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Zespół Opieki Zdrowotnej w Nysie

ul. Bohaterów Warszawy 34, 48-300 Nysa

Realizacja Narodowego Programu Szczepień przeciw COVID-19 i rozliczanie produktów wprowadzonych w załączniku nr 1 do Zarządzania 

Nr 205/2020/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 22 grudnia   2020 r. zmieniającego zarządzenie Nr 187/2020/DSOZ w 

sprawie zasad sprawozdawania oraz warunków rozliczania świadczeń opieki zdrowotnej związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i 

zwalczaniem COVID-19 (Biul. Inf. NFZ z 2020 r. poz. 205).

Zakres przedmiotowy kontroli obejmuje organizację szczepień przeciw COVID-19 oraz ich dostępność, a także przestrzeganie zasad 

kolejności szczepień zawartych w rozdziale IV Narodowego Programu Szczepień przeciw COVID 19 dla grupy podlegającej szczepieniom w 

etapie 0  oraz okoliczności towarzyszace  szczepieniu starosty nyskiego w dniu 29.12.2020 r. 

Okres objęty kontrolą: 29.12.2020 r.

Ocena ogólna: 

Narodowy Fundusz Zdrowia ocenił negatywnie realizację w dniu 29.12.2020 r. Narodowego Programu Szczepień 

przeciw COVID-19, organizację oraz ich dostępność, a także przestrzeganie zasad kolejności szczepień w zakresie 

objętym kontrolą.

Narodowy Fundusz Zdrowia na podstawie art. 61s ust. 2 pkt. 2 ustawy o świadczeniach, wydał następujące zalecenia pokontrolne:

1. Realizować Narodowy Program Szczepień przeciw COVID-19 zgodnie z Komunikatem dotyczącym szczepień personelu medycznego i 

niemedycznego przeciw COVID–19 w szpitalach węzłowych oraz rozdziałem 3a „Szczepienia ochronne przeciwko COVID-19” 

rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 stycznia 2021 r. (Dz. U. 2021 poz. 91).

2. Nie dopuszczać do ograniczenia dostępności do szczepień przeciw COVID-19 dla grup osób wskazanych w poszczególnych etapach 

Narodowego Programu Szczepień.

3. Planować i organizować realizację szczepień przeciw COVID-19 w sposób prawidłowy oraz wzmocnić nadzór i wdrożyć mechanizmy 

kontrolne zapewniające przeprowadzenie szczepień.


