Zamieszanie ze szczepionkami w Szpitalu Południowym. Dla
części seniorów zabrakło dawek!
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Kilkadziesięciu seniorów nie zostało zaszczepionych w umówionym wcześniej terminie w
punkcie w Szpitalu Południowym. W ostatniej chwili zostali powiadomieni o przełożeniu
wizyty na obecny tydzień. Placówka tłumaczy to błędem w systemie dystrybucji szczepionek.
W Szpitalu Południowym na Ursynowie od 25 stycznia trwają szczepienia seniorów. To wyjątkowy
punkt na mapie Warszawy, który tygodniowo dostaje więcej niż 30 dawek szczepionki.
Jeszcze w miniony piątek, 26 stycznia wiceprezydent Warszawy Renata Kaznowska mówiła, że
placówka dostała 1600 dawek i do niedzieli, 31 stycznia szczepienia są niezagrożone. Co zatem się
stało, że ojciec naszego czytelnika, pomimo potwierdzonego zaproszenia na szczepienie, w ostatniej
chwili został go pozbawiony?
Mój 84-letni tata został zapisany na 31 stycznia, na 16:45. W sobotę dostał SMS oraz
telefon z potwierdzeniem wizyty. Tymczasem w niedzielę, na kilka godzin przed wizytą
ponownie zadzwonili ze szpitala z informacją, że nie ma szczepionek, więc szczepienie
jest odwołane i w środę poinformują o nowym terminie.
Zastanawiam się jak to możliwe, że wczoraj szczepionka była, przypisana do konkretnych
osób, a dziś jej zabrakło..? Oczywiście może tata miał pecha i był to jednostkowy

wypadek przy pracy, ale może osób w takiej sytuacji jest więcej, w wyniku zaniedbań,
bądź kumoterstwa?
- opisuje nasz czytelnik pan Michał.

Szpital się tłumaczy
Takich osób, którym w Szpitalu Południowym przełożono termin szczepienia jest około 30-40. Ma to
być wynikiem rozbieżności jakie powstały w systemie zamówień między liczbą zapisanych na
szczepienie osób, a zamówionymi dla nich dawkami.
- Zasady systemu dystrybucji szczepionek wymusiły niewielką modyfikację harmonogramu szczepień.
Kilkudziesięciu pacjentów z niedzieli otrzyma szczepionki najszybciej jak będzie to możliwe - w ciągu
kilku najbliższych dni - zapewnia Ewa Więckowska, prezes Szpitala Solec, który zarządza
ursynowską placówką.
Przeniesienie dodatkowych osób na bieżący tydzień, ma nie mieć żadnego znaczenia dla pacjentów
już zapisanych. Placówka obiecuje, że nie ulegną zmianie zarezerwowane dla nich terminy.
W pierwszym tygodniu szczepień, od 25 do 31 stycznia w Szpitalu Południowym zaszczepiono blisko
1700 z ponad czterech tysięcy zapisanych tam seniorów.
Punkt przy Pileckiego działa codziennie w godzinach 8:00-20:00 i na razie nie prowadzi już zapisów
na szczepienia.
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