
  

Warszawa, 25 stycznia 2021 r. 

INFORMACJA PRASOWA 

Centrum Medyczne Damiana przystąpiło do Narodowego Programu Szczepień przeciwko COVID-19 

Centrum Medyczne Damiana dołączyło do Narodowego Programu Szczepień przeciwko 

koronawirusowi. Punkt szczepień został uruchomiony 25 stycznia w przychodni CM Damiana przy al. 

Zjednoczenia 36 w Warszawie. Obecnie realizowane są szczepienia dla grupy wiekowej 80+ i 70+ 

zgodnie z kolejnością wyznaczoną przez polski rząd. Łącznie do Narodowego Programu Szczepień 

zgłosiło się ponad 6 tys. placówek ochrony zdrowia, które uruchomią ok. 8 tys. punktów. 

Obecnie świat zdominowany jest przez epidemię COVID-19 wywołaną przez koronawirusa, 

a obowiązkiem nas wszystkich jest aktywne angażowanie się w walkę z pandemią. Z tego właśnie 

powodu dołączyliśmy do Narodowego Programu Szczepień. Wraz z Ministerstwem Zdrowia ustalone 

zostały ostateczne szczegóły i punkt szczepień przyjmuje pierwszych pacjentów. To kolejna inicjatywa 

CM Damiana związana z koronawirusem – w październiku ubiegłego roku w 8 miastach Polski 

utworzyliśmy laboratoria, w których szybko i bez skierowania można wykonać badania w kierunku 

obecności koronawirusa – komentuje Marek Kubicki, Członek Zarządu Centrum Medycznego Damiana. 

Kalendarz szczepień przeciwko COVID-19 

Rozporządzenie wydane przez polski rząd ściśle określa kolejność szczepień w naszym kraju. Od 15 

stycznia na konkretne terminy będą mogły rejestrować się osoby powyżej 80 roku życia, natomiast 

między 18 a 22 stycznia zaplanowane zostały szczepienia pensjonariuszy domów pomocy społecznej. 

Po tym terminie rozpoczęły się zapisy osób powyżej 70 roku życia. W dalszej kolejności zostaną 

zaszczepione osoby między 60 a 70 rokiem życia oraz nauczyciele i przedstawiciele służb 

mundurowych. 

Pacjenci znajdujący się w powyższych grupach otrzymają e-skierowanie na wykonanie szczepień na 

podstawienie numeru PESEL. Osoby te będą mogły zarejestrować się korzystając z infolinii 

Narodowego Funduszu Zdrowia, Internetowego Konta Pacjenta oraz kontaktując się bezpośrednio 

z Centrum Medycznym Damiana. Każdy pacjent posiadający skierowanie na szczepienie, może je 



  

zrealizować  w dowolnym punkcie, który należy wskazać podczas rejestracji. Warto również pokreślić, 

że szczepionka jest finansowana z budżetu Państwa. 

Ważne informacje 

1. Od 15 stycznia na szczepienie mogą zapisać się osoby, które ukończyły 80 lat. 

2. Od 22 stycznia na szczepienie mogą zapisać się osoby, które ukończyły 70 lat. 

3. Punkt Szczepień na Covid-19 znajduje się w Centrum Medycznym Damiana, przy 

Al. Zjednoczenia 36, piętro 1 (w budynku jest winda). 

4. Na szczepienie można zapisać się: 

• dzwoniąc na bezpłatny numer infolinii NFZ 989, 

• przez Internet, korzystając z Internetowego Konta Pacjenta na pacjent.gov.pl, 

• kontaktując się bezpośrednio z Centrum Medycznym Damiana pod numerem telefonu 

22 566 22 60. 

5. W przypadku spełnienia warunku wieku i braku skierowania na szczepienie (np. w przypadku 

obcokrajowców), konieczna jest wizyta lekarska celem jego wystawienia. 

6. Szczepienie poprzedza kwalifikacja medyczna, przed którą pacjent wypełnia kwestionariusz 

wstępnego wywiadu przesiewowego dla osoby dorosłej przeciwko Covid-19, który można 

pobrać ze strony https://www.damian.pl/koronawirus/szczepienia-przeciw-covid-19/. 

7. Od 15 stycznia bez względu na to ile pacjent ma lat, może on zadeklarować chęć szczepienia 

przeciw COVID-19. W momencie uruchomienia szczepień dla swojej grupy wiekowej otrzyma 

e-mail z informacją o możliwości zapisu do wybranego przez siebie Punktu Szczepień. 

Formularz dostępny jest na: https://www.gov.pl/web/szczepimysie/zgloszenia. 

Więcej informacji można znaleźć na stronie: https://www.damian.pl/koronawirus/szczepienia-

przeciw-covid-19/ oraz na stronach Ministerstwa Zdrowia www.gov.pl/szczepimysie 

i www.gov.pl/koronawirus. 
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Centrum Medyczne Damiana (CMD) istnieje od 1994 r. Zapewnia pacjentom szeroki zakres opieki medycznej w ośmiu 

przychodniach w Warszawie oraz w Szpitalu. Pracują w nich lekarze wszystkich specjalności, z wieloletnią praktyką kliniczną 

zdobytą w wiodących placówkach polskich i zagranicznych.  

Centrum Medyczne Damiana oferuje kompleksowy zakres konsultacji lekarzy, badań diagnostycznych; obrazowych  

i laboratoryjnych, rehabilitację i profilaktykę zdrowotna. W Szpitalu Damiana wykonywane są operacje w zakresie chirurgii 

ogólnej, ortopedii, okulistyki, laryngologii i ginekologii.  

Zdrowie i bezpieczeństwo pacjentów gwarantowane są w oparciu o długoletnie doświadczenie lekarzy pracujących  

w Centrum Medycznym Damiana i najwyższe standardy w procesie leczenia. Wysoka jakość znalazła odzwierciedlenie  

w zdobytych przez CMD certyfikatach i nagrodach, takich jak: „Akredytacja Centrum Monitorowania Jakości”, Certyfikat ISO, 

„Szpital bez bólu”, „Bezpieczny Pacjent”, „Godło Quality International 2017” oraz „Miejsce przyjazne przyszłej Mamie”. 

W ciągu 25 lat swojego istnienia Centrum Medyczne Damiana ugruntowało swoją silną pozycję na rynku prywatnych usług 

medycznych. O unikatowości jego usług świadczą: indywidualne, przyjazne podejście do pacjentów, kompleksowa opieka 

medyczna, wysokie kwalifikacje personelu, a także zwracanie szczególnej uwagi na profilaktykę zdrowia.  

Centrum Medyczne Damiana angażuje się także w działania charytatywne i współpracuje z m.in. z takimi organizacjami jak: 

UNICEF Polska, WOŚP oraz Fundacja Spełniamy Marzenia. 

Centrum Medyczne Damiana należy do Grupy Medicover. 

Kontakt dla mediów: 

Justyna Giers, justyna.giers@38pr.pl, tel. 514 550 996 

Justyna Spychalska, justyna.spychalska@38pr.pl, tel. 512 029 778 

Nikodem Chudzik, nikodem.chudzik@38pr.pl, tel. 512 029 402 
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