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Oświadczenie skierowane do ministra zdrowia Adama Niedzielskiego 

Szanowny Panie Ministrze! 

Walka z pandemią koronawirusa kilka miesięcy temu wymusiła na nas zmianę codziennego trybu naszego 

funkcjonowania, akceptację nakładanych na nas obostrzeń i dostosowanie się do wytycznych Ministerstwa 

Zdrowia. Wszystko po to, by podejmowane działania, za pomocą samodyscypliny i troski o bezpieczeństwo 

nasze oraz naszych najbliższych, przyczyniły się do odniesienia zwycięstwa nad COVID-19. 

Apele ekspertów i obawa społeczna spowodowały również wzrost liczby osób zainteresowanych szcze-

pionką na grypę. Dla wielu jednak okazała się ona niedostępna. Nie tylko ze względu na problemy z otrzy-

maniem jej na rynku, lecz również z powodu niedopracowanych założeń słusznego w swojej idei programu 

dotyczącego darmowych leków dla seniorów. 

Z informacji, które otrzymałam od zainteresowanych osób i samorządów, wynika, że sytuacja wygląda 

następująco. 

Dzięki wspomnianemu programowi osoby, które ukończyły 75. rok życia, otrzymują szczepionkę, nie po-

nosząc dodatkowych opłat, jedynie po okazaniu w aptece odpowiedniej recepty. Samorządy, które do tej pory 

oferowały darmowe szczepienia osobom starszym, musiały ustalić limit wieku tego świadczenia, w kontek-

ście największego ryzyka zarażeniem się SARS-CoV-2. W ramach programu lokalnego, po wcześniejszym 

zgłoszeniu, osoba starsza ma zagwarantowaną szczepionkę (jeśli tylko jest dostępna na rynku), bez koniecz-

ności okazywania recepty. Osoba korzystająca zaś z programu rządowego nie ma gwarancji otrzymania ta-

kiego produktu, musi samodzielnie znaleźć aptekę, w której jest on dostępny, i okazać receptę, otrzymaną po 

wcześniejszej wizycie u lekarza. Cała procedura została zatem wydłużona i – co się z tym bezpośrednio wią-

że – wzrosło ryzyko związane z tym, że osoba w grupie wiekowej 75+ zarazi się SARS-CoV-2, mając kon-

takt z większą liczbą ludzi. 

W związku z powyższym proszę o udzielenie odpowiedzi na poniższe pytania. 

1. Czy ministerstwo pracuje nad ułatwieniem procedury otrzymania bezpłatnej szczepionki przez senio-

rów, tak by jak najbardziej zminimalizować kontakt seniorów w wieku powyżej 75 lat z otoczeniem i ryzyko 

zarażenia się SARS-CoV-2? Jeśli tak, to na jakim etapie są te prace? Jaki jest ich dotychczasowy wynik? 

2. Czy ministerstwo prowadziło konsultacje z samorządami przed wprowadzeniem do programu darmo-

wych leków dla seniorów bezpłatnych szczepień? Jakie były wnioski z tych konsultacji? 

3. Czy ministerstwo prowadzi konsultacje dotyczące włączenia lokalnych programów w zakresie bezpłat-

nych szczepień do programu rządowego w celu uproszczenia procedury i zagwarantowania jak największej 

liczbie seniorów bezpiecznego dostępu do darmowych produktów? Jeśli tak, to na jakim etapie są prace i kto 

z ramienia ministerstwa za nie odpowiada? 
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