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Oświadczenie skierowane do ministra zdrowia Adama Niedzielskiego 

Szanowny Panie Ministrze! 

Fala epidemii COVID-19 narasta i uświadamia nam, jak ważna w walce z wirusem jest profilaktyka. Od 

początku epidemii eksperci ostrzegali, że okres jesienno-zimowy będzie szczególnie trudny ze względu na 

inne niż COVID-19 choroby wirusowe, takie jak np. grypa, krztusiec czy bakteryjne zakażenia pneumoko-

kami. Eksperci apelowali o podjęcie działań profilaktycznych, zapobiegających masowemu występowaniu 

ciężkiego przebiegu tych schorzeń. Oprócz maseczek, dystansu i mycia rąk ogromnie ważne są szczepienia, 

a zwłaszcza szczepienia przeciwko grypie. Ta wiedza jest dostępna od lat, tak więc racjonalnie myślący 

człowiek mógł zakładać, że w aktualnym sezonie jesienno-zimowym znacznie większa niż zwykle część 

społeczeństwa zechce się zaszczepić. Rolą rządzących jest wyprzedzanie pewnych zjawisk i planowanie dzia-

łań, zwłaszcza jeśli wielokrotnie sugerowali to wybitni eksperci. 

Dzisiaj, w momencie znacznego nasilenia epidemii, okazuje się, że liczba dostępnych na rynku i przezna-

czonych dla personelu medycznego szczepionek przeciw grypie jest znikoma. W aptekach są one niedostęp-

ne. Cóż z tego, że Minister Zdrowia wpisał w swoją strategię walki z wirusem SARS-CoV-2 ochronę perso-

nelu medycznego i grup szczególnie narażonych (osoby starsze) oraz objął szczepionkę refundacją, skoro te 

leki są po prostu niedostępne? To prawdziwe zaniechanie ze strony Ministra Zdrowia. Personel medyczny nie 

jest wyszczepiony, mimo że stoi na pierwszej linii walki. Nie są też chronione osoby najsłabsze i starsze, 

osoby z tzw. grupy ryzyka, bo po prostu nie mogą one zrealizować swoich recept. W aptekach szczepionek 

nie ma. 

Niedawno na spotkaniu u premiera padły też bardzo niebezpieczne słowa wypowiedziane przez wicemini-

stra zdrowia: „nie ma szczepionek przeciw grypie, bo nie ma epidemii grypy”. To jest dowód na zupełny brak 

zrozumienia kwestii profilaktyki i zasadności szczepień, a także przejaw braku szacunku dla opinii eksper-

tów, lekarzy, wirusologów, zakaźników. 

Cała ta sytuacja oraz ciągłe skargi pacjentów poszukujących w aptekach szczepionek upoważniają mnie 

do zadania konkretnych pytań: 

Ile szczepionek Minister Zdrowia zamówił na sezon 2018/2019, a ile na sezon 2020/2021? 

Ile szczepionek trafiło na rynek w bieżącym sezonie? 

Ile szczepionek (i z jakim przeznaczeniem) skierowano do Agencji Rezerw Materiałowych? 

Ile recept na szczepionkę przeciwko grypie zostało wystawionych w formie elektronicznej, a ile z nich 

zrealizowano? Oczywiście nie wiemy, ile jest takich recept w formie papierowej. 

Jak prowadzona jest dystrybucja szczepionek do aptek, a także do placówek ochrony zdrowia? 

Według jakich kryteriów przydzielane są konkretne ilości szczepionek? 

Czy Ministerstwo Zdrowia zapewniło wystarczającą liczbę szczepionek dla pracowników ochrony zdro-

wia? Ile szczepionek przekazano do placówek ochrony zdrowia? 

Czy szczepionki sprowadzane do Polski pochodzą bezpośrednio od wytwórców / podmiotów odpowie-

dzialnych, czy też od innych dostawców? 

Czy szczepionki są sprowadzane w ramach importu docelowego i pochodzą z innych źródeł niż bezpo-

średnio od wytwórcy / podmiotu odpowiedzialnego? Kto gwarantuje ich autentyczność, jakość i bezpieczeń-

stwo? 

Czy w porozumieniach refundacyjnych, jakie Minister Zdrowia zawarł z dostawcami szczepionek, istnieją 

ograniczenia typu CAP? Jeśli tak, to jakie są wartości tych ograniczeń? Jakie ograniczenia CAP były w roku 

2019, a jakie są w roku 2020? Czy w związku z epidemią i przewidywanym wzrostem zapotrzebowania na 

szczepionki Minister Zdrowia dokonał zmian w ograniczeniach CAP, które mogłyby hamować dostęp do 

szczepionek w Polsce? 
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