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,,Afera szczepionkowa” – dobre
ubezpieczenie mogłoby jej zapobiec
,,Afera szczepionkowa” jest mocno komentowana przez wszystkich i wpływa niekorzystnie na
wizerunek środowisk medycznych. Prozaiczny powód – brak prądu – spowodował, że branża
musi się obecnie zmierzyć z dużą falą niekorzystnych komentarzy. Ubezpieczenie leków od
zniszczenia wskutek nieutrzymania wymaganej temperatury mogłoby zapobiec podobnym
sytuacjom. Na rynku są odpowiednie polisy, które gwarantują kompleksową ochronę majątku
firmy na wypadek zdarzeń losowych. Dobrym przykładem jest tu pakiet ubezpieczeń INTER
Partner. Taka ochrona pozwoliłaby zabezpieczyć pacjentów oraz dobre imię placówek
medycznych i aptek.

Na początku lutego Dziennik Gazeta Prawna opublikował artykuł ,,Setki pacjentów dostały wadliwą
szczepionkę. Lekarze wiedzieli, że wstrzykują niepełnowartościowy produkt’’ opisujący fakt podawania
pacjentom w województwie lubuskim szczepionek przeznaczonych do utylizacji. Według autorów
publikacji preparaty były przechowywane w niewłaściwej temperaturze, z powodu przerw w dostawie
prądu wywołanych burzami i wichurami. Tzw. ,,afera szczepionkowa” odbiła się szerokim echem w
mediach tradycyjnych i społecznościowych i zdecydowanie nadszarpnęła wizerunek służby zdrowia.
Inspekcja Farmaceutyczna przeprowadziła w całym województwie lubuskim kontrolę gabinetów,
przychodni i szpitali w tym zakresie. Kontrola wykazała, że tysiące szczepionek należy poddać
utylizacji, gdyż nie były przechowywane w odpowiednich warunkach. Inspektorzy ustalili też, że w
niektórych placówkach podano pacjentom szczepionki, które przez brak prądu przez kilkanaście
godzin pozostawały poza optymalnym zakresem zalecanej do ich przechowywania temperatury.
– Ubezpieczenie leków od zniszczenia wskutek nieutrzymania wymaganej temperatury mogłoby
zapobiec całej sytuacji. Polisa pokryłaby ewentualne straty placówek i zabezpieczyła pacjentów.
Apteki, przychodnie, szpitale mogą więc w łatwy sposób zabezpieczyć się na przyszłość sięgając po
oferowane przez nas ubezpieczenie INTER Partner. Pozwala ono dostosować poziom ochrony do
specyficznych wymogów każdej firmy dzięki ponad 50 klauzulom branżowym. Finansowa
rekompensata strat w wyniku różnych zdarzeń, w tym utraconego zysku, opcja All Risk, wyższe sumy
ubezpieczenia mienia nawet do 125 mln zł, pomoc prawna doświadczonych prawników, adwokatów i
radców prawnych, konstrukcja modułowa, szeroki katalog ryzyk nazwanych, indywidualne podejście

uwzględniające profil firmy, to tylko niektóre atuty INTER Partner

– mówi Joanna Kaczanowska,

Kierownik Biura Ubezpieczeń Majątkowych z INTER.
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kompleksowym rozwiązaniem pakietowym a zakupem wybranych ryzyk. INTER Partner opiera się na
4 głównych filarach: ubezpieczeniu mienia od ognia i zdarzeń losowych/od wszystkich ryzyk,
ubezpieczeniu sprzętu elektronicznego, ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej (OC) oraz
ubezpieczeniu następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW). Każdy z nich można kupić oddzielnie, a
wszystkie razem stanowią idealne połączenie szerokiego zabezpieczenia majątku firmy. Ochronę
można dowolnie kształtować w zależności od potrzeb. Uzupełnieniem ubezpieczenia INTER Partner
jest Telefoniczna Asysta Prawna, a także szeroki zakres usług assistance, czyli pomoc w nagłych
przypadkach obejmującą m.in. informatyka, lekarza, czy też transport mienia po szkodzie.

Więcej informacji na www.interpolska.pl
Zainteresowanych prosimy o kontakt z agentem Interu na Państwa terenie.

Grupa INTER w Polsce
Grupa INTER w Polsce to dwa towarzystwa ubezpieczeń: TU INTER Polska S.A. i TU INTER-ŻYCIE
Polska S.A. oraz spółka INTER Assisstance Sp. z o.o. Akcjonariuszem towarzystw jest niemiecka
Grupa Ubezpieczeniowa INTER, której początki sięgają 1926 roku, a dziś jest ona jedną z wiodących
marek

w Niemczech oferujących ubezpieczenia zdrowotne oraz specjalistyczne programy

ubezpieczeniowe. Oferta Grupy INTER w Polsce obejmuje ubezpieczenia medyczne, zdrowotne,
majątkowe oraz ubezpieczenia na życie, skierowane zarówno do Klientów indywidualnych, jak i
instytucjonalnych.

