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Pan 

Roman Kołek

Przewodniczący

Komisji ds. Ochrony Zdrowia 

i Polityki Społecznej 

Związku Województw RP

Szanowny Panie Przewodniczący,

W związku z apelem Komisji ds. Ochrony Zdrowia i Polityki Społecznej Związku 

Województw RP z dnia 4 maja 2021 r. o wprowadzenie w Polsce jednolitych wytycznych 

postępowania wobec pacjentów przyjmowanych do szpitali, przekazanym Ministerstwu 

Zdrowia mailowo w dniu 6 maja 2021 r., uprzejmie informuję, że przedmiotowy apel został 

przedłożony Radzie Medycznej ds. COVID-19 przy Prezesie Rady Ministrów przy piśmie 

z dnia 13 maja 2021 r. wraz z prośbą o odniesienie się do postulatów zawartych w apelu 

oraz ewentualne przygotowanie stosownych wytycznych w tym zakresie (pismo 

w załączeniu).

Jednocześnie, opierając się na stanowisku Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego 

PZH – Państwowego Instytutu Badawczego z dnia 18 sierpnia 2021 r., pragnę zaznaczyć, 

że na podstawie dotychczasowych dowodów naukowych szczepienie przeciw COVID-

19 skutecznie zmniejsza ryzyko poważnych skutków zachorowania na COVID-19, takich 

jak hospitalizacja, ciężki przebieg choroby czy zgonu z powodu COVID-19, natomiast 

w ograniczonym stopniu chroni przed zakażeniem wirusem SARS-CoV-2. Z tego względu 

fakt pełnego zaszczepienia nie wyklucza możliwości zakażenia, przebiegającego często 

bezobjawowo lub skąpoobjawo, ale mimo to wystarczającego do transmisji wirusa na 

osoby podatne na zakażenie.
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Szczególnie narażone na zakażenie po zaszczepieniu przeciwko COVID-19 są osoby 

z  obniżoną odpornością, które statystycznie częściej (niż ma to miejsce przeciętnie 

w populacji) korzystają z opieki zdrowotnej, w tym również w ramach leczenia szpitalnego. 

Osoby te pomimo pełnego zaszczepienia mogą być mniej efektywnie chronione przez 

szczepionkę ze względu na obciążenia zdrowotne w porównaniu z ogółem społeczeństwa. 

Ochrona poszczepienna w przypadku tych osób może być ograniczona i trwać krócej niż 

w przypadku osób ze zdrowym układem odpornościowym, dlatego też m.in. tym osobom 

zaleca się przyjęcie trzeciej dawki szczepionki, w ramach kontynuacji pierwotnego cyklu 

szczepienia przeciw COVID-19.

Z punktu widzenia bezpieczeństwa zarówno pacjentów, jak i personelu medycznego, 

powyższe kwestie powinny niewątpliwe być uwzględniane w procedurach przyjmowania 

pacjentów do szpitali.

Z poważaniem

z upoważnienia Ministra Zdrowia
Waldemar Kraska
Sekretarz Stanu
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Załączniki:

 Pismo Ministerstwa Zdrowia do Rady Medycznej ds. COVID-19 przy Prezesie Rady Ministrów z dnia 
13 maja 2021 r. w przedmiotowej sprawie.
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