rady Ministrów, Ministerstwa Zdrowia, Narodowego Funduszu Zdrowia i Głównego
Inspektoratu Sanitarnego.
Zgodnie z ww. wytycznymi w każdym powiecie (lub mieście na prawach powiatu)
powinny działać co najmniej 2 duże punkty szczepień funkcjonujące jako Punkty
Szczepień Powszechnych:
- jeden prowadzony przez podmiot wykonujący działalność leczniczą (PWDL) dotychczasowy populacyjny punkt szczepień - najlepiej szpital z dużym potencjałem
szczepień,
- drugi jako element sieci koordynowanej przez wojewodów - organizowany przez
samorządy we współpracy z wybranym PWDL oraz w porozumieniu z NFZ.
Nowe punkty powinny być co do zasady organizowane poza obecną siecią placówek
medycznych (np. w domu kultury, w formie namiotów lub punktów drive-thru).
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W powiatach o największej gęstości punktów szczepień opartych o istniejące placówki
medyczne i dużej wydajności wystarczające może być funkcjonowanie tylko jednego
PSP.
Wydajność PSP powinna być następująca:

- miasta do 50 tys. mieszkańców - wydajność min. 200 dawek dziennie,
- miasta powyżej 50 tys. mieszkańców - wydajność min. 500 dawek dziennie.
W procesie organizacji PSP biorą udział: jednostka samorządu terytorialnego (JST),
wojewodowie oraz Narodowy Fundusz Zdrowia, których rolą w szczególności jest:
JST:

- wybór i organizacja miejsca PSP (we współpracy z PWDL),
- wysłanie do wojewody listy proponowanych nowych PSP (miejsca utworzenia PSP i
współpracujące PWDL);
wojewodów:

- koordynacja procesu na terenie województwa,
- nadzorowanie procesu zgłaszania list z proponowanymi PSP,
- analiza z NFZ zgłoszonych PSP,
- ogłoszenie listy ostatecznie zaakceptowanych nowych PSP;
NFZ:

- weryfikacja spełnienia wymogów formalnych przez zgłoszone PSP,
- analiza (z wojewodami) wzrostu potencjału szczepień w poszczególnych powiatach i
wydanie decyzji które spośród proponowanych punktów zostaną włączone do
Narodowego Programu Szczepień jako PSP,

- wizytacja w nowych PSP i sprawdzenie spełnienia wymogów (uwzględniając
odpowiednie oznaczenie punktów szczepień).
Na liście zaproponowanych przez JST Punktów Szczepień Powszechnych, przekazanej
do OW NFZ, znalazły się:
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W dalszej kolejności Urząd Wojewódzki w Poznaniu przekazał informację, że PWDL Ars
Medical Sp. z o.o. zwiększył w każdym z proponowanych punktów szczepień wydajność
do 2000 szczepień na tydzień oraz zadeklarował po 2 zespoły szczepiące.
Oddział NFZ w Poznaniu dokonując weryfikacji przedłożonej listy PSP na terenie
powiatu pilskiego oparł się na przytoczonych powyżej wytycznych, tj.:
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- dokonał oceny formalnej zaproponowanych przez JST 5 Punktów Szczepień
Powszechnych - każdy z nich działa przy podmiocie wykonującym działalność
leczniczą,

- przeanalizował wydajność punktów szczepień ówcześnie funkcjonujących na terenie
powiatu (19 punktów/21 kont w Systemie Dystrybucji Szczepionek) oraz wydajność
zadeklarowaną przez proponowane PSP, obliczając wskaźnik zaszczepienia (liczba
tygodni konieczna do zaszczepienia uprawnionej na terenie powiatu populacji) - dążąc
do równomiernego dostępu do szczepień w powiatach za wartość graniczną
zaszczepienia populacji uznano 25 tygodni, za optymalną od 20 do 25 tygodni - biorąc
pod uwagę istniejący oraz proponowany potencjał (liczba szczepień na tydzień)
wskaźnik dla powiatu pilskiego wyniósł 15.4 tyg.,

- ustalono, że 3 spośród zaproponowanych PSP zaoferowało mniej niż 500 dawek
dziennie.
Biorąc pod uwagę wytyczne dotyczące organizacji PSP oraz uwzględniając wynik
przeprowadzonych analiz (zbyt wysoki wskaźnik zaszczepienia), ustalono, że na terenie
powiatu pilskiego należy uruchomić 2 PSP (jeden na bazie istniejącego punktu
szczepień realizowanych przez Szpital, drugi organizowany poza obecną siecią
placówek medycznych), zapewniające 500 szczepień dziennie każdy (miasto powyżej
50 tys. mieszkańców).
Wskazane kryteria spełniły następujące lokalizacje:
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Wskazane punkty zapewniały, wraz z dotychczasowymi punktami szczepień
populacyjnych, zaszczepienie uprawnionej populacji powiatu pilskiego w ciągu 22,9
tygodni.
Podmiot leczniczy Ars Medical Sp. z o.o. od dnia 28 kwietnia 2021 r. prowadzi punkt
szczepień populacyjnych pod adresem 64-920 Piła, Aleja Wojska Polskiego 43,
zapewniając wydajność 700 szczepień na tydzień. Natomiast do Oddziału Funduszu nie
wpłynął formularz zgłoszeniowy dotyczący realizacji szczepień populacyjnych na terenie
przychodni przyzakładowej dla pracowników Signify Poland sp. z o.o. pod adresem 64920 Piła, Aleja Powstańców Wielkopolskich 195. Należy jednocześnie wskazać, że na
terenie Piły, oprócz dwóch Punktów Szczepień Populacyjnych, szczepienia przeciwko
Covid-19 realizuje obecnie 10 punktów szczepień.
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https://www.gov.pl/web/szczepimysie/mapa-punktow-szczepien#/

Z poważaniem
z upoważnienia Ministra Zdrowia
Anna Goławska
Podsekretarz Stanu
/dokument podpisany elektronicznie/
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