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Warszawa, dnia 08.02.2021 r. 

 

 

 

     Pani 

     Anna Miszczak 

     Dyrektor Departamentu Zdrowia Publicznego 

ul. Miodowa 15, 00-952 Warszawa 

e-mail: dep-zp@mz.gov.pl 

    

   

 Rzecznik Praw Lekarza Okręgowej Izby Lekarskiej w Warszawie im. prof. Jana 

Nielubowicza, działając w imieniu Okręgowej Izby Lekarskiej w Warszawie, reprezentując interesy 

osób wykonujących zawód lekarza i lekarza dentysty, na podstawie uchwały nr 471/P-VIII/19 z dnia 

17 kwietnia 2019 r., art. 2 ust. 2 oraz art. 5 pkt 14 ustawy o izbach lekarskich (Dz.U. z 2019 r. poz. 

965 ze zm.), wnosi o zajęcie stanowiska w opisanej sprawie. 

 Rzecznik Praw Lekarza pragnie zaznaczyć, iż zgodnie ze stanowiskiem zamieszczonym na 

stronie Ministerstwa Zdrowia „Okresy ciąży i laktacji nie są wymienione w przeciwwskazaniach 

podanych w Charakterystykach Produktów Leczniczych zarejestrowanych szczepionek mRNA przeciw 

COVID-19. Z uwagi jednak na fakt, że aktualnie nie ma informacji na temat bezpieczeństwa i 

skuteczności szczepionek u kobiet w ciąży i karmiących piersią, zalecenia międzynarodowe ekspertów, 

m.in. amerykańskiego Centrum ochrony i Zapobiegania Chorób (CDC) i zespołu ekspertów ds. 

Szczepień (ACIP) pozostawiają decyzję o szczepieniu kobiecie, po skonsultowaniu z lekarzem analizy 

korzyści i ryzyka oraz stopnia narażenia na zakażenie SARS-COV-2 (grupy objęte priorytetem to 

pracownice ochrony zdrowia i matki wcześniaków przebywających w szpitalu)”.  

Biorąc pod uwagę powyższe, należy wskazać iż kobiety (lekarki) w ciąży, w okresie 

szczepienia, mogą nie zostać zaszczepione. W chwili obecnej faza szczepienia osób będących w 

grupie zero dobiega końcowi. Tym samym nasuwa się pytanie - w jakim trybie będą szczepione 

lekarki, które po urodzeniu dziecka będą chciały niezwłocznie się zaszczepić. 

Rzecznik Praw Lekarza zdając sobie sprawę z faktu, iż taki problem może wystąpić, wnosi o 

niezwłoczne zajęcie stanowiska w przedmiotowej sprawie, a także wnosi o stworzenie właściwej 

procedury i opublikowanie jej na stronie Ministerstwa Zdrowia.  
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  W celu usprawnienia wymiany pism, proszę o kierowanie dalszej korespondencji również na 

adres mailowy Rzecznika Praw Lekarza: rzecznikprawlekarza@oilwaw.org.pl 

  

      Łączę wyrazy szacunku, 

                Monika Potocka  

         Rzecznik Praw Lekarza  

 

Załącznik: 

- Uchwała upoważniająca. 
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