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Pan

Tomasz Grodzki 

Marszałek Senatu RP

Szanowny Panie Marszałku,

w odpowiedzi na oświadczenie Pana senatora Adama Szejnfelda podczas 14. 

posiedzenia Senatu RP w dniu 18 sierpnia 2020 r. w sprawie szczepień na grypę, 

uprzejmie proszę o przyjęcie poniższych wyjaśnień.

Nie została podjęta decyzja o wdrożeniu przez Ministra Zdrowia profilaktycznego 

programu szczepień przeciwko grypie. Podobny program nie był też realizowany 

w latach ubiegłych przez Ministerstwo Zdrowia. Niemożliwe jest zatem udostępnienie 

informacji o liczbie dawek szczepionek zabezpieczonych na ten cel. 

W trakcie realizacji jest zapewnienie bezpłatnych szczepień przeciwko grypie dla 

personelu medycznego. Minister Zdrowia pismem z dnia 14 sierpnia 2020 roku polecił 

Narodowemu Funduszowi Zdrowia przekazanie, na podstawie umowy, podmiotom 

wykonującym działalność leczniczą i posiadającym umowę z Narodowym Funduszem 

Zdrowia o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, środków finansowych 

z przeznaczeniem na finansowanie tych szczepień ochronnych osobom uczestniczącym 

w udzielaniu świadczeń opieki zdrowotnej w tych Podmiotach, oraz dodatkowo 

farmaceutom i technikom farmaceutycznym wykonującym zawód w aptece lub 

w punkcie aptecznym. 

Ponadto informuję, że zgodnie z obwieszczeniem Ministra Zdrowia z dnia 24 sierpnia 

2020 r. w sprawie wykazu refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego 

przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych na 1 września 2020 r., 
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Ministerstwo Zdrowia przedstawiło nową listę leków refundowanych, na której znalazły 

się szczepionki przeciw grypie dla dorosłych:

- VaxigripTetra, objęta refundacją we wskazaniu: czynne uodpornienie osób powyżej 65 

roku życia w zapobieganiu grypie wywołanej przez dwa podtypy wirusa grypy A oraz 

dwa typy wirusa grypy B, które zawarte są w szczepionce. Odpłatność szczepionki dla 

pacjenta we wskazaniu wiekowym wynosi 22,88 zł. Dla seniorów w wieku powyżej 75+ 

szczepionka VaxigripTetra jest bezpłatna.;

- Influvac Tetra, objęta refundacją we wskazaniu: profilaktyka grypy u osób w wieku od 

18. roku życia do 65. roku życia o zwiększonym ryzyku wystąpienia powikłań 

pogrypowych tj.: 1) po transplantacji narządów, 2) chorujących na niewydolność układu 

oddechowego, astmę oskrzelową, przewlekłą obturacyjną chorobę płuc, niewydolność 

układu krążenia, chorobę wieńcową, niewydolność nerek, nawracający zespół 

nerczycowy, choroby wątroby, choroby metaboliczne (w tym cukrzycę), choroby 

neurologiczne i neurorozwojowe; 3) w stanach obniżonej odporności (w tym po 

przeszczepie tkanek i chorujących na nowotwory układu krwiotwórczego) oraz u kobiet 

w ciąż. Odpłatność szczepionki dla pacjenta we wskazaniu wiekowym wynosi 

Odpłatność szczepionki dla pacjenta we wskazaniu wiekowym wynosi 24,95 zł.

Dla dzieci szczepionką ujętą w wykazie jest produkt Fluenz Tetra (szczepionka 

donosowa) objęta refundacją we wskazaniu: zapobieganie grypie u dzieci w wieku od 

ukończonego 24 miesiąca życia do ukończonego 60 miesiąca życia. Odpłatność 

szczepionki dla pacjenta we wskazaniu wiekowym wynosi 47,87 zł.

Odnosząc się do działań promocyjnych wspierających szczepienie przeciwko grypie, 

uprzejmie informuję, że na stronie internetowej Głównego Inspektoratu Sanitarnego 

(gis.gov.pl/kategoria/zdrowie/profilaktyka/szczepienia/), Narodowego Instytutu Zdrowia 

Publicznego – Państwowy Zakład Higieny (szczepienia.pzh.gov.pl) oraz na stronach 

stacji sanitarno-epidemiologicznych dostępne są repozytoria wiedzy na temat profilaktyki 

chorób zakaźnych i korzyści zdrowotnych związanych ze szczepieniami, w tym materiały 

informacyjne w zakresie grypy. Obecnie informacje zamieszczone na stronie 

internetowej https://szczepienia.gis.gov.pl/ są dodatkowo upowszechniane poprzez 

serwisy społecznościowe obsługiwane przez Główny Inspektorat Sanitarny, tj. Facebook 

oraz Twitter. Wśród zamieszczonych informacji znajdują się: stanowisko Krajowego 

Konsultanta w dziedzinie Zdrowia Publicznego dotyczace obowiązku szczepień, 

stanowiska organizacji odpowiedzialnych za ochronę zdrowia w sprawie szczepień 

obowiązkowych, informacje w sprawie dopuszczenia do obrotu szczepionek u ludzi w 

Polsce i w Unii Europejskiej, Programy Szczepień Ochronnych, poradnik dla rodziców 
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dzieci do 2. roku życia, prawa pacjenta w aspekcie szczepień ochronnych, artykuł 

poświęcony szczepieniom dla kobiet planujących ciążę, kobiet w ciąży i matek 

karmiących piersią, informacje dotyczące chorób zakaźnych lub niepożądanych 

odczynów poszczepiennych oraz w sytuacji wystąpienia ognisk choroby. Jest to 

obszerna baza wiedzy, stworzona przez lekarzy i specjalistów w oparciu o aktualne i 

sprawdzone dane naukowe.

Odnosząc się do aktualnej sytuacji epidemiologicznej oraz w związku ze zbliżającym się 

jesiennym okresem wzmożonej zachorowalności Główny Inspektor Sanitarny wydał 27 

lipca 2020 r. Rekomendację dotyczącą szczepień przeciw grypie, zamieszczoną na 

stronie w zakładce - Aktualności. Mimo, krótkiego terminu opublikowania ww. informacji, 

dotarła ona już do ok. 55 tyś. osób. Zaznaczyć należy, że GIS w sezonie grypowym 

zamierza pozycjonować tę rekomendację w sposób ciągły, co dodatkowo podwyższy 

wskaźnik liczby odsłon. Na przełomie roku 2018/2019 z okazji inauguracji 

Ogólnopolskiego Dnia Szczepień opublikowano kampanię społeczna pod hasłem 

#zaszczepieniBezpieczni skierowaną do rodziców szukających odpowiedzi na nurtujące 

pytania na temat szczepień ochronnych. Celem kampanii było propagowanie szczepień 

jako najskuteczniejszego sposobu w walce z niebezpiecznymi, często śmiertelnymi 

chorobami zakaźnymi zagrażającymi zdrowiu i życiu. Kampania składała się z 6 filmów 

edukacyjnych, które poruszały różne zagadnienia dotyczące szczepień, przedstawiane 

zarówno przez mamy jak i ekspertów w dziedzinie szczepień i wakcynologii. Filmy 

poruszały wiele historii, istotnych informacji, praktycznych porad, które miały na celu 

rozwiać wątpliwości rodziców, ułatwić podjęcie decyzji o szczepieniu, aby zapewnić 

bezpieczeństwo dzieciom przed skutkami zachorowań na choroby zakaźne. Filmy były 

publikowane przez tydzień na wszystkich kontach Głównego Inspektoratu Sanitarnego 

w mediach społecznościowych, dotarły łącznie do ponad 350 tys. odbiorców. W obecnej 

sytuacji pandemii, w okresie jesienno-zimowym, kiedy może nas czekać druga fala 

epidemii, GIS będzie podejmował działania informacyjne i edukacyjne zachęcające do 

wzmacniania swojej odporność poprzez szczepienia przeciw grypie, które mogą 

zmniejszyć ryzyko infekcji koronawirusem.

Popularyzacji podlegają również następujące materiały: „Z grypą nie ma żartów”, „Jak 

można się chronić przed grypą”, „ Grypa a przeziębienie”, „Jak działają szczepionki?”, 

„Grypa; groźna choroba wirusowa”,” Szczepienia ratują nas przed skutkami chorób 

zakaźnych”, „Przeziębienie, grypa – jak wspomóc leczenie i pozytywnie wpłynąć na 

odporność” i wiele innych. Z analizy statystyki wynika, że upowszechniane materiały 

edukacyjne docierają do szerokiego grona odbiorców. Wszystkie materiały dotyczące 
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szczepień spotykają się także z dyskusją społeczeństwa, zarówno zwolenników jak i 

przeciwników obowiązku szczepień.

W ubiegłym roku ogłoszono również konkurs dla nauczycieli pod patronatem Głównego 

Inspektora Sanitarnego, którego zakończeniem była publikacja ze scenariuszami lekcji 

dla przedszkoli, szkół podstawowych i ponadpodstawowych na temat profilaktyki chorób 

zakaźnych „Zaszczep się wiedzą o szczepieniach”. Kolejno pracownicy pionów promocji 

zdrowia Państwowej Inspekcji Sanitarnej upowszechniali publikację w przedszkolach, 

klubach dziecięcych, szkołach oraz byli wsparciem merytorycznym w realizacji zajęć dot. 

szczepieniach ochronnych.

Prowadzony przez NIZP-PZH portal Szczepienia.info (http://szczepienia.pzh.gov.pl/) 

stanowi jedną z największych internetowych baz wiedzy na temat szczepień w języku 

polskim. Szczepienia.info jako jedyny portal w Polsce jest członkiem podlegającej WHO 

sieci Vaccine Safety Network (VSN), która zrzesza wiarygodne strony internetowe 

poświęcone tematyce szczepień w różnych krajach. Portal wymieniany jest na 

międzynarodowej liście stron internetowych informujących o szczepieniach w sposób 

rzetelny i wiarygodny - m.in. obok takich instytucji jak CDC, PH England, Robert Koch 

Institute. Uzyskane zasięgi oglądalności strony Szczepienia.info wskazują, że w 2018 r. 

portal stanowił bardzo ważny głos w toczącej się w przestrzeni publicznej dyskusji na 

temat szczepień.

Biorąc pod uwagę fakt, że celem podejmowanych działań jest zwiększenie świadomości 

dotyczącej znaczenia szczepień dla zdrowia publicznego, z pewnością działania 

propagujące wiedzę o roli szczepień w zapobieganiu chorobom zakaźnym będą 

kontynuowane.

Z poważaniem

z upoważnienia Ministra Zdrowia

Waldemar Kraska

Sekretarz Stanu
/dokument podpisany elektronicznie/


		2020-09-21T09:25:34+0000
	Waldemar Kraska




