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Pan

Tomasz Grodzki

Marszałek Senatu

Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowny Panie Marszałku, 

odpowiadając na pismo z dnia 8.02.2022 r., znak sprawy: BPS/043-36-1489/22 

dotyczące zajęcia stanowiska przez Ministra Zdrowia w związku z oświadczeniem 

złożonym przez Senatorów Wadima Tyszkiewicza i Krzysztofa Kwiatkowskiego podczas 

36. posiedzenia Senatu RP w dniu 4 lutego 2022 r. w sprawie podjęcia  przez Ministra 

Zdrowia działań w zakresie wyszczepienia polskiego społeczeństwa, zwiększenie liczby 

przeprowadzanych testów, a także bezwzględne i sprawne wdrażanie w życie zaleceń 

Rady Medycznej przy Prezesie Rady Ministrów, uprzejmie proszę o przyjęcie 

następujących informacji.

Zgodnie z art. 68 ust. 4 Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej władze publiczne 

zobowiązane są do zwalczania chorób epidemicznych, w tym zakażeń i chorób 

zakaźnych u ludzi, a także innych chorób o charakterze społecznym. Realizacja 

przedmiotowego zadania, jest możliwa dzięki racjonalnym działaniom podejmowanym 

przez organy i instytucje państwa w obszarze zdrowia publicznego, w zakresie 

posiadanych przez nie kompetencji. Działania te skupiają się przede wszystkim na 

właściwej regulacji prawnej szczepień ochronnych, działalności oświatowo-zdrowotnej 

oraz w przypadku szczepień obowiązkowych na egzekwowaniu obowiązku poddawania 

się szczepieniom ochronnym.    
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Uważam za nader istotne podejmowanie działań na rzecz promowania tej formy 

profilaktyki poprzez zwrócenie uwagi na ich rangę w ochronie zdrowia publicznego, 

bowiem wiedza o występowaniu powikłań związanych z przechorowaniem chorób 

zakaźnych oraz towarzysząca jej świadomość społeczna dotycząca możliwości 

zapobiegania im poprzez zastosowanie szczepionek jest kluczową kwestią w ochronie 

zdrowia. 

Informacje na temat Narodowego Programu Sczepień są dostępne pod linkiem:               

https://www.gov.pl/web/szczepimysie/narodowy-program-szczepien-przeciw-covid-19

Raport szczepień przeciwko COVID-19 oraz poziom zaszczepienia mieszkańców                     

w poszczególnych gminach:

https://www.gov.pl/web/szczepimysie/raport-szczepien-przeciwko-covid-19

https://www.gov.pl/web/szczepienia-gmin#/poziomwyszczepienia.

Ponadto informuję, że możliwości testowania przeciwko COVID-19 zostały zwiększone 

poprzez umożliwienie wykonywania testów antygenowych w aptekach oraz mobilnych 

punktach pobrań.

Farmaceuci przeprowadzają testowanie w kierunku SARS-CoV-2 w aptekach 

ogólnodostępnych na podstawie obwiązujących przepisów prawa, w szczególności na 

podstawie obowiązującego rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 27 stycznia 2022 r. 

w sprawie wykazu badań diagnostycznych, które mogą być wykonywane przez 

farmaceutę (Dz.U. 2022 poz. 153) oraz rozporządzeń Ministra Zdrowia: w sprawie 

szczegółowych wymogów, jakim powinien odpowiadać lokal apteki (Dz.U. 2022 poz. 38), 

a także w sprawie wykazu pomieszczeń wchodzących w skład powierzchni podstawowej

i pomocniczej apteki (Dz.U. 2022 poz. 23).

Pokreślić należy, iż obecnie nie wydano rekomendacji o czasowym wstrzymaniu 

realizacji świadczeń planowych, co dodatkowo nie powinno wpływać na wydłużenie 

czasów oczekiwania na realizację świadczeń w warunkach szpitalnych.

Dodatkowo, na skutek decyzji Ministra Zdrowia / wojewody część świadczeniodawców 

otrzymała decyzje związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem 

COVID-19, w wyniku których przekształcono istniejącą bazę łóżkową w łóżka 

dedykowane leczeniu pacjentów z COVID-19. W tych miejscach zaistniała sytuacja 

mogła za skutkować ograniczeniem przyjęć pacjentów lub też zmianą terminów 

planowych zabiegów.

Jednocześnie należy wskazać, że oddziały wojewódzkie Funduszu pozostają                             

w bezpośredniej współpracy zarówno z Urzędami Wojewódzkimi w zakresie 

przygotowywania decyzji dla szpitali w zakresie tworzenia łóżek dla pacjentów                           
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z podejrzeniem zakażenia lub potwierdzonym zakażeniem wirusem SARS-CoV-2, jak              

i z samymi szpitalami, których dotyczą ww. decyzje.

Problemem sygnalizowanym przez dyrektorów szpitali, a mającym wpływ na 

ograniczenie przyjęć pacjentów, są też ogniska zakażeń koronawirusem wśród 

pacjentów i personelu oddziałów szpitalnych. Dodatkowo należy zwrócić uwagę na 

kwestię rezygnacji pacjentów z planowanych pobytów w szpitalach, a wynikającą                       

z obawy przed zakażeniem wirusem SARS-CoV-2, powszechnej wśród pacjentów, 

szczególnie osób starszych.

W przypadku świadczeń udzielanych w ramach POZ czy AOS ich realizacja odbywa się

bez zakłóceń, niemniej jednak mogą występować lokalnie w trudności w dostępie do 

tych świadczeń z powodu np. zlokalizowania ogniska SARS-CoV-2.

Z poważaniem

z upoważnienia Ministra Zdrowia

Waldemar Kraska

Sekretarz Stanu
/dokument podpisany elektronicznie/
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