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Zgodnie z Zarządzeniem Rektora 
WUM, 4 stycznia 2021 r. została 
powołana Komisja ds. organizacji 
procesu szczepień nauczycieli aka-

demickich, studentów, doktorantów oraz 
pracowników administracji Warszawskie-
go Uniwersytetu Medycznego. W myśl 
zarządzenia z dnia 7 stycznia 2021 r. 
pierwotny skład komisji został uzupeł-
niony o grupę przedstawicieli Samorządu 
Studenckiego.

Ostatecznie w skład Komisji weszli: 
1. Prof. Dorota Olczak-Kowalczyk 

(Wydział Lekarsko-Stomatologiczny) 
– przewodnicząca Komisji, 

2. Prof. Agnieszka Mielczarek 
(Wydział Lekarsko-Stomatologiczny) 
– członek Komisji, 

3. Dr hab. Anna Staniszewska (Wydział 
Lekarski) – członek Komisji,

4. Dr hab. Filip Raciborski (Wydział 
Nauk o Zdrowiu) – członek Komisji,

5. Dr Aneta Binkowska (Wydział Nauk 
o Zdrowiu) – członek Komisji,

6. Dr hab. Joanna Peradzyńska (Wydział 
Medyczny) – członek Komisji,

7. Dr Sławomir Białek (Wydział 
Farmaceutyczny) – członek Komisji,

8. Inż. Mariusz Antoniak (zastępca 
kanclerza ds. eksploatacji) 
– członek Komisji,

9. Hanna Dąbrowska (przewodnicząca 
Zarządu Samorządu Studentów 
Wydziału Farmaceutycznego) 
– członek Komisji,

10. Daria Czeczuk (przewodnicząca 
Zarządu Samorządu Studentów 
Wydziału Medycznego) 
– członek Komisji,

11. Stanisław Pawlak (przewodniczący 
Zarządu Samorządu Studentów 
Wydziału Lekarsko-Stomatologicznego) 
– członek Komisji,
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12. Iga Markowska (przedstawiciel 
studentów Wydziału Lekarskiego) 
– członek Komisji,

13. Jakub Olszewski (przewodniczący 
studentów Samorządu Studentów) 
– członek Komisji,

14. Aleksandra Figarska (przedstawiciel 
studentów Wydziału Nauk 
o Zdrowiu) – członek Komisji.

5 stycznia 2021 r. odbyło się pierwsze 
spotkanie członków Komisji z ówcze-
sną p.o. prezesa CM WUM sp. z o.o. mgr 
Bogdą Lipszyc oraz mgr Magdaleną Leng 
z CM WUM sp. z o.o. Uzgodniono ko-
nieczność wyodrębnienia grup prioryte-
towych i ustalenia kolejności szczepień. 
Jako grupę priorytetową uznano studentów 
ostatnich lat, kierunków, na których odby-
wają się zajęcia kliniczne, oraz kierunków, 
na których planowane są praktyki waka-
cyjne w placówkach służby zdrowia lub 
aptekach. Odnośnie pracowników WUM 
ustalono, że w programie planowanych 
szczepień w pierwszej kolejności uwzględ-
nione będą osoby najstarsze. Dla sprawnej 
realizacji programu szczepień istotne było 

pozyskanie z jednostek szczepiących da-
nych dotyczących godzin szczepień oraz 
przewidywanej liczby osób szczepionych 
w ciągu 1 godziny. W przygotowaniu har-
monogramów szczepień wykorzystano 
procentowy algorytm udziału studentów, 
którzy zgłosili chęć zaszczepienia się 
na poszczególnych wydziałach, co zapew-
niało możliwość sporządzenia wspólnych 
harmonogramów i sukcesywnej realizacji 
programu szczepień. W celu usprawnienia 
pracy Komisji konieczna była weryfikacja 
listy studentów i pracowników WUM, uzu-
pełnienie listy zgłoszeń o adresy e-mailo-
we i kontakt telefoniczny oraz wykreślenie 
osób już zaszczepionych. Równolegle przy-
gotowywano i przekazywano do punktów 
szczepień listy rezerwowe studentów i pra-
cowników, w celu szybkiego informowania 
o możliwości zgłoszenia i bieżącego wyko-
rzystania wszystkich dawek szczepionki. 

Koordynacja procesu szczepień wyma-
gała zaangażowania i współpracy wszyst-
kich członków Komisji, pracowników 
dziekanatów, przedstawiciela Biura Orga-
nizacji Pracy i Rekrutacji – pani Agnieszki 
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Składanowskiej oraz Biura Organizacji 
Kształcenia i Spraw Studenckich – pani 
Moniki Leszczyńskiej. Komisja uzyska-
ła nieodzowną pomoc w przygotowaniu 
narzędzi informatycznych ułatwiających 
przygotowanie harmonogramów i moni-
torowanie procesu szczepień od pana Mi-
chała Sykłowskiego z Sekcji Planowania 
i Analiz i pana Łukasza Szlachetki z Sekcji 
Utrzymania Infrastruktury Informatycznej 
WUM. Uruchomiono skrzynkę mailową 
szczepienia@wum.edu.pl, która usprawni-
ła komunikację między członkami Komi-
sji, punktami szczepień i z osobami zapra-
szanymi na szczepienia. W przygotowaniu 
angielskojęzycznej wersji dokumentacji 
oraz organizacji szczepień dla studentów 
angielskojęzycznych uczestniczył prodzie-
kan ds. studenckich English Division Wy-
działu Lekarskiego dr hab. Jacek Sieńko.

Planowe szczepienia rozpoczęły się 
11 stycznia 2021 r. i realizowane były 
w kilku punktach szczepień, zlokalizowa-
nych na terenie: 

 – Dziecięcego Szpitala Klinicznego im. 
Józefa Polikarpa Brudzińskiego,

 – Szpitala Klinicznego Dzieciątka Jezus,
 – Szpitala Klinicznego im. ks. Anny 
Mazowieckiej,

 – Centrum Medycznego WUM w loka-
lizacji Centrum Dydaktyczne i Uni-
wersyteckie Centrum Stomatologii. 

Codziennie monitorowano postęp 
programu, opierając się na dziennych ra-
portach uzyskiwanych z poszczególnych 
punktów szczepień. Punkty szczepień były 
również odpowiedzialne za zaplanowanie 
i uzgodnienie terminu przyjęcia drugiej 
dawki szczepionki przez studentów i pra-
cowników WUM. Szczepienia drugą daw-
ką spowolniły nieco tempo szczepień osób 
„pierwszorazowych”, jednak realizacja 
programu przebiegała sprawnie i sukce-
sywnie zwiększał się odsetek osób zaszcze-
pionych w społeczności akademickiej.

Rozporządzenie Rady Ministrów 
z 14 stycznia 2021 r. zmieniło sposób re-
glamentacji dostępu do szczepień i unie-
możliwiło szczepienie części pracowni-
ków administracji WUM, gdyż w myśl 
rozporządzenia nie zaliczali się do tzw. 
grupy „0”, która może być szczepiona 
priorytetowo. 

Wszelkie wątpliwości dotyczące inter-
pretacji rozporządzenia ministra zdrowia 
były rozstrzygane przez Biuro Prawne 

WUM. Zwracano się także z zapytaniami 
do Ministerstwa Zdrowia z prośbą o opi-
nię doprecyzowującą obowiązujące akty 
prawne. Równocześnie kontynuowane 
były szczepienia studentów i nauczycieli 
akademickich. 

Przebieg procesu szczepień został jed-
nak wstrzymany wraz z pojawieniem się 
4 lutego 2021 r. komunikatu Agencji Re-
zerw Materiałowych. Ze względu na ogra-
niczenie dostaw szczepionek, kontynuacja 
programu szczepień dotyczyła tylko osób, 
które otrzymały już pierwszą dawkę. De-
cyzja ta sprawiła, że w ramach grupy „0” 
pozostała wciąż pewna liczba nauczycieli 
akademickich i studentów, którzy nie zo-
stali zaszczepieni. 

Kolejny komunikat Agencji Rezerw Ma-
teriałowych z 10 lutego 2021 r. dotyczył 
ograniczenia dostaw szczepionek firmy 
Pfizer w okresie między 15 lutego a 7 mar-
ca 2021 r. Były one przeznaczone wyłącznie 
do szczepienia drugą dawką grup „0”, pa-
cjentów DPS i ZOL oraz osób w wieku 70+. 

Kontynuacja szczepień nauczycieli aka-
demickich i doktorantów prowadzących 
w uczelni zajęcia ze studentami możliwa 
była po zgłoszeniu przez nich w terminie 
do 18 lutego 2021 r. gotowości do szczepie-
nia. Program szczepień na Warszawskim 
Uniwersytecie Medycznym dla studentów 
i nauczycieli wznowiono 8 marca 2021 r. 
Dzięki zaangażowaniu prodziekana dr. 
hab. Jacka Sieńko oraz Piotra Brylickie-
go, informatyka ze Szpitala Klinicznego 
im. ks. Anny Mazowieckiej, uruchomio-
no aplikację MS Bookings, która umożli-

wia osobom uprawnionym bezpośrednią 
rejestrację oraz wybór terminu i godziny 
w jednym z trzech punktów szczepień: 
Szpitalu Klinicznym im. ks. Anny Mazo-
wieckiej, Szpitalu Klinicznym Dzieciątka 
Jezus i Centrum Medycznym WUM. 

Na czas oddania tego materiału do dru-
ku z ogólnej liczby 7789 studentów WUM, 
którzy zadeklarowali chęć szczepienia 
przeciw COVID-19 (liczba wszystkich stu-
dentów WUM to 10140 osób, stan na dzień 
04.01.2021 r.), zaszczepiono 6274 stu-
dentów. Prawie 90% zaszczepionych stu-
dentów uzyskało szczepienie w ramach 
szczepień organizowanych przez WUM. 
Szczepionkę przyjęło 1403 nauczycieli 
akademickich i 283 pracowników niebędą-
cych nauczycielami akademickimi. Wśród 
pracowników zaszczepionych w poszcze-
gólnych grupach znajdują się osoby za-
szczepione poza WUM (znacząca więk-
szość), na temat których udało się Komisji 
zdobyć informacje oraz osoby zaszczepio-
ne w ramach WUM.

Utrzymanie obecnie zaproponowa-
nego systemu i tempa szczepień daje 
szansę na sprawne uzyskanie wysokie-
go poziomu wyszczepienia społeczności 
akademickiej. ■
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