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Fundusz Kompensacyjny wypłaci od 10
do 100 tysięcy za ciężki NOP
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Prawdopodobnie na początku przyszłego tygodnia Ministerstwo Zdrowia przekaże do konsultacji publicznych
projekt ustawy o Funduszu Kompensacyjnym. We wtorek minister Adam Niedzielski przedstawił jej główne
założenia. Co już wiadomo?

Uprawnione do tzw. świadczenia kompensacyjnego będą osoby, które po szczepieniu przeciw
Covid-19 doznają wstrząsu anaﬁlaktycznego lub innego NOP, wymagającego minimum 14-dniowej
hospitalizacji. Wysokość świadczenia może wynosić od 10 do 100 tysięcy złotych.
Minister wyjaśniał, że do tej pory osoby, które doznały NOP-u po szczepieniu, mogły się ubiegać o
odszkodowanie w sądach. Fundusz Kompensacyjny to rozwiązanie alternatywne, oferujące wypłatę na
zasadach uproszczonych.
Wyjaśnił, że na utworzenie Funduszu Kompensacyjnego rząd zdecydował się ze względu na emocje,
towarzyszące rozpoczęciu akcji szczepień przeciw Covid-19, nowymi – jak twierdzi część osób –
szczepionkami. - Mając świadomość wątpliwości w odbiorze społecznym zdecydowaliśmy się zmienić
sposób dochodzenia odszkodowania - powiedział minister.
Adam Niedzielski przypomniał jednocześnie, że jak wynika zarówno z doświadczeń międzynarodowych
jak i polskich, występowanie NOP-ów po szczepieniu przeciw Covid-19 jest „szalenie rzadkie”. Po
niemal 250 tysiącach zaszczepionych wystąpił jeden przypadek ciężkiego NOP, a w sumie było ich 37
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(z czego 32 lekkie).
W ustawie mają być określone limity dotyczące ﬁnansowania. Świadczenia w 2021 roku będą
ﬁnansowane z budżetu państwa poprzez tzw. fundusz covidowy. Od 2022 r. z Funduszu
Kompensacyjnego będą mogły korzystać osoby objęte innymi szczepieniami. Wtedy też wkład w ten
fundusz będą mieli również producenci szczepionek.
- W poniedziałek zostanie przedstawiony projekt ustawy do konsultacji publicznych, ale
przedstawiamy warunki już dziś, aby pokazać że to rozwiązanie jest już ﬁnalizowane - mówił minister.
Wnioski o odszkodowania będą składane do biura Rzecznika Praw Pacjenta, który również będzie je
przyznawał. - Wnioski będą musiały zawierać dokumentację medyczną – podkreślił Bartłomiej
Chmielowiec. W prace będzie zaangażowany zespół ekspertów w zakresie sczepień ochronnych. Decyzja będzie wydawana w ciągu 60 dni od złożenia wniosku. W przypadku decyzji pozytywnej
pacjentowi zostanie wypłacone świadczenie kompensacyjne. W przypadku decyzji negatywnej, z którą
pacjent się nie zgodzi, będzie on mógł złożyć skargę do sądu administracyjnego w ciągu 30 dni –
mówił RPP.
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