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Pan

Tomasz Grodzki

Marszałek Senatu

Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowny Panie Marszałku,

w odpowiedzi na oświadczenie złożone przez Panią Senator Gabrielę Morawską - 

Stanecką podczas 16. posiedzenia Senatu, które odbyło się  14 października 2020 r., 

w sprawie  zaopatrzenia w szczepionki przeciw grypie, Minister Zdrowia uprzejmie prosi 

o przyjęcie poniższych informacji.

Kwestie związane z uprawnieniem świadczeniobiorców po ukończeniu przez nich 

75. roku życia do bezpłatnego zaopatrzenia w leki, środki spożywcze specjalnego 

przeznaczenia żywieniowego oraz wyroby medyczne wraz ze sposobem umieszczania 

w wykazie produktów dostępnych bezpłatnie dla powyższych osób reguluje 

art. 43 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej 

finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. z 2020 r. poz. 1398, z późn.zm.).

Od 1 listopada 2020 r. obowiązuje obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 

21 października 2020 r. w sprawie wykazu refundowanych leków, środków spożywczych 

specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych (Dz. Urz. Min. 

Zdrow. poz. 88), w którym znajduje się dostępna dla uprawnionych pacjentów bezpłatnie 

w ramach listy 75+, szczepionka przeciw grypie VaxigripTetra, objęta refundacją we 
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wskazaniu1: „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”.

Warunki jej refundacji przedstawia tabela poniżej:

Substancja czynna Nazwa  postać i dawka Zawartość opakowania
Kod EAN lub inny kod 

odpowiadający kodowi 
EAN

Cena detaliczna
Wysokość limitu 

finansowania Poziom odpłatności
Wysokość dopłaty 
świadczeniobiorcy

Czterowalentna 
szczepionka 

przeciw grypie 
(rozszczepiony 

wirion), 
inaktywowana

VaxigripTetra, 
zawiesina do 

wstrzykiwań w 
ampułko-

strzykawce, 1 
dawka

1 amp.-strzyk. 0,5 
ml z igłą

05909991302108 45,76 45,76 50% 22,88

Pierwsze rozszerzenie listy 75+ o bezpłatną szczepionkę przeciw grypie nastąpiło 1 

września 2020 r., a obecnie od q listopada 2020 r. jest nadal kontynuowane.

Sytuacja na rynku szczepionek w Polsce jest na bieżąco monitorowana 

przez Ministerstwo Zdrowia.

Zgodnie z zapowiedziami firm farmaceutycznych w sezonie 2020/2021 na polskim rynku 

dostępne są następujące szczepionki:

- Influvac Tetra firmy Mylan IRE Healthcare Ltd.,

- VaxigripTetra firmy Sanofi Pasteur,

- Fluenz Tetra firmy AstraZeneca AB.

Należy podkreślić, że firmy zobowiązały się, że wszystkie dawki będą dostarczane 

etapami przed szczytem epidemicznym zachorowań na grypę, który w Polsce przypada 

zwykle między styczniem a marcem. Dystrybucja szczepionek do aptek na ten sezon 

szczepień odbywa się zgodnie z przedstawionym przez firmy harmonogramem dostaw. 

Pierwsze szczepionki na grypę pojawiły się w aptekach na przełomie sierpnia i września 

2020 r. i w dalszym ciągu są do nich dostarczane.

1 pełne wskazanie refundacyjne według obwieszenia obowiązującego od 1 listopada 2020 r. to:  
<1>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; 
<2>Profilaktyka grypy u kobiet w ciąży, u dzieci w wieku od ukończonego 24 miesiąca życia do 
ukończonego 60 miesiąca życia oraz 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).
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Do dziś potwierdzono, że firmy farmaceutyczne zadeklarowały wprowadzenie na polski 

rynek 1,8 mln dawek szczepionki, z czego 650 000 stanowią szczepionki refundowane.

Natomiast odnosząc się do ogólnopolskiego profilaktycznego programu szczepień 

przeciwko grypie dedykowanego osobom 75+ należy wskazać, że decyzja o jego 

wdrożeniu nie została podjęta przez Ministra Zdrowia. Program nie był też realizowany 

w latach ubiegłych przez Ministerstwo Zdrowia.

Od wielu lat działania promocyjne, edukacyjne oraz szczepienia przeciwko grypie 

są realizowane w wymiarze samorządowym poprzez zadania własne, w tym programy 

polityki zdrowotnej. Ministerstwo Zdrowia otrzymuje jedynie informacje dot. sprawozdań 

z zadań zrealizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego za dany rok 

kalendarzowy.

Aktualnie w Ministerstwie Zdrowia nie są prowadzone prace nad przeniesieniem 

procedury refundacyjnej do podmiotów leczniczych w celu ułatwienia procedury 

otrzymania bezpłatnej szczepionki przez seniorów 75+.

Z poważaniem

z upoważnienia Ministra Zdrowia

Maciej Miłkowski

Podsekretarz Stanu
/dokument podpisany elektronicznie/
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