
STATYSTYKI SZCZEPIEŃ PRZECIWKO COVID-19  
W SPG ZOZ NADARZYN/MŁOCHÓW ORAZ NAJNOWSZE WYTYCZNE 

 
Szczepienia przeciwko COVID-19 to największa szansa na wyjście z pandemii koronawirusa  
i powrót do normalności, czyli bezpieczny wyjazd na urlop, wyjście do kina, teatru czy też do 
restauracji.  Polska włączyła się w akcję masowych szczepień 27 XII 2020 r., natomiast personel 
SPG ZOZ w Nadarzynie rozpoczął pierwsze szczepienia w Domu Pomocy Społecznej Biały Bez: 
20 I 2021 r., a pierwsze stacjonarne szczepienia miały miejsce w przychodni w Nadarzynie 
26 I 2021 r. natomiast w Młochowie 27 I 2021 r.  
Szczepienia w DPS-ach zostały zakończone, zgłoszeni pensjonariusze zostali zaszczepieni  
I. oraz II. dawką szczepień przeciwko COVID – 19. Sprawną organizację szczepień w DPS – ach 
umożliwiło włączenie do akcji tzw. MOBILNEGO PUNKTU SZCZEPIEŃ!  
 

ZESTAWIENIE Z DNIA 1.03.2021 
 ZESTAWIENIE 

WSZYSTKICH 
SZCZEPIEŃ 

SPG ZOZ STACJONARNIE DPS GMINA NADARZYN 

Liczba wykonanych 
szczepień 

600 420 180 
 

Liczba szczepień I 
dawką 

390 300 90 
 
 
 

Liczba szczepień II 
dawką 

210 120 90 
 

 
Zainteresowanie szczepieniami jest bardzo duże, co potwierdzają statystyki zgłoszeń 
telefonicznych: zwiększone trzykrotnie po uruchomieniu zapisów na szczepienia! Jesteśmy 
przygotowani do wykonania 700 szczepień tygodniowo. Niestety nikt z nas ani z Samorządu 
nie ma wpływu na ilość otrzymanych dawek, ponieważ ograniczenia wynikają z ogólnego 
braku szczepionek, dlatego na dzień dzisiejszy wstrzymane są zapisy na szczepienia - nie mamy 
gwarancji dostawy szczepionek!  Jesteśmy jedynie wykonawcami szczepień uzależnionymi od 
ich dostępności. Planując akcję szczepień borykamy się z wieloma trudnościami niezależnymi 
od nas, m.in. ze zmieniającymi się wytycznymi z MZ, problemami z dostawą szczepionek 
(zmiany terminów dostaw, które zaburzają zaplanowany grafik szczepień!).  Coraz częściej 
placówki medyczne odstępują od przeprowadzania szczepień, ponieważ ogólnie panujący 
chaos organizacyjny dezorganizuje pracę wewnętrzną przychodni a przede wszystkim 
angażowanie personelu przy szczepieniach zmniejsza dostępność pacjentów do świadczeń 
medycznych.  
Odpowiedzi na pytania: Kto i kiedy może się zaszczepić przeciw COVID-19? W jaki sposób  
i gdzie można zapisać się na szczepienie? Jak przygotować się do szczepienia? - można 
uzyskać korzystając z całodobowej bezpłatnej infolinii, działającej siedem dni w tygodniu: 

numer telefonu: 989 lub (22) 62 62 989, email: szczepionki@nfz.gov.pl. 
 
Zachęcamy do śledzenia komunikatów z Ministerstwa Zdrowia, aby posiadać aktualną 
wiedzę na temat szczepień. Zgodnie z najnowszymi rekomendacjami Rady Medycznej ulegają 
zmianie zasady szczepień osób, które już przeszły Covid-19. Rada Medyczna zaleca, aby 



ozdrowieńcy byli szczepieni później. Zalecane jest przyjęcie jednej dawki szczepionki po 6 
miesiącach, licząc od dnia uzyskania wyniku testu potwierdzającego zakażenie. 

Marzec to otwarcie rejestracji i szczepień dla kolejnych grup z etapu I.  
Ważne daty w tym miesiącu to: 

• 7 marca – zakończenie szczepień nauczycieli; 
• 8 marca – rozpoczęcie dodatkowych szczepień z grupy 0; 
• 10 marca – otwarcie rejestracji dla pacjentów chorych przewlekle; 
• 15 marca – rozpoczęcie szczepień pacjentów chorych przewlekle; 

o szczepienia w terminie 15.03-21.03 (pacjenci dializowani); 
o szczepienia w terminie 22.03-28.03 (pozostali pacjenci z grupy chorych 

przewlekle); 
• 22 marca – rozpoczęcie szczepień pacjentów w wieku 69 lat; 
• 29 marca – rozpoczęcie szczepień służb mundurowych. 

Rejestracja osób w wieku od 65 – 69 lat z podziałem na podgrupy wiekowe rozpoczyna się 
od 11 marca: 

• Rejestracja będzie realizowana zgodnie z harmonogramem podanym przez MZ 

DATA GRUPA 
11.03 - 13.03 Rocznik 1952 
18.03 - 20.03 Rocznik 1952 - 1954 
22.03 - 24.03 Rocznik 1952 - 1956 
25.03 - 27.03 Grupa 70+ 

 

Od 15 marca rozpoczynają się szczepienia przewlekle chorych - obowiązuje kolejność 
szczepień. Na początku szczepionkę będą mogli przyjąć: 

• pacjenci dializowani z powodu przewlekłej niewydolności nerek; 
• pacjenci z chorobą nowotworową, u których po dniu 31.12.2019 r. prowadzono 

leczenie chemioterapią lub radioterapią; 
• pacjenci po przeszczepach komórek, tkanek i narządów, u których prowadzono 

leczenie immunosupresyjne; 
• pacjenci poddawani przewlekłej wentylacji mechanicznej. 

Skierowania dla tej grupy wystawione będą automatycznie. Pacjenci dializowani będą mogli 
się zaszczepić w swojej stacji dializ, osoby hospitalizowane – w szpitalach, w których są 
leczone. Uprawnieni będą mogli także skorzystać ze szczepień w szpitalach węzłowych lub  
w wybranym przez siebie punkcie populacyjnym.  Udostępnione są także wyjazdowe zespoły 
szczepiące dla osób, które nie są w stanie samodzielnie dotrzeć do punktu.  

 
 



 
Wyjazdowe punkty szczepień na terenie powiatu pruszkowskiego to: 

1. Corten Medic Tomasz Sikora, ul. Szkolna 6, 05-822 Milanówek 
 tel.: 22 602 09 97, email: rafal.neska@cortenmedic.pl; 

2. Nowodworskie Centrum Medyczne ul. Miodowa 2, 05-100 Nowy Dwór Mazowiecki 
  tel.: 22 775 47 40, email: rum.@ncm.med.pl; 

3. Zespół Opieki Zdrowotnej Szpitala Powiatowego w Sochaczewie, ul. Batalionów    
Chłopskich 3/7,96-500 Sochaczew, tel.: 46 864 95 52, email: 
r.skowronek@szpitalsochaczew.pl; szczepienia@szpitalsochaczew.pl. 

W czasie pandemii COVID – 19 nie wolno nam zapominać o innych chorobach, które także 
niosą śmiertelne powikłania, dlatego pomimo niezwykle ciężkich warunków 
epidemiologicznych w jakich przyszło nam się odnaleźć, proponujemy wszystkim znalezienie 
dla siebie odpowiednich badań w corocznym Kalendarzu badań profilaktycznych, który 
będziemy się starać cały czas prowadzić. Przypominamy także, że w przychodni można 
wykonać testy diagnostyczne w kierunku COVID – 19:  

• RT-PCR GENETYCZNY 
• TEST NA PRZECIWCIAŁA MET. ELISA 
• ANTYGEN TEST PANBIO ABBOT 

Nie oglądając się na chaos wytycznych, narzuciliśmy sobie sami w przychodni w Nadarzynie 
jak i w Młochowie reżim epidemiologiczny, korespondujący z nauką i logiką, 
służący wszystkim: a przede wszystkim nieszczepionym pacjentom, jak   i naszemu zespołowi 
medycznemu. Chcemy, aby nie wytyczne, ale dobry przegląd sytuacji pozwoliły oddać więcej 
czasu dla pacjenta kosztem porad zdalnych, które zostaną utrzymane dla osób 
niewymagających wizyt w przychodni. 

 

 
 

Zapraszamy 
dyr. Adam Chustecki  

SPG ZOZ w Nadarzyn/Młochów 

 
 


