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Pan 

Adam Niedzielski 

Minister Zdrowia 
 
      

 

 

Szanowny Panie Ministrze, 

 

     25 stycznia 2021 r ruszają szczepienia osób zakwalifikowanych do grupy pierwszej w ramach 
Narodowego Programu Szczepień przeciwko COVID-19, w tym m.in. pensjonariuszy Domów Pomocy 
Społecznej i Zakładów Opiekuńczo-Leczniczych, pielęgnacyjno-opiekuńczych i innych miejsc 
stacjonarnego pobytu. Z przekazów medialnych Ministerstwa Zdrowia wiemy, że chodzi przede wszystkim 
o osoby starsze, objęte stałą opieką społeczną. Jednakże pensjonariuszami ośrodków pielęgnacyjno-
opiekuńczych takich jak chociażby Środowiskowe Domy Samopomocy są nie tylko osoby w podeszłym 
wieku.  

     Mając na względzie dobro wszystkich osób z niepełnosprawnościami, w tym osób z zaburzeniami 
psychicznymi, będącymi pod stałą opieką ww. placówek, a przede wszystkim kierując się ich zdrowiem  
i bezpieczeństwem epidemicznym, zwracam się do Pana Ministra z pytaniem, czy osoby te zostały 
również uwzględnione w I etapie Narodowego Programu Szczepień? 

     Mówiąc o pensjonariuszach „innych miejsc stacjonarnego pobytu” zakładamy i mamy głęboką nadzieję, 
że chodzi również o placówki takie jak ŚDS. Podopieczni tych ośrodków oprócz zaburzeń psychicznych 
oraz niepełnosprawności sprzężonych bardzo często borykają się z innymi chorobami współistniejącymi,    
a rok 2020 był dla nich szczególnie trudny. Wypracowane wcześniej aktywności uległy znacznemu 
ograniczeniu z powodu epidemii SARS-CoV-2 i zawężonej działalności placówek. Udział  
w terapii jedynie w sposób zdalny znacznie obniżył chęci do pracy, motywację i stał się przyczynkiem do 
wycofania społecznego. Dlatego tak ważne jest by osoby te mogły jak najszybciej wrócić do codziennej 
aktywności w ramach stacjonarnej terapii zajęciowej. Wierzymy, że dzięki szybkiemu zaszczepieniu tak 
właśnie będzie.  

      Jeżeli jednak system nie zaliczył pensjonariuszami ośrodków pielęgnacyjno-opiekuńczych takich jak 
chociażby Środowiskowe Domy Samopomocy do I grupy uprawnionych do szczepień, apelujemy                
o włączenie ich do tej grupy, aby zapewnić im jak najszybszą ochronę i możliwości terapii.   

  

 

                                                                     

Z poważaniem 

                                                                                                                Jacek Gursz  
                                                                                               
                                                                                                      Przewodniczący SGiPW 
 
 
 
Do wiadomości: 
1. Pełnomocnik Rządu ds. Narodowego Programu Szczepień Przeciw COVID-19     
2. Pełnomocnik Wojewody Wielkopolskiego ds. szczepień                                         
3. Wielkopolskie samorządy 
4. Media  


