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Pani
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Wicemarszałek Senatu

Szanowna Pani Marszałek, 

W odpowiedzi na oświadczenie złożone przez Panią Senator Ewę Matecką dotyczące 

szczepionek przeciw grypie, poniżej wyjaśniam.

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

są dostępne następujące szczepionki:

- Influvac Tetra firmy Mylan IRE Healthcare Ltd.,

- VaxigripTetra firmy Sanofi Pasteur,

- Fluarix Tetra firmy GlaxoSmithKline Biologicals S.A.,

- Fluenz Tetra firmy AstraZeneca AB.

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 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 
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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 (w Polsce w 

ubiegłym sezonie firmy farmaceutyczne były zmuszone zutylizować 200 tys. dawek 

szczepionki). Wobec powyższego liczby szczepionek przeznaczonych do p W roku 

bieżącym spodziewając się większego niż w poprzednich latach zainteresowania 

szczepieniami przeciw grypie, objęto refundacją dodatkowo szczepionki dwóch innych 

producentów. 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. 

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.

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+,oszczególnych państw europejskich tak bardzo się różnią.

• 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 

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

W odniesieniu do pytania 2 – informuję, że  w okresie do 23 do 27 listopada br. podmioty 

Podstawowej Opieki Zdrowotnej poprzez portal pod adresem: 

szczepionkanagrype.mz.gov.pl, będą mogły składać zapotrzebowanie na bezpłatne 

szczepionki przeciw grypie dla pacjentów w wieku 75+ będących pod opieką tych 

podmiotów. Po zakończeniu zbierania zapotrzebowań (po 27 listopada 2020 r.), dostawy 

szczepionek będą realizowane sukcesywnie do POZ, które realizują szczepienia dla ww. 

grupy osób.

Odpowiadając na pytanie o wdrażane lub planowane działania profilaktyczne w związku 

z możliwością współwystępowania zakażeń wirusem grypy i SarsCov2, chciałbym 

podkreślić, że aktualnie Polska na bieżąco przygotowuje się do zakupu i logistyki 

sprowadzenia szczepionek przeciwko Covid19. Ministerstwo Zdrowia planuje  również 

logistykę szczepień na dużą skalę, niespotykaną dotychczas w Polsce. W Ministerstwie 

Zdrowia został powołany Zespół, który opracowuje kwestie zakupu i sprowadzania 

szczepionki. W pierwszej kolejności szczepionka na pewno trafi do seniorów,  osób 

z osłabioną odpornością oraz służb medycznych. Jednakże wszystkie działania 

prewencyjne dotyczące COVID-19 mają zastosowanie również do grypy, gdyż te wirusy 

mają tą samą drogę transmisji zakażenia oraz podobne objawy.  Poza aktualnie 

realizowanymi szczepieniami przeciwko grypie stosowane są: ograniczenia transmisji 

wirusa poprzez Dystans społeczny, Dezynfekcja i Maseczki (DDM), podstawą działań 

prewencyjnych - budowanie odpowiedzialności za siebie i innych.

Ministerstwo Zdrowia monitoruje na bieżąco sytuację dostępności i podejmuje działania 

mające na celu jej polepszenie, jednak jak wskazano na wstępie jest to proces 

długotrwały i jedynie działania długofalowe mogą mieć wpływ na zwiększenie 

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

refundacją szczepionki przeciw grypie oraz rozszerzanie wskazań refundacyjnych. 
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Szczegółowa analiza wyszczepialności polskich obywateli zostanie przeprowadzona po 

zakończeniu sezonu szczepień na grypę, dane te pomogą w opracowaniu strategii 

upowszechniającej szczepienia oraz pozwolą na oszacowanie zamówień szczepionek 

na grypę na przyszły sezon.

Z poważaniem

z upoważnienia Ministra Zdrowia

Maciej Miłkowski

Podsekretarz Stanu
/dokument podpisany elektronicznie/
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