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Pani

Gabriela Morawska-Stanecka

Wicemarszałek Senatu

Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowni Państwo, 

W odpowiedzi na oświadczenie Senatora Rzeczypospolitej Polskiej złożonego podczas 

16 posiedzenia Senatu RP w dniu 14.10.20 roku, w sprawie dostępności szczepionek 

przeciwko grypie, poniżej przedstawiam następujące wyjaśnienia.

Odnośnie pytania: 

1. Z czego wynika brak szczepionek na grypę w hurtowniach i aptekach?

2. Dlaczego część szczepionek została przejęta do Agencji rezerw Materiałowych?

3. Dlaczego rząd nie zabezpieczył dostępności do wspomnianych szczepionek dla 

wszystkich Polaków i doprowadził do sytuacji, że część obywateli z terenów 

przygranicznych kupuje szczepionki w RFN, gdzie są one bez problemów 

dostępne?

Na wstępie należy wskazać, że szczepienie przeciw grypie nie jest szczepieniem 

obowiązkowym, lecz jedynie zalecanym w związku z czym Ministerstwo Zdrowia nie 

składa zamówień i nie dokonuje zakupu szczepionek sezonowych przeciw grypie. Jest 

to rynek komercyjny ograniczony  jedynie w obszarze dopuszczania do obrotu 

i refundacji. Firmy farmaceutyczne  prognozują wielkość dostaw szczepionek    przeciw 

grypie na nadchodzący sezon grypowy  na podstawie wskaźnika wyszczepialności oraz 

popytu na szczepionki w latach  ubiegłych w danym kraju, a dostępność rynkowa 
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szczepionek przeciw grypie uzależniona jest od możliwości produkcyjnych producentów 

szczepionek. Należy podkreślić, że ze względu na proces produkcyjny szczepionek 

sezonowych przeciw grypie, szacowanie wielkości dostaw planowane jest z rocznym 

wyprzedzeniem, natomiast w październiku 2019 r., gdy jeszcze nie rozwinęła się 

epidemia wirusa  SARS-CoV-2 nie sposób było przewidzieć, że potrzeby te w roku 

bieżącym będą znacznie większe. Jak zostało zauważone na przestrzeni ostatnich 

dziesięciu sezonów grypowych stan zaszczepiania przeciw grypie w Polsce, 

w odróżnieniu od niektórych krajów europejskich gdzie wszczepialność jest na poziomie 

20 - 25%, w całej populacji utrzymywał się na bardzo niskim  poziomie (w zakresie 3,26 

- 4,12%) a w ubiegłym roku zaszczepiło się około 4%  społeczeństwa, z czego 300 tys. 

osób skorzystało ze szczepionek refundowanych. W przypadku gdy firma 

farmaceutyczna dostarczy większą ilość szczepionek niż  wskazuje na to popyt – 

podmiot ten poniesie straty finansowe, zwłaszcza że szczepionka przeciw  grypie jest 

przeznaczona na konkretny sezon szczepień, nie ma zatem możliwości  wykorzystania 

jej w kolejnym sezonie. Wobec powyższego liczby szczepionek przeznaczonych do 

poszczególnych państw europejskich tak bardzo się różnią. Minister Zdrowia monitoruje 

na bieżąco sytuację dostępności do szczepionek przeciw grypie i podejmuje adekwatne 

działania w ramach posiadanych ustawowych narzędzi w celu zapewnienia dostępności 

do szczepionek przeciw grypie. 

Od 1 września 2020 r. w obwieszczeniu Ministra Zdrowia z dnia 24 sierpnia 2020 r. w 

sprawie wykazu refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego 

przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych (Dz. Urz. Min. Zdrow. poz. 60), 

znajdują się następujące szczepionki przeciw grypie:

•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” i w takim wskazaniu powyższa 

szczepionka dostępna jest dla uprawnionych pacjentów bezpłatnie w ramach listy 75+,

•Fluenz Tetra objęta refundacją we wskazaniu: Zapobieganie grypie u dzieci w wieku od 

ukończonego 24 miesiąca życia do ukończonego 60 miesiąca życia;

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

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

w ciąży.

Jednocześnie należy wskazać, że od 1 listopada dodatkowo objęty jest refundacją 

produkt: 

•VaxigripTetra we wskazaniu: „Czynne uodpornienie osób do 65. roku życia, w tym 

kobiet w ciąży, dzieci od ukończenia 6. miesiąca życia oraz bierne uodpornienie 

niemowląt od urodzenia do wieku poniżej sześciu miesięcy po szczepieniu kobiet 

w ciąży, a także grup ryzyka (osoby przewlekle chore i personel medyczny) 

w zapobieganiu grypie wywołanej przez dwa podtypy wirusa grypy A oraz dwa typy 

wirusa grypy B, które są zawarte w szczepionce”. 

Warto zaznaczyć, że szczepionki przeciw grypie są refundowane dopiero od 1 lipca 2018 

r. a w roku bieżącym dodano do listy refundowanych szczepionek 2 nowe produkty oraz 

rozszerzono wskazania refundacyjne. Firmy farmaceutyczne przeznaczyły na polski 

rynek większą liczbę szczepionek niż było to w ubiegłym roku  dotyczy to zarówno 

produktów objętych refundacją jak i nierefundowanych. Zadeklarowane ilości produktu 

to 2 mln dawek szczepionek, z czego 650 000 stanowią szczepionki refundowane, 

łącznie na rzecz szczepionek refundowanych zadeklarowane jest 218% liczby 

opakowań sprzedanych w roku ubiegłym. Ponadto należy wskazać, że Minister Zdrowia 

podjął rozmowy z firmami farmaceutycznymi oraz  hurtowniami w celu zwiększenia 

dostaw produktów i od 15 września na bieżąco wydawane były zgody na sprowadzenie 

z zagranicy szczepionek przeciw grypie w trybie tzw. „importu interwencyjnego” (art. 4 

ust. 8 ustawy z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne) wszystkim podmiotom, 

które spełniły wymogi formalne i zadeklarowały możliwość sprowadzenia tych 

szczepionek z zagranicy. W ramach wydanych zgód możliwe jest sprowadzenie do 

Polski ponad 4 mln dawek, natomiast w tym roku zainteresowanie szczepionkami 

przeciw grypie sezonowej jest zwiększone nie tylko w Polsce ale również w innych 

krajach, stąd też występuje ograniczony dostęp do nadwyżek szczepionek na innych 

rynkach, wydawane zgody pozwalają na dostawy przedmiotowych szczepionek 

z różnych rynków farmaceutycznych (m.in. z europejskiego). Jeszcze raz należy 

podkreślić, że szczepienie przeciw grypie nie jest szczepieniem obowiązkowym, 

w związku z czym Ministerstwo Zdrowia nie składa zamówień i nie dokonuje zakupu 

szczepionek oraz nie prowadzi dystrybucji tych produktów jest to w gestii podmiotów 

uprawnionych do obrotu produktami leczniczymi. Wyjątek stanowią produkty 

przeznaczone dla personelu medycznego, które zgodnie z decyzją Ministra Zdrowia dr 
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Adama Niedzielskiego mają zabezpieczyć dostęp do bezpłatnej szczepionki przeciw 

grypie dla osób udzielających świadczeń opieki zdrowotnej jak również farmaceutów i 

techników farmaceutycznych. W dniach 1-16 października br. przez formularz dostępny 

na stronie szczepionkanagrype.mz.gov.pl. podmioty lecznicze, które zawarły 

z Narodowym Funduszem Zdrowia umowę na wykonywanie szczepień ochronnych na 

grypę osobom zatrudnionym w tych podmiotach; pozostałe podmioty biorące udział 

w świadczeniach opieki zdrowotnej, które nie zawarły ww. umowy, ale zawarły umowę 

z NFZ w innym zakresie świadczeń zdrowotnych, apteki ogólnodostępne i punkty 

apteczne, mogły  zgłaszać  zapotrzebowanie na szczepionki na grypę. W ramach 

zgłoszeń w powyższym systemie zostały złożone zamówienia na ponad 250 tys. 

bezpłatnych szczepionek  obecnie trwają dostawy produktów do podmiotów leczniczych 

oraz Wojewódzkich Stacji Sanitarno-Epidemiologicznych. 

Niezmiernie istotny jest fakt, że szczepionki przeznaczone dla personelu medycznego 

zamawiane w ramach podjętych przez Ministra Zdrowia działań pochodzą z innej puli niż 

szczepionki dostępne w obrocie aptecznym zatem nie uszczuplają liczby produktów 

dostępnych w obrocie. Ministerstwo Zdrowia zapewni dostęp do szczepionek dla 

podmiotów, które złożyły zamówienie poprzez formularz dostępny na stronie 

szczepionkanagrype.mz.gov.pl, w liczbie odpowiadającej zamówieniom. 

Z uwagi na obecną sytuację epidemiczną spowodowaną SARS-CoV-2, Minister Zdrowia 

mając na uwadze, że osoby powyżej 75 r. ż. znajdują się w grupie podwyższonego 

ryzyka utraty zdrowia i życia, udostępnia także bezpłatne szczepionki przeciw grypie 

w ramach POZ. W związku z powyższym Minister Zdrowia wprowadza możliwość 

złożenia zamówienia na szczepionki przeciw grypie dla osób powyżej 75+ przez POZ za 

pośrednictwem portalu: szczepionkanagrype.mz.gov.pl - zbieranie zamówień poprzez 

portal będzie się odbywało do 11.12.20 r.

Ministerstwo Zdrowia monitoruje na bieżąco sytuację dostępności i podejmuje działania 

mające na celu polepszenie ich dostępności, jednak jak wskazano na wstępie jest to 

proces długotrwały i jedynie działania długofalowe mogą mieć wpływ na polepszenie 

dostępności do produktu. Wiele działań jest wdrażane od kilku lat jak chociażby objęcie 

refundacją szczepionki przeciw grypie oraz rozszerzanie wskazań refundacyjnych. 

Ponadto po obecnym sezonie szczepień na grypę, zostanie przeprowadzona analiza 

wyszczepialności polskich obywateli, dane te pomogą w oszacowaniu zamówień 

szczepionek na grypę na przyszły sezon.
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Z poważaniem

z upoważnienia Ministra Zdrowia

Maciej Miłkowski

Podsekretarz Stanu
/dokument podpisany elektronicznie/
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