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Pan

Tomasz Grodzki 

Marszałek Senatu RP

Szanowny Panie Marszałku,

w odpowiedzi na oświadczenie złożone przez Panią Senator Agnieszkę Gorgoń-Komor 

na 14. posiedzeniu Senatu w dniu 18 sierpnia 2020 r., uprzejmie proszę o przyjęcie 

poniższych wyjaśnień.

Dnia 3 września 2020 r. Minister Zdrowia przedstawił założenia jesiennej strategii walki 

z epidemią koronawirusa. Strategia ta zakłada m.in. zwiększenie roli opieki 

podstawowej, poprzez włączenie POZ do systemu testowania. 

Zgodnie z opublikowaniem schematem postępowania (który nie stosuje podziału 

na pacjentów pediatrycznych oraz w wieku >18. r.ż.) opieka nad pacjentem rozpocznie 

się od teleporady, a jeśli w ciągu 3-5 dni od jej udzielenia pacjent nie będzie widział 

poprawy lub jego stan się pogorszy, powinno odbyć się badanie bezpośrednie 

w placówce POZ. Po zebraniu wywiadu i fizykalnym zbadaniu pacjenta, lekarz będzie 

decydował o przeprowadzeniu testu na COVID-19. Jednocześnie test można zlecić 

również po teleporadzie. W zależności od uzyskanego wyniku, pacjent albo wróci pod 

opiekę lekarza POZ (wynik negatywny) albo przejdzie pod opiekę specjalisty od chorób 

zakaźnych (wynik pozytywny). 

Jednocześnie, w celu zunifikowania realizacji teleporad w POZ na terenie całego kraju, 

wydane zostało rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 12 sierpnia 2020 r. w sprawie 

standardu organizacyjnego teleporady w ramach podstawowej opieki zdrowotnej 
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(Dz. U. poz. 1395). Ww. standard nie różnicuje procedur w zależności od wieku pacjenta, 

uzależniając formę udzielenia świadczenia od stanu zdrowia danego pacjenta. 

Dodatkowo na stronach MZ znaleźć można sekcję poświęconą „Wytycznym dla 

poszczególnych zakresów i rodzajów świadczeń”. W sekcji przedstawione zostały m.in. 

dokumenty takie jak: Wytyczne konsultanta krajowego w dziedzinie medycyny rodzinnej 

dotyczące teleporad w podstawowej opiece zdrowotnej udzielanych w czasie epidemii 

wywołanej  wirusem SARS-CoV-2 (dot. również dzieci), Zalecenia Zespołu doradczego 

ds. dzieci podejrzanych lub zakażonych SARS-CoV-2 przy konsultancie krajowym 

w dziedzinie chorób zakaźnych, Procedura postępowania z dzieckiem w SOR/IPP, 

w oddziale pediatrycznym z podejrzeniem lub rozpoznaniem COVID-19 czy Procedura 

postępowania z dziećmi wymagającymi hospitalizacji z podejrzeniem lub chorobą 

COVID – rekomendowana przez Zespół doradczy ekspertów ds. dzieci podejrzanych lub 

zakażonych SARS-CoV-2. 

Ponadto, wydane zostały także „Rekomendacje Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego 

i Konsultanta Krajowego w dziedzinie pediatrii dotyczące opieki ambulatoryjnej nad 

dziećmi w czasie pandemii COVID-19, wywołanej wirusem SARS-CoV-2”, które 

zawierają m.in. rekomendacje związane ze szczepieniami. 

Odnosząc się do działań promocyjnych wspierających szczepienia ochronne, uprzejmie 

informuję, że na stronie internetowej Głównego Inspektoratu Sanitarnego 

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

Publicznego – Państwowego Zakładu 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 dotyczące 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 

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 
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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 tys. 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 

szczepień spotykają się także z dyskusją społeczeństwa, zarówno zwolenników jak 

i przeciwników obowiązku szczepień.
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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. 

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 

utrzymane i kontynuowane.

Wykaz ilościowy wszystkich szczepionek przeciwko chorobom zakaźnym, które były 

w dystrybucji w 2019 r. i są dostarczane do ciągłej sprzedaży aptecznej w 2020 r. lub 

zostały udostępnione w obrocie na terenie Polski nie został sporządzony. Wykaz 

szczepionek kupowanych przez Ministra Zdrowia w 2019 r. i w 2020 r. do realizacji 

szczepień obowiązkowych został opracowany w poniższej tabeli. 

Tabela 1. Wykaz zakupu szczepionek do PSO w latach 2019-2020 (źródło MZ – 23.09.2020)

Rodzaj szczepionki 

Zakup zrealizowany 
w 2020 r. 

(opakowania 
jednostkowe)

Zakup zrealizowany 
w 2019 r. 

(opakowania 
jednostkowe)

BCG (p/ gruźlicy szczep. noworodków w 1 
dobie życia) 126 000 143 000

WZW typu B (dzieci do 7 m.ż) 720 430 843 950

IPV -p/polio (szczep. dzieci do 2 r.ż.) 365 350 361 875

Haemophilus influenzae typu b (szczep. dzieci 
do 2 r.ż.) 495 600 460 860
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DTaP+IPV w 6 r. ż 292 500 347 220

DTPw (p/błonicy-tężcowi-krztuścowi, szczep. 
dzieci do 2 r.ż.) 491 600 550 000

DTPa-IPV-HIB, 5w1 (p/błonicy-tężcowi-
krztuścowi, szczep. dzieci z przeciwskazaniami 
do 2 r.ż.)

211 100 202 500

dTap ( p/błonicy-tężcowi-krztuścowi, młodzieży 
w 14 r. ż. 336 800 318 550

Td (p/błonicy-tężcowi, szczep. młodzieży w 19 
r.ż.) 367 625 234 280

MMR (p/odrze-śwince, różyczce, szczep. dzieci 
w 13 - 14 m.ż, w 6 r.ż i w 10 r.ż) 1 413 000 1 229 580

Pneumokoki - cała populacja 1 068 000 825 000

Pneumokoki - grupy ryzyka (p/ pneumokokom 
szczep. dzieci do 5 r.ż.) 50 700 67 920

Ospa Wietrzna - (dzieci do 12 r.ż. grupy ryzyka) 115 172 91 000

WZW typu B (dorośli, dializowani) 30 823 30 000

WZW typu B (narażeni - dorośli, personel 
medyczny) 0 28 500

TT (p/tężcowi narażeni, dorośli) 606 920 700 000

Wścieklizna (p /wściekliźnie szczep. 
poekspozycyjne) 48 525 60 500

Meningokoki C 1 200 0

Meningokoki B 6 000 0

Meningokoki ACWY 3 000 0

Ty - szczepionka durowa 60 0

Ty-T - szczepionka durowo, tężcowa 70 0

d - szczepionka błonicza 360 85

D - szczepionka błonicza 50 35

DT szczepionka błoniczo, tężcowa 0,5 
ml/dawkę 0 910

W 2019 r. Minister Zdrowia nie dokonywał zakupu i nie zamawiał szczepionki przeciwko 

grypie. W 2020 r. planowany jest zakup i dystrybucja szczepionki dla podmiotów, które 
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zawarły z Narodowym Funduszem Zdrowia umowę na wykonanie szczepień ochronnych 

przeciw grypie osobom uczestniczącym w udzielaniu świadczeń opieki zdrowotnej w tym 

podmiocie oraz dla podmiotów wykonujących szczepienia pacjentów 75+, które zawarły 

z Narodowym Funduszem Zdrowia umowę na wykonanie tego świadczenia, a także dla 

personelu aptek ogólnodostępnych i punktów aptecznych. 

Z poważaniem

z upoważnienia Ministra Zdrowia

Waldemar Kraska

Sekretarz Stanu
/dokument podpisany elektronicznie/
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