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Pan

Tomasz Grodzki

Marszałek Senatu

Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowny Panie Marszałku,

w odpowiedzi na oświadczenie złożone przez Panią Senator Beatę Małecką - Liberę 

podczas 16 posiedzenia Senatu w dniu 14 października 2020 r., w sprawie szczepionek 

przeciw grypie, Minister Zdrowia uprzejmie prosi o przyjęcie poniższych informacji.

Szczepienie przeciw grypie nie było i nadal nie jest szczepieniem obowiązkowym, lecz 

jedynie zalecanym. Dlatego też Ministerstwo Zdrowia nie składało zamówień, 

nie dokonywało ich zakupu, nie prowadziło ich produkcji i dystrybucji ani w sezonie 

2018/2019, ani w sezonie obecnym, tj. 2020/2021. Jest to rynek komercyjny ograniczony 

jedynie w obszarze dopuszczania do obrotu i refundacji.

Łańcuch dystrybucyjny produktów leczniczych (a zatem i szczepionek) jest ściśle 

określony przez ustawę Prawo farmaceutyczne – tj. od podmiotu odpowiedzialnego, 

przez hurtownie farmaceutyczne do aptek. Ministerstwo Zdrowia nie bierze udziału 

w żadnym etapie łańcucha dystrybucyjnego.

Należy podkreślić, że firmy prognozują wielkość dostaw szczepionki przeciw grypie 

na nadchodzący sezon grypowy na podstawie wskaźnika wyszczepialności (który 

w Polsce jest na dość niskim poziomie i wynosi 3,26 - 4,12%) oraz popytu 

na szczepionkę w latach ubiegłych w danym kraju, a dostępność rynkowa szczepionek 

przeciw grypie uzależniona jest od możliwości produkcyjnych producentów szczepionek. 

Należy przypomnieć, że proces produkcyjny szczepionki trwa i jest planowany z rocznym 
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wyprzedzeniem, a hurtownie farmaceutyczne i apteki nie zgłosiły dodatkowego 

zapotrzebowania w październiku w zeszłym roku, gdy jeszcze nie było epidemii wirusa 

SARS-CoV-2. 

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, 

- 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.

W tym sezonie szczepień firmy farmaceutyczne zadeklarowały wprowadzenie na polski 

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

Łącznie na rzecz szczepionek refundowanych zadekretowane jest 218% tego, co się 

sprzedało w ubiegłym roku.

Poniżej tabela z liczbą ampułek wydanych z hurtowni do aptek oraz do podmiotów 

leczniczych w okresie 25.08.2020 r. – 12.11.2020 r. na podstawie danych uzyskanych  

ze Zintegrowanego Systemu Monitorowania Obrotu Produktami Leczniczymi:

liczba ampułek

apteka 888623

podmiot 
leczniczy

746052

Suma 
końcowa

1634675
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Jak już wspomniano powyżej, Ministerstwo Zdrowia nie składa zamówień, nie dokonuje 

zakupu, nie prowadzi produkcji i dystrybucji szczepionek przeciw grypie (ani innych 

produktów leczniczych). Tym samym nie ma możliwości skierowania do Agencji Rezerw 

Materiałowych jakiejkolwiek szczepionki przeciw grypie, jak Pani Poseł wskazuje, gdyż 

nie jest ich dysponentem.

Minister Zdrowia zlecił Agencji Rezerw Materiałowych utworzenie dodatkowych rezerw 

na szczepionki przeciw grypie. Tym samym zgodnie z obowiązującym prawem, Prezes 

Agencji Rezerw Materiałowych ogłosił przetargi na zakup szczepionki przeciw grypie, 

do których każdy podmiot mógł dobrowolnie przystąpić i złożyć oferty. Głównie 

szczepionki te przeznaczone są do zorganizowanej po raz pierwszy przez Ministra 

Zdrowia akcji wyszczepienia personelu medycznego.

Minister Zdrowia mając na uwadze, że populacją szczególnie narażoną na wirusa grypy 

są pracownicy uczestniczący w udzielaniu świadczeń opieki zdrowotnej, jak również 

farmaceuci i technicy farmaceutyczni wykonujący zawód w aptece lub w punkcie 

aptecznym, którzy podczas swojej pracy mają bezpośredni kontakt z pacjentami chorymi 

na grypę, podjął decyzję o zabezpieczeniu potrzeb tych grup zawodowych w zakresie 

dostępu do bezpłatnej szczepionki. W dniach 1 do 16 października 2020 r. Ministerstwo 

Zdrowia zbierało zamówienia na szczepionki dla personelu medycznego. W chwili 

obecnej szczepionki te dostarczane są do podmiotów. Ministerstwo Zdrowia zebrało 

zamówienia na około 250 tys. szczepionek przeciw grypie dla personelu medycznego. 

Odnosząc się do pytania nr 5 i 6, Minister Zdrowia jeszcze raz podkreśla, że Ministerstwo 

Zdrowia nie prowadzi dystrybucji szczepionek przeciw grypie. Łańcuch dystrybucyjny 

produktów leczniczych (a zatem i szczepionek) jest ściśle określony przez ustawę Prawo 

farmaceutyczne – tj. od podmiotu odpowiedzialnego, przez hurtownie farmaceutyczne 

do aptek. Każdy podmiot odpowiedzialny czy też hurtownia farmaceutyczna, jako 

prywatne przedsiębiorstwo, prowadzi własny szeroko pojęty model dystrybucyjny leków. 

Jest to rynek komercyjny ograniczony jedynie w obszarze dopuszczania do obrotu 

i refundacji. Co do szczepionek sprowadzanych w trybie tzw. „importu interwencyjnego”, 

Minister Zdrowia wydaje zgody polskim hurtowniom farmaceutycznym, które 

zadeklarowały możliwość sprowadzenia tych szczepionek z rynków zagranicznych – 

niekoniecznie bezpośrednio od wytwórcy czy podmiotu odpowiedzialnego. Co istotne – 

szczepionki (czy generalnie produkty lecznicze) z importu docelowego/interwencyjnego 

są sprowadzane z krajów, w których uzyskały pozwolenie na dopuszczenie do obrotu. 
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A skoro takie pozwolenie uzyskały w danym kraju, to oznacza, że spełniły przyjęte normy 

jakościowe.

W tym roku spodziewając się większego zainteresowania szczepionkami przeciw grypie, 

objęto refundacją dwie szczepionki – Fluenz Tetra i Influvac Tetra, a szczepionka 

VaxigripTetra została objęta refundacją w dodatkowym wskazaniu.

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. 

Zdr. poz.88), w którym znajdują się następujące szczepionki przeciw grypie:

 VaxigripTetra, objęta refundacją we wskazaniach:

 „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+,

 „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)”;

 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 
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odporności (w tym po przeszczepie tkanek i chorujących na nowotwory układu 

krwiotwórczego) oraz u kobiet w ciąży.

Warunki ich 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

Szczepionka przeciw 
grypie (żywa 

atenuowana, do nosa)

Fluenz Tetra, 
aerozol do nosa, 

zawiesina, 1 dawka
1 aplikator 0,2 ml 05000456061346 95,73 95,73 50% 47,87

Vaccinum influenzae 
inactivatum ex corticis 

antigeniis 
praeparatum 

(Szczepionka przeciw 
grypie, antygen 

powierzchniowy, 
inaktywowana)

Influvac Tetra, 
zawiesina do 

wstrzykiwań w 
ampułko-

strzykawce, 1 
dawka

1 amp.-strzyk. 0,5 
ml z igłą

05909991347352 47,83 45,76 50% 24,95

Natomiast poniżej przedstawiona jest informacja o wystawionych i zrealizowanych e-

 receptach oraz zrealizowanych receptach papierowych w terminie od 1 sierpnia 2020 r. 

do 11 listopada 2020 r. :

Szczepionki VaxigripTetra Influvac Tetra Fluenz Tetra

wystawione  1 394 197     319 749     30 765e-recepty

zrealizowane    392 624     176 639     13 647

recepty 

papierowe

zrealizowane      58 662       32 706       3 053

Instrumenty podziału ryzyka będące załącznikami do decyzji administracyjnych o objęciu 

leku refundacją ustalane są na podstawie art. 11 ust. 5 ustawy z dnia 12 maja 2011 r. 

o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego 

oraz wyrobów medycznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 357, z późn. zm.).

Instrument dzielenia ryzyka zawarty w decyzji refundacyjnej stanowi tajemnicę 

przedsiębiorcy w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu 
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nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010), tj. informacje posiadające wartość 

gospodarczą, co do której przedsiębiorca podjął niezbędne działania w celu zachowania 

ich poufności, a zatem dostęp do niniejszego załącznika podlega ograniczeniu, na mocy 

art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. 

z 2019 r. poz. 1429).

W związku z powyższym należy wskazać, że Minister Zdrowia, w ramach 

obowiązującego prawa, nie ma możliwości upublicznienia instrumentu podziału ryzyka 

(np. typu CAP).

Z poważaniem

z upoważnienia Ministra Zdrowia

Maciej Miłkowski

Podsekretarz Stanu
/dokument podpisany elektronicznie/
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