9 771509 311102

ISSN: 1509-3115 Indeks: 353299

www.tygodnikprzeglad.pl

Nr 3 (1097)
11-17.01.2021
Cena 7,50 zł
(w tym 8% VAT)

CYTATY
KS. THOMAS DOYLE,

MÓJ PRZEGLĄD

USA

„Wolna Sobota”
magazyn „Gazety Wyborczej”

BRYAN CAPLAN,
ekonomista amerykański

Dyplom studiów?
To taka pieczęć
na czole, która
potwierdza,
że jesteś inteligentnym
i sumiennym
konformistą.
„Forum”

PROF. WIESŁAW
ŁUKASZEWSKI,
psycholog

Częściej kłody
pod nogi rzucają
sobie kobiety.
„Charaktery”

MACIEJ MALEŃCZUK,
muzyk

Starość zaczyna się,
gdy kończą się
marzenia.
„Twój Styl”

Jerzy Domański

Alibi dla władzy
Wiadomo, że dla ludzi zaradnych kolejki nie są przeszkodą. Nie było jeszcze takiego prawa, którego by Polacy nie próbowali skutecznie obejść. Tak było już długo przed zaborami. I jeśli coś się
zmieniło, to na gorsze. Choć może teraz jest tak, jak było, tylko media społecznościowe szybciej
pokazują i piętnują takie przypadki. Cwaniactwo, kumoterstwo i nepotyzm nie mają jednej barwy
politycznej. To prawdziwie ponadpartyjna przypadłość. Dotyka ludzi wszystkich opcji. I tych, którzy
manifestują głęboką wiarę, i ateistów. Poczucie wstydu jest u wielu Polaków tak głęboko schowane,
że nie przeszkadza im w przekrętach.
Trudno się przyzwyczaić do tego. I uznać, że tak po prostu w Polsce jest. Zmiana tej bylejakości,
cwaniactwa i życia bez przestrzegania reguł może nastąpić tylko poprzez cierpliwą edukację. Ale
czy taki proces ma szanse powodzenia bez elit? Bez autorytetów, które nie skuszą się pójściem
na skróty?
Najgorzej jest wtedy, gdy autorytety, elity i lokalni liderzy zawodzą. Gdy poza kolejką pierwsi
dostają szczepionkę, która ratuje życie.
A tyle razy przy byle okazji mówili o równości, praworządności i przejrzystości. Mówili, ale nie
traktują tego serio. Grają porządnych obywateli, a robią na opak. Można, jak TVN, stale podkreślać,
że oni to wolne media. Tylko co to teraz znaczy? Po wyprawie na szczepienia bez kolejki. Żenujące
są ich pokrętne tłumaczenia.
Szczepionka jest ciągle dobrem deficytowym, a więc szczepienia muszą być przejrzyste i jawne.
Opowiadanie o tym, że szczepienie celebrytów służy promocji tej akcji, obraża ludzką inteligencję.
Co rząd Morawieckiego i celebryci chcą promować? Przecież na szczepionkę czeka już
kilkanaście milionów zdesperowanych ludzi. Ludzi zdecydowanych na zastrzyki.
Kiedy machina państwowa sobie z tym poradzi? Za ile miesięcy? Dopiero wtedy, gdy większość
chętnych dostanie szczepionkę, będzie czas na promocję, przekonywanie wahających się. Dopiero
wtedy. A nie rok wcześniej! Teraz takie akcje są tylko pustą, choć kosztowną propagandą. Bałagan,
wpadki organizacyjne, brak procedur i spójnego przekazu oraz mizerne kwalifikacje zarządzających
planem szczepień nikogo nie mogą zachęcić. Działania, które obserwujemy, to antypromocja. I żadni
celebryci tego nie odmienią, jeśli nie zobaczymy elementarnej sprawności władzy.
Niestety, ośmieszając siebie i głoszone wartości, grupa bezkolejkowych artystów, polityków
i samorządowców dała rządowi alibi, że nie tylko on jest…

BĄKOWSKI

Papież Polak
był postrzegany
jako despota
i człowiek o dwóch
osobowościach –
aktor i konserwatysta.
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Wkrótce w PRZEGLĄDZIE
Prof. Tadeusz M. Orłowski
W zeszłym roku zoperowaliśmy
o 30% mniej pacjentów

Różewicz i Lem
– patroni roku 2021

Dziewięć godzin na SOR-ze

Mam podobne spostrzeżenia, jak autorka artykułu „Dziewięć godzin na SOR-ze”. Dotyczą one
SOR-u szpitala w jednym z miast powiatowych
Wielkopolski. Byłem świadkiem, jak 28 grudnia
2020 r. w godzinach popołudniowych pani ratownik z pogotowia niemal błagała personel SOR-u o przyjęcie chorego
z zawałem serca, bo czekała z nim na dworze trzy godziny. Tu nie
trzeba przypominać, że w przy zawale liczą się minuty. W tym samym czasie na łóżko na oddziale SOR położono mężczyznę chorego
na covid, a obok leżały osoby z dolegliwościami kardiologicznymi.
Starszy pan przy rejestracji mówił: „Umieram”, a gdy zmierzono
mu temperaturę, miał ponad 39 st. Przez godzinę przebywał w tym
samym pomieszczeniu, co inni pacjenci. Pomieszczenia potem nie
zdezynfekowano, a przecież mógł być chory na covid. Nie ma więc
co się dziwić, że ludzie często zarażają się koronawirusem w szpitalach. O braku empatii pracowników SOR-ów dla osób w podeszłym
wieku, często niedołężnych, nie wspomnę. Lepiej spokojnie zejść
z tego świata w domu.
Czytelnik

•

Red. Beata Igielska popełniła pewien podstawowy błąd, jaki
popełnia wielu Polaków: zgłosiła się na SOR z problemem, którym
Szpitalny Oddział Ratunkowy z założenia NIGDY nie powinien się zajmować, podobnie jak nie powinien się nim zajmować wspomniany
w artykule lekarz rodzinny. Z takim problemem pacjent zgłasza się
do ambulatorium chirurgicznego (bez skierowania w przypadku nagłym) lub do nocnej i świątecznej pomocy medycznej. I rozpropagowaniu tej informacji wśród społeczeństwa powinna służyć tego
typu publikacja.
Ewa Szeląg

Dr hab. Lech Mażewski
Wielopolski a uwłaszczenie chłopów
po powstaniu styczniowym

Sądny rok Kościoła

Do takiego stanu, w jakim obecnie
znalazł się Kościół, przyczynili się wszyscy. Ile to w naszym kraju mamy placów, ulic, szkół nazwanych imieniem
Jana Pawła II, ileż pomników, które sam
święcił… W wielu miejscowościach papież nigdy nie był, ale wszyscy tego pragnęli, bo nie wypada,
aby nie było jego pomnika. Coraz troskliwiej pielęgnujemy
tych, którzy tę wiarę obsługują, a nie tego, co tę wiarę stworzył. To jakiś absurd wiary w naszym kraju.

Andrzej Kościański

Czarna ospa we Wrocławiu

Jak się udało w 1963 r. zaszczepić przeciwko ospie 8 mln
Polaków? Bo tamta władza miała za zadanie rozwiązać
problem, a nie patrzeć na słupki popularności. I nikogo nie
interesowało zdanie różnej
maści foliarzy.

Mateusz Żyła

•

W PRL przy opracowywaniu szczepionek nikomu nie
zależało na kasie, tylko na zdrowiu obywateli, ewentualnie
pośrednio na kasie, bo zdrowy obywatel mógł produkować
dobra z korzyścią dla siebie samego i innych. Dziś to nierealne.

Jerzy Krawiec-Mostowiak

Więcej wypowiedzi na ten temat na s. 30

ZDJĘCIE
TYG DNIA

Atak na świątynię
demokracji. Zwolennicy Donalda Trumpa
wdarli się do Kongresu
w trakcie zatwierdzania
wyników wyborów
prezydenckich. Wybuchły zamieszki. Pięć
osób nie żyje. Jaka
będzie Ameryka po tym
ataku? Waszyngton,
6 stycznia 2021 r.
FOT. STEPHANIE KEITH/REUTERS/FORUM
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Do zawodów szczególnie pożądanych w czasie epidemii należą: inspektorzy i audytorzy BHP, specjaliści
i menedżerowie e-commerce, magazynierzy, logistycy
i kurierzy, specjaliści od nowych technologii i IT.
Kamil Stoch po raz trzeci wygrał Turniej Czterech
Skoczni.
Polacy zachowują się coraz bardziej proekologicznie.
Według badań ARC Rynek i Opinia dla SGH 48% Polaków z dwóch produktów wybiera ten bardziej ekologiczny, a 44% zwraca uwagę na recykling opakowań.
Prawie 200 tys. użytkowników dronów w Polsce musi
od tego roku potwierdzić swoje kwalifikacje, przejść
szkolenie i zdać egzamin online.
Wieżowiec Varso Tower jest najwyższym budynkiem
w Warszawie. Ma już 230 m, a wraz z montowaną
iglicą osiągnie wysokość 310 m i będzie najwyższym
budynkiem w Unii Europejskiej.
Władze Krakowa będą dofinansowywać hostel interwencyjny dla osób LGBT. Urząd miasta przekaże na
ośrodek 184 tys. zł, co zapewni mu funkcjonowanie
w latach 2021 i 2022.
Fabryka samochodów w Tychach będzie od 2022 r.
produkowała e-auta w segmencie SUV-ów, wyposażone w napęd hybrydowy i elektryczny, w tym nowe
modele Jeepa, Fiata i Alfy Romeo. Inwestycja będzie
kosztowała 2 mld euro.

W 2020 r. zmarło w Polsce ponad 74 tys. osób. Więcej
niż rok wcześniej i najwięcej od II wojny światowej.
Na koronawirusa oficjalnie zmarło 29,1 tys. osób.
Krzysztof Szczerski stracił posadę szefa gabinetu
prezydenta Dudy. Wielokrotne próby znalezienia dobrze płatnej roboty za granicą nie wyszły ze względu
na jego mizerne kompetencje. Będzie więc kierował
biurem spraw zagranicznych u Dudy. I tak dobrze, że
nie biurem przepustek.
Sylwester w telewizji Kurskiego. Pokaz kiczu i bezguścia, który dobrowolnie oglądały miliony Polaków. Coraz głupiej, ale narodowo. Szmirusy i fałszywe
gwiazdki górą.
Z nowym rokiem wszedł w życie zakaz jazdy „na zderzaku”, niebezpiecznie blisko poprzedzającego samochodu. Ale walka z polską specyfiką trochę potrwa.
Abonament radiowo-telewizyjny, jak oficjalnie nazywa się haracz na propagandę dojnej zmiany, jest od
1 stycznia 2021 r. droższy. Kary za niepłacenie też
wzrosły. Podobnie jak poziom agresji tych mediów
wobec większości społeczeństwa.
Jeszcze 3 mln starych kotłów węglowych czeka na
wymianę na kotły ekologiczne. Najwięcej kotłów wymieniono w Krakowie (4188). A w Radomsku 4 na 7500.

PRZEBŁYSKI
Kaczyński – wpychany kolanem

Wiedzą, że tylko namolnością
i bezczelną presją mogą wymusić
budowę kolejnych pomników Lecha Kaczyńskiego oraz nazywanie
placów i ulic jego imieniem. Nie
boją się śmieszności i drwin z pomnika giganta, jaki mu postawili
na pl. Piłsudskiego w Warszawie.
Wielki Lech Kaczyński i mały Józef Piłsudski. Taką miarą dojna
zmiana ocenia ich historyczne zasługi. Warszawska prezydentura Kaczyńskiego to był dla miasta czas kompletnego zastoju, marazmu, braku inwestycji. I czekania na decyzje tabunów
marnych urzędników przywleczonych przez PiS.
Honorowanie takich rządów nazwą ulicy jest klinicznym
przykładem absurdu. I zachętą do przyszłej depisizacji przestrzeni publicznej. Radni PO to rozumieją. I oby nie ulegli
politycznym szantażystom.

Ordo Iuris na straży

Wielki pieszczoch dojnej zmiany, a jaki skromny. Na Instytut
Ordo Iuris, tak bliski władzy,
ciągle spadają jakieś wyróżnienia. Plus kasa, zlecenia i powołania do rad nadzorczych,
zarządów itd. Mimo takiego
eldorado prezes Ordo Iuris Jerzy Kwaśniewski, odbierając tytuł Strażnika Pamięci, nagrodę tygodnika „Do Rzeczy” w kategorii Instytucja, pokazał się jako człowiek skromny. I skromnie
wspomniał o zapuszczaniu korzeni oraz pierwszych owocach
instytutu, które są antidotum na upadek powagi prawa.
Taki adwokacki żarcik. Bo prezes Kwaśniewski wie, jak to jest
z powagą prawa za PiS. Dla ludzi protegowanych przez Ordo Iuris bramy awansu są szeroko otwarte. A im gorzej, tym
strażników więcej. Kancelaria eksperta Ordo Iuris, też mecenasa, Wysockiego obsługuje państwowe giganty: PGNiG, PGE,
Porty Lotnicze, Polski Fundusz Rozwoju.

Napoli wychowuje Milika

Na piłkarzu Miliku prezes włoskiego klubu Napoli wyszedł jak Zabłocki na mydle. W 2017 r. Polak
odniósł bardzo poważną kontuzję
prawego kolana. Wcześniej to samo miał z lewym. Mało kto wierzył, że po takiej kontuzji piłkarz
będzie mógł grać wyczynowo.
Ale nie prezes Napoli Aurelio De
Laurentiis. Otoczył Milika specjalną opieką. Klub sfinansował
operację u sławnego chirurga Piera Paola Marianiego z kliniki
Villa Stuart w Rzymie. I długo wspierał rekonwalescencję piłkarza. Udało się.
Wdzięczność Milika była krótka. Dostał lepszą finansowo
ofertę i machnął ręką na klub. Prezes Napoli uznał Milika za
osobę niepoważną. Odsunął go od drużyny. I złożył pozew
o 1 mln euro odszkodowania z tytułu strat wizerunkowych. Bo
w 2018 r. Milik, bez zgody klubu, z medialnym hukiem otworzył swoją restaurację w Katowicach. A to Napoli ma wyłączne prawo do dysponowania wizerunkiem piłkarza. W tej grze
Milikowi nie kibicujemy.
FOT. KRZYSZTOF ŻUCZKOWSKI, YOUTUBE (2)
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Czy podatek cukrowy pozytywnie wpłynie
na zdrowie konsumentów?

MIKOŁAJ CHOROSZYŃSKI,
dietetyk kliniczny, psychodietetyk

Podatek od cukru funkcjonuje w ponad
30 krajach. W mieście Berkeley w USA
trzy lata po jego wprowadzeniu konsumpcja słodkich napojów spadła o 52%! Udało
się to uzyskać, gdyż dochód z podatku został przeznaczony na edukację. Chciałbym,
aby podobne rozwiązanie funkcjonowało
u nas. Jednak na razie nikt nie wspomina
o korzyściach zdrowotnych z ograniczenia
konsumpcji słodkich napojów, a korzyści
są, i to duże. W Polsce mniej więcej jedna trzecia dorosłych jest otyła, a choroby
związane z niezdrową dietą, takie jak choroby serca, nowotwory, cukrzyca czy choroba Alzheimera, są głównymi zabójcami.
Jeżeli dzięki podatkowi uda się ograniczyć
chociaż o kilka procent rozwój tych chorób, to jego wprowadzenie trzeba będzie
uznać za dobry krok.

GRAŻYNA ROKICKA,
Fundacja Konsumentów

Popieramy ideę stojącą za wprowadzeniem podatku, chcemy jednak zwrócić
uwagę, że zachowania konsumenckie

zależą nie tylko od narzędzi fiskalnych
i obowiązujących przepisów, ale przede
wszystkim od czynników społecznych
i kulturowych, na które istotny wpływ
mają edukacja konsumencka i komunikacja, zwłaszcza ze strony zaufanych,
niezależnych organizacji. Tymczasem nie
przewidziano przeznaczania środków pochodzących z wprowadzonej opłaty na
działania kierowane bezpośrednio do konsumentów. Z wprowadzonego podatku
powinny być finansowane m.in. badania
zachowań konsumenckich i nieuczciwych
praktyk rynkowych producentów żywności, a także porównawcze testy żywności,
jakie prowadzi Fundacja Konsumentów.

RAFAŁ TRZECIAKOWSKI,
ekonomista,
Forum Obywatelskiego Rozwoju

Prozdrowotne efekty podatku cukrowego są wątpliwe. To prawda, że tego
typu podatki podnoszą ceny napojów
słodzonych, skutecznie zniechęcając do
ich zakupu. Z badań jednak nie wynika,
że konsumenci zamieniają je na zdrową
żywność. W miejsce napojów słodzonych

mogą wybrać zdrowsze napoje i produkty,
ale mogą też wybrać mniej zdrowe. Jedynym substytutem napojów słodzonych
cukrem, zgodnym z badaniami i zdrowym
rozsądkiem, są napoje słodzone słodzikami. Niestety, w Polsce również one zostały obłożone podatkiem. Niepokoi też, że
wysoki podatek cukrowy podnosi ceny
napojów słodzonych wobec zwolnionego z niego alkoholu. Ostatecznie warto
pamiętać, że otyłość ma wiele przyczyn,
więc trudno o duże efekty z ograniczenia
wybranej kategorii produktów.

EWA SOLARZ,
czytelniczka PRZEGLĄDU

Myślę, że w pierwszej kolejności uruchomi pokłady narodowego narzekania
na ustawodawców – wszak to napad na
naszą wolność i przyzwyczajenia. Mam
nadzieję, że w dłuższym okresie zniechęci
nas do kupowania słodzonych produktów
i wybierania zdrowszej (i tańszej) alternatywy, a producentów zmusi do produkowania artykułów bez takich ilości cukru.

Not. Michał Sobczyk
11-17.01.2021
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Dlaczego tak mało?
Przy deklarowanym tempie szczepień, 1 mln osób miesięcznie,
Polacy odporność populacyjną zbudują w 2023.
Akcja musi nabrać tempa
Beata Igielska

Współpraca Kornel Wawrzyniak
– Były emocje, wczoraj to przeżywałam, ale z podniesioną głową przyszłam tutaj – mówiła entuzjastycznie
27 grudnia 2020 r. Alicja Jakubowska, pierwsza osoba zaszczepiona
w Polsce, naczelna pielęgniarka szpitala MSWiA w Warszawie.
– Kompletnie nic nie poczułem,
chyba z wrażenia – chwalił się
prof. Waldemar Wierzba, dyrektor
szpitala. Po nich zaszczepił się ratownik medyczny Sławomir Butkiewicz.
Wszystko w świetle fleszy i kamer.
Szczęściarze. Bo ostatni na liście
szczepień zaszczytu poczucia się bezpiecznie dostąpią, jak dobrze pójdzie,
za ponad dwa lata – w marcu 2023 r.
W chwili pisania tekstu do Polski
dotarło 670 tys. dawek szczepionki
Pfizer/BioNTech. Zanim więc zaczniemy mocno walić, że jest bałagan
i nic nie idzie w sprawie szczepień,
poczekajmy jeszcze tydzień. Były
święta i Nowy Rok, czas zastoju. Może nasz system się rozkręci? Mamy
wszak 7517 zespołów szczepiennych
i 6027 punktów medycznych. Teoretycznie szczepić można 3,5-4 mln
osób miesięcznie. Dla porównania:
Niemcy utworzyli zaledwie 400 punktów szczepień.
– Głównym problemem są więc
dodatkowe obowiązki personelu.
Przy założeniu, że na każdego pacjenta poświęcimy tylko pięć minut, potrzeba albo mnóstwa czasu,
albo armii ludzi. Dlatego będzie to
przedsięwzięcie wyjątkowo trudne
do zrealizowania, ale nie mówię, że
niemożliwe – uważa Marek Budny,
zastępca dyrektora ds. lecznictwa
Wojewódzkiego Zespolonego Szpitala Specjalistycznego w Płocku.
Do zaszczepienia kwalifikuje się
obecnie ok. 31 mln dorosłych Polaków (nie mogą być szczepione
8
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kobiety w ciąży, alergicy, osoby
z niektórymi chorobami przewlekłymi). Eksperci twierdzą, że odporność
populacyjną uzyskuje się w przypadku uodpornienia 70% społeczeństwa, zatem należałoby zaszczepić
ok. 27 mln osób. Tymczasem według najnowszych sondaży chęć
zaszczepienia deklaruje ok. 15 mln,
czyli 47%. Michał Dworczyk, pełnomocnik rządu ds. szczepień, do marca chce zaszczepić 3 mln ludzi, czyli
1 mln miesięcznie. Przy tym tempie
odporność populacyjna pojawiłaby się za dwa lata i trzy miesiące –
w II kwartale 2023 r. I to pod warunkiem, że będą szczepionki dla miliona
osób miesięcznie. Polska bowiem
kontraktuje ich zakup w ramach unijnego porozumienia o ustanowieniu
wspólnego mechanizmu zakupów
szczepionek. Wielkość zamówień jest
proporcjonalna do liczby mieszkańców. Harmonogram dostaw jest taki
sam dla wszystkich krajów.

Ale co Polska to Polska. – W poniedziałek, 4 stycznia, zamówiona partia
szczepionek nie dotarła do szpitala. Osoba odpowiedzialna za punkt
szczepień telefonowała, gdzie się
dało, ale nie uzyskała żadnych informacji – mówi anonimowo pracownik
szpitala w Żyrardowie.
Czy więc po drodze szczepili się
kolejni starostowie z PiS? O takiej
praktyce parę dni wcześniej informowały media, ale te wiadomości przykryła skutecznie „afera celebrycka”.

Nie wstrząsać fiolką
W Polsce nie ma zewnętrznej jednostki monitorującej transport, co
oznacza, że nie ma pewności, czy
przyjmujemy szczepionkę o właściwej skuteczności. Ewentualne błędy wyśledzą z pewnością media
i zrobi się kolejna afera. Na razie nie
wiemy nawet, czy wszystkie punkty
szczepień przejdą szkolenia z pro-

Narodowy Program Szczepień to zbiór ogólników.
5 stycznia zostało zaszczepionych
38 tys. osób. Po godzinie 15 Michał
Dworczyk chwalił się liczbą ponad
100 tys. zaszczepionych i jedynie
dwoma przypadkami niepożądanych
odczynów poszczepiennych. Podobno dawki nie są marnowane, odnotowano pojedyncze przypadki, gdy
upadła fiolka. To byłby sukces, bo
w amerykańskich stanach Alabama
i Kalifornia w połowie grudnia zrezygnowano z podania kilku tysięcy
dawek szczepionki Pfizer/BioNTech
po tym, jak temperatura ich przechowywania spadła do –92 st. C.
A przecież tworząc sieć logistyczną, zatrudniono tam doświadczone
firmy. W Niemczech zaś wycofano
szczepionki, bo w czasie transportu
temperatura była za wysoka, wynosiła +14 st. C.

cedur. Szkoda, bo na stronie internetowej MZ znajdują się materiały
informacyjne, a tam np. czytamy:
„fiolka po rozcieńczeniu musi być
10 razy delikatnie odwrócona, ale nie
wstrząśnięta. Pielęgniarki odruchowo
mogą potrząsać preparatem, bo robią to, podając każdy inny zastrzyk”.
Powinniśmy wiedzieć, skąd odpowiedzialna za logistykę Agencja Rezerw Materiałowych ma samochody,
jakie mają procedury. Tymczasem
Narodowy Program Szczepień to
zbiór ogólników – ponad 20 plików
z charakterystyką produktu leczniczego, ulotką i skróconą informacją
dla pacjenta – wszystko opracowane
przez Pfizera. W dokumentach brak
informacji o zasadach monitorowania temperatury. Trzeba przekopać setki stron różnych plików, by
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biuro prasowe ministerstwa. Odpowiadają także hurtownie, przychodnie czy magazyn ARM.

Strażacy i wojsko transportują
szczepionki

W Bydgoszczy jeden z punktów szczepień znajduje się w Szpitalu Uniwersyteckim nr 1 im. dr. Antoniego Jurasza.
posiąść podstawową wiedzę. Czy
doprawdy nie można było ułatwić
pracy dostawcom oraz punktom
szczepień i wzorem Amerykańskiej
Agencji Żywności i Leków, przygotować 30-stronicowy dokument?
W tym amerykańskim jest np. taka
informacja: w czasie przechowywania szczepionek należy zminimalizować ich ekspozycję na światło
słoneczne i ultrafioletowe. Pojemniki
termiczne mogą być wykorzystywane jako tymczasowe lodówki, pod
warunkiem że są regularnie wypełniane suchym lodem.

Co z tym lodem w Polsce? Zdaniem resortu zdrowia za monitoring
temperatury przechowywania szczepionki oraz nadzór nad przechowywaniem po rozmrożeniu odpowiada
personel punktów szczepień. Placówki mają być wyposażone w lodówkę (2-8 st. C). „Personel punktów szczepień wie, jakie są zasady
przechowywania szczepionek, wie
także, że musi być zapasowe miejsce
przechowywania na wypadek awarii
czy braku prądu. To są normalne
procedury operacyjne obowiązujące
w placówkach zdrowia”, informuje

Przez pierwsze 10 dni zaszczepiliśmy nieco ponad 90 tys. osób. To
40 razy wolniejsze tempo, niż ma
Izrael, 10 razy wolniejsze niż USA.
Co więc zrobiono, aby się przygotować do akcji? Może należało przećwiczyć zgłaszanie ludzi do szczepień,
zbieranie wywiadu, kwalifikowanie,
tworzenie kolejki? Niechby szpitale
przez dwa miesiące składały fikcyjne
zamówienia, niechby auta przywoziły niby-szczepionkę. Wtedy zapewne wyszłaby część niedociągnięć,
choćby to, że Agencja Rezerw Materiałowych nie może raz w tygodniu
wysyłać szczepionek, które mają
pięciodniowy okres ważności, bo
punkty szczepień przez dwa dni są
zamknięte. Oraz to, że potrzebna jest
lepsza komunikacja między szpitalami a agencją, bo dziś widać blokadę.
A tak w ogóle, czy ARM, odpowiadająca za transport i logistykę,
ma odpowiednie przygotowanie do
opracowania procedury transportu, przechowywania i podawania
szczepionki? Główny Inspektorat
Farmaceutyczny kontroluje hurtownie farmaceutyczne, weryfikuje,
czy przestrzegają one zasad Dobrej
Praktyki Dystrybucyjnej. Dopóki więc
szczepionka jest w rękach hurtowni,

Jak to robią inni?
Niemal na całym świecie słychać narzekanie na tempo szczepień. Bo co z tego, że w Wielkiej Brytanii jest zaszczepionych
ponad 1 mln ludzi, skoro liczy ona ponad 70 mln mieszkańców?
Już 8 grudnia Brytyjczycy zaczęli szczepić preparatem Pfizer/
BioNTech. 4 stycznia wszedł u nich do użytku preparat firmy
AstraZeneca. Można go przechowywać w zwykłych lodówkach, co zredukuje trudności logistyczne. Wszyscy dotychczas
zaszczepieni muszą otrzymać drugą dawkę preparatu. Jednak
rząd Wielkiej Brytanii chce podać pierwszą dawkę maksymalnej
liczbie osób. Urzędnicy z Public Health England rozważają podawanie w drugiej dawce preparatów innych firm. Ten pomysł
krytykuje m.in. prof. John Moore, wirusolog z amerykańskiego
Cornell University, który uważa, że brytyjscy urzędnicy stawiają
formalności ponad naukę. Według amerykańskiej agencji CDC
szczepionki przeciwko COVID-19 nie są zamienne i nie ma danych na temat skuteczności wymieszanych ze sobą preparatów.
Jeśli jednak Wielka Brytania nie zdoła szczepić 2 mln osób tygodniowo, nie uniknie trzeciej fali epidemii – twierdzą specjaliści
z Londyńskiej Szkoły Higieny i Medycyny Tropikalnej.

W Izraelu do końca 2020 r. zaszczepiono około miliona osób,
12% populacji. Dziennie szczepionych jest nawet 150 tys. osób,
co daje najlepsze tempo szczepień na świecie (szerzej piszemy
o tym na s. 12).
W 83-milionowych Niemczech do 2 stycznia zaszczepiono zaledwie 160 tys. obywateli. Mimo szumnych zapowiedzi
podania 4 mln dawek do końca stycznia, utworzono zaledwie
400 punktów szczepień.
Najgorzej system szczepień działa w Stanach Zjednoczonych. Tam starsi ludzie stoją w olbrzymich kolejkach,
natomiast zamożni, np. celebryci z Hollywood, próbują się
wpychać bez kolejki. Mówią, że pieniądze nie grają roli. W zamian za wczesne otrzymanie szczepionki pacjent zaoferował
25 tys. dol. dla szpitala prowadzonego przez opiekującego się
nim lekarza.
Dane z platformy ourworldindata.org pokazują, że do 5 stycznia 2021 r. na świecie zaszczepiło się 4,67 mln osób. Większość
krajów w Europie jest daleko za Izraelem. Polska nie odstaje od
niskiej średniej światowej.
11-17.01.2021
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jest spokój. Co jednak dzieje się
później? Co prawda odstępstwo od
warunków transportu i przechowywania nie sprawi, że szczepionka
stanie się szkodliwa, ale może być
nieskuteczna.
Dotychczas ARM nie przedstawiła
szczegółowego planu logistycznego. Nie wiemy, ile hurtowni farmaceutycznych bierze udział w programie, kto dostarcza szczepionki
z hurtowni do punktów szczepień.
W Narodowym Programie Szczepień czytamy: „W celu zabezpieczenia profesjonalnego i bezpiecznego
procesu logistycznego zidentyfikowano szereg podmiotów – instytucji publicznych (Agencję Rezerw
Materiałowych, Wojsko Polskie,
Państwową Straż Pożarną) oraz komercyjnych, a także spółek Skarbu
Państwa. Proces przechowywania
oraz transportu będzie przebiegał
zgodnie z rozporządzeniem ministra
zdrowia z 13 marca 2015 r. w sprawie Dobrej Praktyki Dystrybucyjnej”. Czy jednak na pewno strażacy
i wojsko wiedzą, jak transportować
szczepionki o tak specyficznych wymaganiach? W programie czytamy
jedynie, że proces będzie szczegółowo monitorowany i nadzorowany,
aby ograniczyć ewentualne problemy z dostawami, a także ryzyko
zniszczenia szczepionek. Nie dowiadujemy się jednak, w jaki sposób ów
monitoring ma się odbywać.
Pewnie za tydzień, miesiąc czy
kwartał na wierzch wyjdzie mnóstwo
drobnych błędów, które – a jakże –
naprawimy. Gdybyśmy jednak do
akcji szczepień porządnie się przygotowali, szczepienie szłoby szybciej.

Szczepienie w Szpitalu Morskim
im. PCK w Gdyni.
Obecny wzór prędkości, Izrael, przygotowywał się od lipca. Nasz rząd
jednak wtedy walczył z LGBT.

Centralizacja kontra
odpowiedzialność
Zdaniem dr. Jerzego Friedigera,
dyrektora Szpitala Specjalistycznego
im. Stefana Żeromskiego w Krakowie, ze szczepionek niepotrzebnie
zrobił się temat medialno-polityczny,
a powinien być to problem wyłącznie
medyczny. Bo na tym polu są pewne

zastrzeżenia. – Na przykład dostaliśmy 16-milimetrowe igły. Przy zastrzyku domięśniowym igła powinna
mieć co najmniej 20 mm, ale to są
utrudnienia, które zapewne szybko
znikną. Druga rzecz – według charakterystyki produktu leczniczego z jednej fiolki powinniśmy otrzymać pięć
dawek szczepionki. Według wytycznych ministra zdrowia mamy uzyskać ich sześć. W naszym przypadku
nie stanowi to problemu, ponieważ
preparaty przygotowuje szpitalna apteka – tłumaczy Friediger.
Warto zauważyć, że podanie
sześciu dawek z jednej fiolki dopuszcza się w USA i w Wielkiej Brytanii.
Europejska Agencja Leków pracuje
nad oficjalną zmianą wytycznych
producenta, ale do tego potrzebna
jest również jego akceptacja.
– Nie wiem do końca, jak system
szczepień w Polsce jest zorganizowany, ale z tego, co podają media, jest
ogromnie scentralizowany: wszystko
jest dystrybuowane z Agencji Rezerw
Materiałowych. Czy tak powinno być,
czy szczepionki nie powinny trafiać
od razu do placówek samorządowych? – zastanawia się prof. Krystyna Bieńkowska-Szewczyk, wirusolog
z Uniwersytetu Gdańskiego. – W wielkich miastach szczepienia mogłyby
się odbywać na wielką skalę na stadionach, w halach, które już zostały
zamienione w szpitale tymczasowe.
Mam nadzieję, że system dopiero się
rozkręca, bo dobrze nie jest. Nie wiemy, kto jest upoważniony do sprawnej dystrybucji szczepionek. Na razie
nikt z moich znajomych nie został
zaszczepiony i nie otrzymał indywidualnego powiadomienia, że ma się

Szczepionkowe abecadło
Od 15 stycznia będzie można zapisać się na szczepienie za
pośrednictwem infolinii, Internetowego Konta Pacjenta lub wizyty w POZ czy w punkcie szczepień. Dzień przed pierwszym
i drugim szczepieniem pacjent powinien otrzymać SMS z przypomnieniem o terminie i miejscu wizyty. Po drugim szczepieniu uzyska potwierdzenie zaszczepienia. Szczepienia grupy I,
m.in. pensjonariuszy domów pomocy społecznej, osób powyżej
60 lat, służb mundurowych i nauczycieli, mają się rozpocząć
25 stycznia.
Ważnym elementem procesu szczepień będzie indywidualne
zaproszenie (e-skierowanie) ważne 60 dni od dnia wystawienia. Zaproszenia generowane automatycznie w systemie P1
– Elektroniczna Platforma Gromadzenia, Analizy i Udostępniania zasobów cyfrowych o Zdarzeniach Medycznych – zgodnie z kolejnością szczepień dla określonych grup wiekowych,
10 PRZEGLĄD

11-17.01.2021

zawodowych. Ponadto lekarze będą mogli wystawić dla pacjenta indywidualne e-skierowania (np. dla osoby nieposiadającej numeru PESEL czy dla osoby, która nie mogła poddać się
szczepieniu w okresie ważności pierwszego e-skierowania).
Umówienie się na szczepienie nie będzie wymagało posiadania
numeru e-skierowania, wystarczające będzie podanie swoich
danych osobowych (system e-Rejestracji będzie zintegrowany z systemem P1, co umożliwi automatyczną weryfikację
ważności e-skierowania).
15 grudnia ruszyła specjalna strona internetowa https://
www.gov.pl/web/szczepimysie, gdzie znajdują się kompleksowe
i sprawdzone informacje na temat szczepionki. Działa również
bezpłatna, całodobowa infolinia Narodowego Programu Szczepień przeciw COVID-19, dostępna pod numerem 989.
Źródło: Ministerstwo Zdrowia
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gdzieś zgłosić. Lekarze obawiają się,
że ludzie nie będą w terminie zgłaszać
się po drugą dawkę. Jednak zapewne wszyscy będą chcieli być dobrze
chronieni. Chciałabym widzieć rozpisany plan, kto, kiedy, gdzie ma być
szczepiony. Na razie go nie ma. W tej
chwili ludzie mniej się boją szczepionki, raczej wszyscy na nią czekają. Wydaje się wręcz, że szczepionek jest za
mało, że większość z nas będzie na
nie czekać wiele miesięcy.
Sytuację sarkastycznie spuentował Paweł Lęcki, nauczyciel języka
polskiego z Sopotu, który ma 46 tys.
obserwujących na Facebooku. „Biorąc
pod uwagę ustalenia Adama Niedzielskiego i Michała Dworczyka, tempo
szczepień, liczbę szczepionek i stopień
ogarnięcia tematu przez rząd, który nawet dobrze nie wie, ilu jest seniorów
w kraju, należy przyjąć, że nauczyciele

Prof. Bolesław Samoliński, alergolog, specjalista zdrowia publicznego: – Jako lekarz zaszczepiłbym na
każdym etapie każdego, kto tylko do
mnie by się zgłosił. Natomiast obowiązuje nas rozporządzenie ministra.
Jarosław Katulski, dyrektor Szpitala Tucholskiego: – Jedyną odpowiedzią rządu na bolączki systemu jest
grillowanie tematu 18 znanych osób,
które zaszczepiły się poza kolejką.
Nieważne, że organizacja szczepień
jest fatalna i bardzo źle rokuje.
Gdy trwa ten wielki zamęt wokół celebrytów, na posiedzeniu
sejmowej Komisji Zdrowia minister Dworczyk deklaruje, że każdy
punkt szczepień może sobie robić
listy rezerwowe na własnych zasadach. Czyli tak, jak to zrobił WUM.
Na tym samym posiedzeniu mówi,
że nauczyciele nie mają szans na

ma być szczepiona po pracownikach służby medycznej. Na dodatek
rzecznik rządu przyznał, że będzie
dobrze, jeśli do końca pierwszego
półrocza uda się zaszczepić 7 mln
Polaków. To kropla w morzu – póki nie zaszczepimy ponad połowy
populacji, nie wrócimy do rzeczywistości sprzed pandemii.
Mało to wszystko optymistyczne.

Beata Igielska
Współpraca Kornel Wawrzyniak
b.igielska@tygodnikprzeglad.pl;
k.wawrzyniak@tygodnikprzeglad.pl

Dostaliśmy 16-milimetrowe igły. Przy zastrzyku domięśniowym
igła powinna mieć co najmniej 20 mm.
zostaną zaszczepieni w 2077 r. i przy
okazji zostaną reklamą gry Cyberpunk.
Wtedy mniej więcej zakończy się również edukacja zdalna”.

Bitwa o celebrytów
Z Warszawskiego Uniwersytetu
Medycznego wyciekło kilkanaście
nazwisk artystów, dziennikarzy i polityków, którzy już dostali szczepionkę: Krystyna Janda, Maria Seweryn,
Andrzej Seweryn, Wiktor Zborowski,
Olgierd Łukasiewicz, Krzysztof Materna, Michał Bajor, Emilia Krakowska,
Grzegorz Warchoł, Edward Miszczak,
Leszek Miller. Pełna lista 18 osób zaszczepionych poza kolejnością nie
została upubliczniona. W internecie
rozlała się fala hejtu.
Komisja powołana przez rektora
WUM do wyjaśnienia nieprawidłowości ustaliła, że szczepienia były
zorganizowane pod presją czasu
w okresie świąteczno-noworocznym.
Jednak „CM WUM nie dopełniło akcji
informacyjnej w społeczności WUM,
wśród pracowników szpitali klinicznych, pracowników administracyjnych i studentów WUM”. Przewodnicząca spółki CM WUM straciła
stanowisko, choć wszystko wskazuje
na to, że miała dobre intencje. Miał
być przygotowany spot reklamowy,
ale nie ma na to papierów.
FOT. TYTUS ŻMIJEWSKI/PAP, KAROL MAKURAT/REPORTER

szczepienia w I kwartale tego roku.
Ze wstępnych wyliczeń wynika, że
są małe szanse na otrzymanie szczepionki przed końcem roku szkolnego.
Skandal nie wybucha.
Minister zdrowia Adam Niedzielski
nałożył na WUM 250 tys. zł kary za
szczepienia poza kolejnością. Równym pośpiechem i nieustępliwością
rząd nie wykazał się ani w przypadku ministra Łukasza Szumowskiego,
ani wicepremiera Jacka Sasina, choć
zmarnowali ogromne kwoty.
Jaki będzie „efekt Jandy”? Szczepić się pójdą nawet ci, którzy nie mieli
takiego zamiaru. Bo skoro „celebryci”
mogą, czemu nie możemy my?

Polak odporny na covid w 2023?
Skoro miesięcznie będzie się
szczepić milion Polaków, młodzi doczekają tego około marca 2023 r. Pod
warunkiem, że nie pojawią się kolejne
kłopoty z matematyką. Bo te w wydaniu prof. Andrzeja Horbana, doradcy premiera ds. walki z epidemią, są
zdumiewające. Oto powiedział on, że
w Polsce jest ok. 2 mln osób w wieku
60 plus. Według danych GUS jest ich
ponad 9,7 mln. Taka drobna pomyłka.
Jarosław Katulski, dyrektor Szpitala Tucholskiego: – Nie rozumiem,
jak rząd nie doliczył się prawie 8 mln
obywateli z grupy pierwszej, która
11-17.01.2021
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Zielony paszport dla Izraela
Do końca stycznia ma zostać zaszczepionych
2 mln z 9 mln mieszkańców
Jakub Katulski
Od kilku tygodni Izraelczycy są
w stanie zbliżonym do zbiorowej euforii. Wszystko za sprawą skutecznej
kampanii szczepień, która ma na celu
wyciągnąć kraj z pandemii. Mieszkańcy ochoczo rejestrują się w punktach
szczepień, by dostać szczepionkę wyprodukowaną przez Pfizer-BioNTech.
Tym samym Izrael bardzo wyprzedza
inne kraje w wyścigu o zdrowie.
Od 19 grudnia do 5 stycznia udało
się aplikować codziennie ok. 150 tys.
dawek szczepionki i zapewnić odporność niemal 16% populacji kraju
zamieszkanego przez 9 mln osób. To
największy odsetek na świecie i prawie dwukrotnie więcej niż w zajmujących drugie miejsce i podobnie zaludnionych Zjednoczonych Emiratach
Arabskich. Do końca stycznia dwie
dawki szczepionki mają otrzymać
2 mln mieszkańców Izraela. Te liczby
przyprawiają o zawrót głowy, zwłaszcza jeśli porównać je z krajami Europy, w których szczepionkę dostał jedynie niewielki odsetek populacji.

Hadassah w Jerozolimie, zapowiadał,
że stanie się „regionalnym węzłem
dystrybucji tej szczepionki”.
Izrael zdecydował się też na zapłacenie o wiele wyższej kwoty za szczepionki, porównując do cen, które płaci Unia Europejska. Agencja Reutera
dotarła do informacji, że Izrael płaci
ok. 30 dol. za dawkę, podczas gdy
z cennika ujawnionego w połowie
grudnia przez belgijską sekretarz stanu ds. budżetu Evę De Bleeker wynika, że Unia Europejska płaci 12 euro
za dawkę szczepionki Pfizera i 18 euro
za preparat Moderny. Minister zdrowia Izraela Yuli Edelstein stwierdził,
że uwolnienie krajowej gospodarki
od kolejnych ograniczeń usprawiedliwia wszelkie dodatkowe koszty, które
rząd musi ponieść, by zapewnić odporność obywatelom.

Wzywali ludzi na stadion
Ale sama organizacja to nie
wszystko, bo nawet najlepiej zaplanowany program szczepień nie odniósłby sukcesu bez nastawienia obywateli. Tutaj właśnie należy dopatrywać się

Izrael płaci ok. 30 dol. za dawkę, podczas gdy Unia Europejska
12 euro za szczepionkę Pfizera i 18 euro za preparat Moderny.
Z pewnością przyczyniła się do
tego sprawna organizacja rejestracji
i punktów szczepień, za co odpowiedzialne są powszechnie dostępne
kasy chorych Clalit, Maccabi, Leumit
i Meuhedet. Ministerstwo Zdrowia od
początku zapewniało, że szczepionek
nie zabraknie. Rząd negocjował dostawy nie tylko z Pfizerem, ale również z Moderną, której produkt miał
się pojawić w kraju dopiero w marcu,
ale dzięki staraniom premiera Benjamina Netanjahu pierwsze dawki trafią
do pacjentów jeszcze w tym miesiącu. Kraj nie zamknął się także na rosyjską szczepionkę Sputnik V i jeszcze
w listopadzie ubiegłego roku jeden
z największych kompleksów szpitalnych Izraela, Centrum Medyczne
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źródeł sukcesu. Wszystko zaczęło się
od zaszczepienia premiera Netanjahu,
który jako pierwszy Izraelczyk otrzymał preparat Pfizera, a cały zabieg
transmitowany był na żywo z centrum medycznego Sheba w Ramat
Gan w telewizji i internecie. Zastrzyk
zaaplikował osobisty lekarz premiera, który następnego dnia podał do
publicznej wiadomości, że Bibi czuje
się dobrze i nie doświadcza żadnych
skutków ubocznych. Krótko po Netanjahu zaszczepił się także minister
zdrowia, Yuli Edelstein.
Niektórym widzom nie spodobał
się taki pokaz, o czym mogą świadczyć komentarze w internecie krytykujące premiera czy też przywołujące
rozmaite teorie spiskowe na temat

rzeczywistego składu zaaplikowanego
Bibiemu zastrzyku. To jednak nie powstrzymało Izraelczyków przed ustawieniem się w rzeczywistych i wirtualnych kolejkach po szczepionki.
Jedną z takich osób jest Nadav Levy,
mieszkający i pracujący w Krakowie,
który zdecydował się na podróż do
rodzinnej Beer Szewy, gdy tylko dowiedział się o możliwości uzyskania
odporności. Tym bardziej że polski
Narodowy Program Szczepień nie
ujawnia, kiedy przysługiwałoby mu
szczepienie w naszym kraju.
Nadav, choć nie jest fanem premiera Netanjahu, uznał, że fakt zaszczepienia szefa rządu jest wystarczającym powodem, by nie obawiać
się zastrzyku. – W Izraelu ufamy naszemu systemowi i nie wierzymy
zbytnio w teorie spiskowe. Kiedy widzisz, że szczepionkę przyjmują ministrowie i wiele innych ważnych osób,
to po prostu idziesz ją wziąć.
Nadav chwali również organizację
szczepień, po tym jak bez rejestracji
otrzymał swoją dawkę. – Wzywali
ludzi na stadion koszykarski Kunchija w Beer Szewie. Wygląda na to,
że zostały nadprogramowe dawki
i zamiast je wyrzucać, postanowili
zaszczepić dodatkowe osoby. Kiedy
tam przyjechałem, na swoją kolejkę
czekało ok. 300 osób. Wszystko jednak poszło sprawnie i nie musiałem
długo czekać. Pielęgniarka poinformowała mnie, że mają wolne 1000
dawek i wszyscy przybyli zostaną
zaszczepieni.

W moim otoczeniu nikt
nie mówi, że się nie zaszczepi
Nawet ci, którzy musieli się zarejestrować po swoją dawkę, nie
narzekają na system. Mieszkająca
w położonej na północ od Tel Awiwu nadmorskiej Netanji Lara Kassoff
zdecydowała się zaszczepić w oddalonej o pół godziny jazdy samochodem Kfar Sabie. – Mogłam się zapisać
na szczepienie za trzy dni. W Netanji
musiałabym czekać około tygodnia.

ZAGRANICA
to przyjmują około ośmiu różnych
szczepionek. W klubach wciągają
do nosa kreski i nawet nie wiedzą,
co biorą. I co? Teraz nie chcą przyjąć
zastrzyku, bo jego stworzenie zajęło
rok zamiast trzech? Mam kilku znajomych, którzy chcą przeczekać pierwszą falę szczepień i później zobaczyć,
co się będzie działo. Ale w Izraelu nie
ma wielu ludzi, którzy mówią, że się
nie zaszczepią wcale.

Na koncert po szczepionce

Szczepienia są organizowane przez powszechnie dostępne kasy chorych.
Rejestrowałam się przez stronę internetową mojej kasy chorych. Cały zabieg wraz z oczekiwaniem trwał około
30-40 minut. Mój mąż, z którym przyjechałam, nie był zarejestrowany, ale
kiedy tam się znaleźliśmy, dowiedział
się, że też może dostać zastrzyk. To
było bardzo dobre doświadczenie,
jestem pod wrażeniem.
Lara pochodzi ze Stanów Zjednoczonych, gdzie wciąż mieszka jej rodzina. Porównując dzisiejszą sytuację
w Izraelu do USA, mówi, że Stany są
pod tym względem o wiele gorzej
zorganizowane. – Mój tata jest lekarzem z wieloletnim doświadczeniem
i miał ogromny problem
ze zdobyciem szczepionki.
Nigdzie nie mógł uzyskać
informacji, a kiedy telefonował do klinik, dowiadywał się, że nie ma wolnych terminów. W Izraelu wcale nie musiałby
się starać.
Równie dobre wrażenie o szczepieniach ma mieszkająca w Jerozolimie Barbara Messer. – Szczepiłam się
w szpitalu Herzla. Byłam przekonana,
że spędzę tam kilka godzin. Wyszłam
po 15 minutach. Następnego dnia po
zastrzyku trochę bolała mnie ręka, ale
czuję się dobrze.
Barbara jest wolontariuszką
w Izraelskim Centrum Leczenia
Stresu Pourazowego powiązanym
z jerozolimskim szpitalem Herzoga.
Zaangażowała się w projekt udzielania pomocy psychologicznej byłym żołnierzom jednostek bojowych

izraelskiej armii. Wraz z innymi pracownikami biurowymi centrum mogła dostać zastrzyk, choć nie jest obywatelką Izraela i nie jest przypisana do
żadnej z kas chorych zajmujących się
dystrybucją szczepień. Jest zdziwiona, kiedy mówię jej, że w Polsce do
głosu dochodzą tendencje antyszczepionkowe, i przytaczam grudniowy
sondaż IBRiS, z którego wynika, że
niemal połowa Polaków nie zamierza
się zaszczepić.
– Znam tylko jedną osobę, która
mówi, że poczeka kilka tygodni, żeby
zobaczyć, jak się czują ludzie po szczepieniu. Jak wszyscy się zaszczepią, to

Mimo zaawansowanego programu szczepień, rząd podjął decyzję
o wprowadzeniu kolejnych restrykcji.
Obecnie Izraelczycy nie mogą odwiedzać się w domach czy oddalać od
swoich mieszkań dalej niż o kilometr
(z wyjątkiem określonych sytuacji,
takich jak uzyskanie szczepionki). Do
tej listy ma dojść kolejne zamknięcie
szkół czy wszelkich biznesów, które
nie są konieczne do funkcjonowania państwa. I to na kolejne dwa tygodnie. Zmęczeni taką gospodarką
Izraelczycy z wielką chęcią będą się
szczepić. Zwłaszcza że uzyskanie drugiej dawki wiąże się z otrzymaniem
tzw. zielonego paszportu – dokumentu potwierdzającego odporność.
Posiadacz paszportu miałby według Ministerstwa Zdrowia na pół
roku uzyskać pełen dostęp do wydarzeń kulturalnych i sportowych,
a także różnego rodzaju zgromadzeń.
Prawdopodobnie wylegitymowania się zielonym paszportem będą

Prawdopodobnie wylegitymowania się szczepieniem będą wymagały
punkty usługowe, hotele, restauracje i obiekty sportowe.

FOT. AFP/EAST NEWS

ona też. W moim otoczeniu nikt nie
mówi, że się nie zaszczepi. Nie spotykam się w ogóle z taką opinią. Dopiero niedawno spotkałam się z przyjaciółką, Amerykanką, która stara się
o izraelskie obywatelstwo. Jest pierwszą osobą, od której słyszę, że wcale
się nie zaszczepi.
Lara również nie zna wielu takich
osób, choć po chwili zastanowienia
przypomina sobie, że nauczycielka
w przedszkolu jej dziecka powiedziała, że nie chce szczepionki, bo covid
jest zwykłą grypą.
Podobnie o antyszczepionkowcach mówi Nadav, zbywając obawy
sceptyków półżartem. – Kiedy ludzie wybierają się w podróż do Indii,

w przyszłości wymagały punkty usługowe, hotele, restauracje i obiekty
sportowe, ale osoby niezaszczepione
nadal będą mogły korzystać ze szkół,
transportu publicznego czy miejsc
kultu religijnego. Wszystko po to, by
Izrael mógł wrócić do normalności
już na koniec marca. Jeśli do tego
czasu kraj osiągnie odporność stadną, co według Ministerstwa Zdrowia
oznacza zaszczepienie 70% populacji,
to Izraelczycy będą mogli się odwiedzać już w święto Pesach. Dla społeczeństwa, które – tak jak izraelskie
– przyzwyczajone jest do życia w relatywnie niewielkim dystansie społecznym, zdaje się to wystarczającą
motywacją. 
n
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Anna Brzeska
– Szczepiłaś się w końcu na tę
grypę? – pytam koleżankę, zdecydowaną zwolenniczkę szczepień, która
od kilku lat zabezpiecza siebie i dzieci
przed tą chorobą. Gdy rozmawiałyśmy o tym we wrześniu, martwiła się,
że w tym roku nic z tego nie będzie.
– Nie. - odpowiada.
– Dlaczego?
– Bo nie udało mi się kupić szczepionki. Dzwoniłam do kilku aptek,
a zawsze gdy jestem w aptece,
sprawdzam. Pytałam też żonę kuzyna, która jest farmaceutką – bez skutku. A potem się poddałam.
Jak to? Przecież 17 września wiceminister zdrowia Waldemar Kraska,
obserwując wzmożoną falę zainteresowania szczepieniami przeciwko
grypie – do których zachęcali w mediach eksperci – mówił w Polskim
Radiu 24: „Każdy, kto będzie chciał
się zaszczepić przeciwko grypie, na
pewno tę szczepionkę otrzyma”.
Dzień później podczas konferencji prasowej minister zdrowia Adam
Niedzielski poinformował, że efektem rozmów strony publicznej z producentami ma być sprowadzenie do
Polski ponad 2,5 mln szczepionek
– szef resortu nie chciał podać dokładnej liczby. Zapowiedział też, że
wyszczepialność ma być dwukrotnie
wyższa niż w poprzednim roku.

Obiecanki cacanki
Czy tak się stało? Z oficjalnych danych Państwowego Zakładu Higieny-Narodowego Instytutu Zdrowia
Publicznego wynika, że w poprzednim sezonie grypowym szczepiło się
4,12% Polaków. To oznacza, że aby
nader optymistyczne przewidywania pana ministra mogły się spełnić,
do Polski musiałoby trafić ponad
3 mln szczepionek.
Tymczasem, jak informuje mnie
pani z Biura Ogólnopolskiego Programu Zwalczania Grypy, do tej pory udało się sprowadzić do Polski
ok. 2 mln dawek – ale „według informacji OPZG szczepionki mogą pojawić się jeszcze w styczniu w sprzedaży w aptekach, ponieważ szczyt
zachorowań na grypę wypada między styczniem a marcem”. Dopytuję,
czy będzie to przynajmniej te obiecane pół miliona, skoro pan minister we
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Grypowa katastrofa
Systemowo gwarantowanych szczepionek
nie doczekali się nawet seniorzy

wrześniu zapowiadał ponad 2,5 mln.
Odpowiedź: „Zapewne nie będzie
to 500 tys. sztuk”. Pani zaznacza, że
biuro nie ma informacji, czy MZ ma
jeszcze jakieś rezerwy i jak duże one
są. Możemy przybić sobie piątkę – też
nie wiem. MZ nie odpisało mi oczywiście na mejl, w którym pytałam, ile

o refundowane szczepionki dla dorosłych, producenci zgodnie ze swoimi
deklaracjami zakończyli dostawy,
więc nie pojawiały się w aptekach.
Apteki będą raczej ostrożne z przyjmowaniem dostaw po Nowym Roku,
nawet gdyby szczepionki się pojawiły. Doświadczenie z ubiegłego roku

Na portalu gdziepolek.pl widzimy, że szczepionki na grypę
dla dorosłych są dostępne (teoretycznie) w 1% aptek.
szczepionek w końcu udało się kupić
i ile może jeszcze trafić do Polski.
Z kolei 27 grudnia Michał Dworczyk, szef KPRM, beztrosko pochwalił się w „Faktach po Faktach”, że
„dzisiaj nie ma problemu z brakiem
tych szczepionek”.
Słowa ministra Dworczyka mijają się z rzeczywistością. Na portalu
gdziepolek.pl widzimy, że szczepionki
przeciw grypie – dla dorosłych – są
dostępne (teoretycznie) w 1% aptek.
Lepiej jest tylko z donosową szczepionką dla dzieci – ma ją ok. 31%
aptek.

Czy jest jeszcze szansa?
Bartłomiej Owczarek z portalu
gdziepolek.pl: – Niestety, jeśli chodzi

pokazuje bowiem, że dostarczone
zbyt późno szczepionki mogą się
zmarnować – nawet 50% naszych
aptek miało w sierpniu 2020 r. stare
szczepionki, które trzeba było oddać
do utylizacji.
Sprawdzam dostępność szczepionek na gdziepolek.pl. Poza wspomnianą szczepionką donosową dla
dzieci najwięcej jest preparatów Influvac Tetra – ma je 2% aptek w Polsce.
Nie chcąc uogólniać, że „2%
to właściwie nigdzie”, szukam dalej. Wyszukiwarka automatycznie
określa moje miejsce zamieszkania
(wieś w jednym z podwarszawskich południowo-zachodnich powiatów) i wskazuje, że w moim regionie pojedyncze sztuki dostępne
są w ośmiu aptekach. Radość trwa

KRAJ
krótko – ów region to spory obszar.
Najbliższa apteka, gdzie teoretycznie
mogę zarezerwować jedną sztukę,
znajduje się w miejscowości oddalonej o ponad 20 km. To nie tak
daleko. Dzwonię, jednak dowiaduję
się, że byłabym czwarta w kolejce po jedyną dostępną dawkę, pani jeszcze nie zdążyła wycofać jej
z systemu wyszukiwarki.
Do kolejnej apteki z listy musiałabym jechać 80 km. Dalsze miejsca
to już apteki oddalone o więcej niż

bo jej mama, lekarka, zdobyła też
dla niego. Mama dwa miesiące czekała zapisana w aptece i nadal była
dwieście któraś na liście. My nawet nie zostaliśmy zapisani. Mając
350 osób na liście, apteka przestała
prowadzić zapisy”.
„Mój instruktor prawa jazdy zaszczepił się, bo w tej miejscowości
wszyscy go znają – chyba połowa
mieszkańców od lat 90. robi u niego
prawko. Poszedł do apteki i nie było,
ale farmaceuta dzwonił do kolejnej

Postów w internetowej grupie nie
wolno traktować jako badania czy ankiety – ostatecznie części z nas udało
się zapewne zaszczepić bezproblemowo. Wymownie brzmią jednak wypowiedzi osób pracujących w aptekach.
Systemowo gwarantowanych
szczepionek (100-procentowej refundacji dla osób powyżej 75. roku życia,
a 50-procentowej dla osób mających
65 lat i więcej) nie doczekali się w Polsce nawet seniorzy. Wyjątek stanowili mieszkańcy gmin – według dr. Michała Sutkowskiego, prezesa
Warszawskich Lekarzy Rodzinnych, rzecznika prasowego Kolegium Lekarzy Rodzinnych w Polsce – nielicznych,
które zawarły umowy z placówkami
POZ i zadbały o szczepionki dla swoich starszych mieszkańców.
Bartłomiej Owczarek sugeruje, że
w niektórych gabinetach POZ pozostały natomiast nadmiarowe szczepionki z puli „dla medyków”: – Mogą
nimi zaszczepić przynajmniej seniorów. Niestety, nie mamy informacji
z POZ o stanach ani o tym, czy doliczają one opłatę za samo szczepienie.
Można zadzwonić do swojego POZ
i zapytać.
Czy inne osoby również mogłyby
liczyć na szczepienie z niewykorzystanych zapasów w ośrodkach zdrowia?
Może te mogłyby znów trafić „do
obiegu” przez apteki?
Pani z Biura Ogólnopolskiego
Programu Zwalczania Grypy pozbawia mnie złudzeń: – Szczepionki są
dystrybuowane zarówno do aptek,
jak i przychodni. Zwykle te partie,

Dostarczone za późno szczepionki mogą się zmarnować
– nawet 50% aptek miało w sierpniu ub.r. stare szczepionki, do utylizacji.
100 km od mojego domu. Sprawdzam jeszcze w wyszukiwarce największe miasta w różnych regionach
kraju – Warszawa, Kraków, Łódź, Poznań, Lublin itd. W żadnej aptece nie
ma ani jednej sztuki.
W jaki sposób, słysząc niepokrywające się z rzeczywistością
obietnice dotyczące szczepień na
grypę, mamy wierzyć w zapowiedzi
ministrów w sprawie szczepionki
przeciw koronawirusowi?

Jak małe fiaty w 1973
Minister Dworczyk w TVN przyznał wprawdzie, że „w pewnym
momencie był ze szczepionkami poważny problem”, ale użył
czasu przeszłego. Ja jednak nie
mogę jakoś przejść do porządku
dziennego nad tym, że popularne w Europie szczepionki u nas są
towarem reglamentowanym.
W dużej grupie w mediach społecznościowych pytam o to, jak
udało się zaszczepić jej użytkownikom. Odpisuje mi kilkadziesiąt osób,
zdecydowanie przeważają odpowiedzi tych, którzy szczepili się dzięki
pakietom w prywatnych sieciach,
takich jak LUX MED czy Enel-med,
pracownicy sektora ochrony zdrowia oraz firm z innych branż, które
zdobyły szczepionki dla swoich ludzi. Druga grupa – podobnie liczna
– to „szczepieni spod lady” lub ci,
którym preparaty skądś wytrzasnęła
rodzina czy znajomi.
„Moja mama dostała szczepionkę
od swojego brata, który nie wiem
jakim cudem dostał dla swojej rodziny. Ale jeden z jego synów zaszczepił się u swojej dziewczyny,
FOT. ARTUR SZCZEPAŃSKI/REPORTER

i tak głuchy telefon trwał tydzień po
tygodniu. Dostał szczepionkę. Było
ich chyba dziesięć na cały powiat”.
„Kilka tygodni monitorowaliśmy –
na ktomalek.pl i gdziepolek.pl – apteki w promieniu 50 km. Udało się
kupić w mieście oddalonym od nas
o ponad 30 km. Drugą już u nas, ale
była to jakaś szczepionka widmo.
Zarezerwowaliśmy ją telefonicznie,
na miejscu zaś farmaceutki stwierdziły że nie mają. Pół apteki jej szukało. Okazało się, że była zaplątana
między innymi szczepionkami w lodówce, dlatego się uchowała”.
„Polowałam na szczepionki od
września, zdobyłam pod koniec listopada. Miałam zapisane w telefonie numery PESEL i kody recept
rodziców, dziecka i własny, chodziłam po aptekach, pytałam i pytałam. Udało się, ale to była droga
przez mękę”.

Polowałam na szczepionki od września,
zdobyłam pod koniec listopada. To była droga przez mękę.
„Moje doświadczenie z pracy:
szczepionki zamawiane codziennie
były reglamentowane, nigdy nie było wiadomo, ile nam dana hurtownia
przyzna i czy w ogóle. Efekt taki, że
raz na jakiś czas pojawiały się dwie-trzy sztuki i na pniu się rozchodziły”.
„Pracuję w aptece, w połowie września przyszły dwie sztuki.
Oczywiście nie było ich już godzinę później. Od tej pory szczepionek
nie widzieliśmy”.
Może trzy czy cztery osoby piszą,
że bez trudu dostały szczepionkę
w aptece, choć udało się to dzięki zapisom lub rezerwacji.

które znajdują się w POZ, są w opakowaniu zbiorczym – i nie mogą trafić do komercyjnej sprzedaży, więc te
szczepionki przeznaczone są tylko dla
osób, które kwalifikują się do szczepień refundowanych.
Dr Michał Sutkowski radzi więc
placówkom POZ, by jeśli rzeczywiście
mają jakieś niewykorzystane zapasy
i brakuje chętnych z grup, którym
przyznano refundację, zgłosiły to do
ministerstwa. Bartłomiej Owczarek
dodaje, że opcją dla zdeterminowanych, którzy nie mają przyznanej refundacji, może być sprowadzona do
Polski w ramach importu docelowego
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KRAJ
indyjska szczepionka VaxiFlu4: – Niestety, szczepionka ta jest nierefundowana, więc kosztuje 130-180 zł,
konieczna jest na nią raczej nowa e-recepta, a z jej wypisaniem mają problemy lekarze. Co gorsza, jak ujawnia
ekspert, jest dostępna jedynie w ok.
2% aptek, biorąc pod uwagę dane
z systemu gdziepolek.pl.

Polacy mają to w nosie
Czy z medycznego punktu widzenia w ogóle jest jeszcze sens pytać
o szczepionki? – Dopóki nie ma się
grypy – tak – mówi dr Sutkowski.
– Warto pamiętać, że zachorowań
będzie w tym roku stosunkowo mało, dzięki lockdownowi, ale jeszcze
w styczniu czy w lutym jest sens się
szczepić, choć zdecydują się na to
raczej pojedyncze osoby. Zawsze
największy bum mamy na początku
sezonu – we wrześniu czy październiku. W tym roku część tych chętnych
osób „straciliśmy”. Jeśli nie dostały
szczepionek jesienią, machnęły ręką
i nie szukały ich już, nie dopytywały.
Zainteresowanie spadło również dlatego, że szczepionek wciąż nie ma na
rynku. Mimo wszystko warto jeszcze
pytać w swojej aptece czy POZ, bo
może rzeczywiście gdzieś tam są –
choć ja nie mam takich informacji.
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Dlaczego tak dużo osób odeszło
od okienka z kwitkiem? Kto jest winny
tej sytuacji?
– Wszyscy jesteśmy trochę winni
– mówi dr Sutkowski. – Wyszczepialność przeciwko grypie jest w Polsce
na dramatycznie niskim poziomie
– nieco ponad 4%. Polski rząd musiał zgłosić zapotrzebowanie na
szczepionki w okolicach lutego-marca 2020 r., kiedy nie wiedziano jeszcze, jak rozwinie się sprawa covidu.
Prawdopodobnie później nie było już
szans na to, by dostać więcej. Jeśli
szczepilibyśmy się tak masowo jak
Holendrzy, Irlandczycy czy Niemcy,
gdzie robi to 60-70% społeczeństwa,
na pewno w tym roku łatwiej byłoby nam uzyskać więcej szczepionek.
Wielkość zamówień jest ustalana na
podstawie dotychczasowego poziomu wyszczepialności. W 2019 r.
sprowadzono ok. 1,6 mln, a i tak ok.
100 tys. się zmarnowało. Zatem teraz,
jeśli idziemy do producenta, możemy
dostać najwyżej dwa razy tyle szczepionek co w minionym roku, ale nie
pięć razy tyle. Mam nadzieję, że ta
sytuacja nauczy nas, żeby chcieć się
szczepić. I rządzących, by zamawiali
więcej w przyszłym roku.
Dlaczego się nie szczepimy?
– Dużo by można mówić na ten
temat, ale przede wszystkim jest to

wynik braku podstawowej wiedzy
zdrowotnej w społeczeństwie. Zatem potrzebna jest edukacja – wyjaśnia lekarz. – Gdybyśmy w jej ramach otrzymali podstawową wiedzę
zdrowotną, wiedzielibyśmy, że to
bardzo ważne. Polacy mają to jednak
w nosie. My, jako lekarze, informujemy oczywiście pacjentów o takiej
potrzebie, ale co z tego, skoro zaniedbania w systemowej edukacji zdrowotnej są ogromne? Skutkiem tego
jest brak kultury epidemiologicznej
i zdrowotnej.
Może więc wnioski z tej grypowej
katastrofy powinniśmy wyciągnąć
przede wszystkim w obszarze edukacji? Fatalna wyszczepialność
przeciwko grypie, wysyp absurdalnych teorii spiskowych dotyczących
szczepień covidowych czy choćby powszechny brak elementarnej
wiedzy o celu noszenia maseczek
pokazują, gdzie jest pies pogrzebany. Obecny rząd nie zrobił z tym nic
– minister Czarnek woli tropić „komunizm” w podręcznikach, zamiast
zlecić przyjrzenie się podstawie programowej lekcji biologii i uaktualnić
ją o sprawy kluczowe dla naszego
zdrowotnego bezpieczeństwa.

Anna Brzeska
a.brzeska@tygodnikprzeglad.pl

FELIETON

Z Galicji

N

ajpierw zapowiedź, że szczepionka będzie lada
dzień, problem tylko w tym, że połowa Polaków
nie chce się szczepić. Powstrzymuje ich typowe
(jakże polskie!) „nie, bo nie!”. Z tych wyrafinowanych
intelektualnie motywów nie szczepił się nigdy na grypę
pan prezydent, czym nie omieszkał pochwalić się rodakom. Ale niektórzy zapowiedzieli, że się nie zaszczepią
z różnych „naukowo udowodnionych” powodów. Bo
po pierwsze, szczepionka może nam zmienić DNA. Po
drugie, przy okazji szczepionki mogą być wszczepiane
tajemnicze czipy, za pomocą których będą później nami
sterowali. Kto będzie sterował? Jak to kto! Wiadomo:
oni! W tak podzielonym, niemającym do nikogo zaufania
społeczeństwie tajemniczy „oni” samo przez się brzmią
złowrogo. Ale są jeszcze inne, „naukowo udowodnione” uboczne konsekwencje: szczepionka może komuś

Jan Widacki
kamer została zaszczepiona przełożona pielęgniarek jednego z warszawskich szpitali. A szczepił ją sam dyrektor
szpitala. Gdyby o mnie chodziło, wolałbym, aby szczepiła mnie pielęgniarka, a nie dyrektor szpitala. Jakoś do
wprawy pielęgniarek we wbijaniu igieł mam większe
zaufanie niż do dyrektorów szpitali. Wszystko jedno.
Szczepił dyrektor, a pielęgniarka mimo to przeżyła, nie
zmieniła płci i chyba też nie zmieniło się jej DNA ani nie
wszczepiono jej czipa, bo radosna, że dyrektor już skończył, uśmiechając się do kamery, zeszła z planu. Minister zdrowia zakomunikował, że w pierwszej kolejności
będzie szczepiony personel medyczny, później pensjonariusze domów opieki, dalej seniorzy, nauczyciele itd.
Szczepienia ruszyły! I nagle wybuchł skandal! Okazało
się, że poza kolejnością zaszczepiono grupę znanych
aktorów i Leszka Millera. Klucz doboru nie był tu jasny,

Szczepimy się!
zmienić płeć! Zaszczepi się ohydny menel i zamieni
w piękną kobietę, to jeszcze pół biedy. A jak piękna przemieni się po szczepieniu w ohydnego menela, to co?!
Ale do światłego polskiego społeczeństwa docierają jeszcze inne „naukowo udowodnione”, no bo jakże inaczej,
skutki uboczne szczepień. Nie tylko niebezpieczne, ale
w dodatku grzeszne! Szczepionka pozyskiwana jest z płodów, i to koniecznie pochodzących z aborcji!
Wydawało się, że prawdziwym problemem będzie
przekonanie ludzi do szczepień. Żeby pokonać pandemię i jej sprawcę, koronawirus, trzeba zaszczepić, jak
wyliczają specjaliści ok. 27 mln Polek i Polaków. Czyli dużo więcej, niż chce się szczepić! Rozważano więc,
jak zachęcać ludzi do szczepień, jakie by tu obmyśleć
bonusy dla szczepiących się, jakie kary dla tych, którzy
odmówią szczepień. Jak wytłumaczyć, że szczepionka
nie zmienia płci, DNA, że nie jest pozyskiwana z embrionów uzyskanych w czasie aborcji albo że przez cieniutką
igłę nie przeciśnie się żaden czip? Może publicznie, dla
przykładu powinni się zaszczepić ludzie znani, może sam
prezydent, może jacyś celebryci – rozważały media. TVN
znalazł nawet jakiegoś księdza, który oświadczył do kamery, że da się zaszczepić i nawet swoją mamusię da
zaszczepić. Ta heroiczna postawa księdza tak zachwyciła
dziennikarzy TVN, że pokazywali go cały dzień w każdym
serwisie informacyjnym. Nawet zaczęło to wzbudzać
podejrzenia. Jeśli tego samego jednego księdza, co się
chce zaszczepić, pokazują co pół godziny w telewizji, czy
to znaczy, że pozostali księżą nie będą się szczepić?
I nagle wszystko się odmieniło! Pierwsza partia szczepionek, 350 tys. dawek, dotarła do Polski! Pierwsza,
w świetle reflektorów, przed obiektywami telewizyjnych

no bo co wspólnego ma Leszek Miller z Krystyną Jandą?
To znaczy, co mieli wspólnego, że ich razem zaszczepiono poza kolejką. Bo teraz łączy ich już bardzo wiele: są
razem zaliczeni do wrogów ludu. Lud się oburzył! Jak
wynika z sondaży, oburzonych jest prawie 75% ankietowanych. Jeśli pamiętamy, że ponad 50% nie chciało się
szczepić, to z tego wynika, że co najmniej 25% oburzonych stanowią ci, którzy nie chcą się szczepić. Afera międlona jest przez wszystkie media. Kto już na ten temat się
nie wypowiadał?
Znacznie więcej czasu poświęca się tej aferze (kilkanaście osób zaszczepionych poza kolejnością!) niż temu, że akcja szczepień prowadzona jest nieudolnie, że
przez tydzień udało się zaszczepić tyle osób, ile w Izraelu
przez osiem godzin, że jak dalej w tym tempie będzie się
szczepić, to owych koniecznych do zwalczenia pandemii
27 mln ludzi będzie się szczepić do wiosny 2023 r. A jeśli
szczepionka daje wysoką gwarancję odporności, na
okres dwóch lat, to znaczy, że szczepienia nie zakończą
się nigdy, bo w roku 2023 trzeba będzie znów szczepić
tych zaszczepionych w styczniu 2021 r.
Oczywiście nie pochwalam kumoterstwa i kombinowania ze szczepieniami, ale są ważniejsze i trudniejsze
kwestie z tym związane, o których nie mówi się albo
nic, albo mówi niewiele, a jeszcze mniej z tego wynika. Ze znajomości korzystać nie zamierzam, chcę się
zaszczepić w swojej kolejności, ale jak dotąd nie wiem
ani gdzie, ani kiedy to nastąpi. Nie wiem, kiedy i do kogo mam się zgłosić. Nie wiem, czy potrzebne są jakieś
wcześniejsze zapisy. A takie informacje są ważniejsze niż
to, kto śmiał się zaszczepić poza kolejnością i z czyjej
to było inicjatywy.

Poprzednie felietony na www.tygodnikprzeglad.pl
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