
Ministerstwo Zdrowia
ul. Miodowa 15
00-952 Warszawa

Telefon: (22) 63 49 460
e-mail: kancelaria@mz.gov.pl 
www.gov.pl/zdrowie 

Warszawa, 29 czerwca 2021

PLR.050.224.2021.RB

Pan

Tomasz Grodzki

Marszałek Senatu

Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowny Panie Marszałku,

w odpowiedzi na oświadczenie złożone przez Panią Senator Halinę Biedę 

na 24. posiedzeniu Senatu w dniu 27 maja 2021 r., w sprawie  rozwiązań systemowych 

dotyczących szczepień przeciw grypie, Minister Zdrowia uprzejmie prosi o przyjęcie 

poniższych informacji.

W aktualnie procedowanej ustawie o zmianie ustawy o zapobieganiu oraz zwalczaniu 

zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi oraz niektórych innych ustaw (UD 202), będącej 

nieprzerwanie przedmiotem prac legislacyjnych, zostały zaprojektowane przepisy 

zmieniające art. 19 ust. 6 ustawy zakaźnej, zgodnie z którymi badanie kwalifikacyjne 

będzie przeprowadzać lekarz, a w przypadku szczepień zalecanych osób dorosłych 

przeciw grypie również felczer i pielęgniarka. Jednocześnie informuję, że w wykazie prac 

legislacyjnych i programowych Rady Ministrów został zaktualizowany wpis w zakresie 

przedmiotowego projektu ustawy (fundusz kompensacyjny) – UD 202 - projekt 

z terminem II kwartał (dostępny na stronie Rządowego Centrum Legislacji).

Natomiast zgodnie z rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 

26 lipca 2019 r. w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania 

zawodu lekarza, lekarza dentysty, farmaceuty, pielęgniarki, położnej, diagnosty 

laboratoryjnego, fizjoterapeuty i ratownika medycznego (Dz. U. z 2021 r. poz. 755), 

studenci studiów I stopnia na kierunku pielęgniarstwo i położnictwo są przygotowywani 

do wykonywania szczepień ochronnych przeciw grypie, co oznacza że po ukończeniu 
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kształcenia przeddyplomowego będą posiadać kwalifikacje do wykonania 

przedmiotowych świadczeń zdrowotnych, bez konieczności uzyskiwania dodatkowych 

kwalifikacji, np. w ramach kursu specjalistycznego "Szczepienia ochronne 

dla pielęgniarek”.

Odnosząc się do kwestii umożliwienia wykonywania szczepień przeciw grypie 

w aptekach jeszcze przed rozpoczęciem sezonu szczepień 2021/2022 informuję, 

że obecnie nie są prowadzone prace legislacyjne związane z uruchomieniem pilotażu 

szczepień przeciw grypie w aptekach.

Jednocześnie należy wskazać, że w związku z pandemią wirusa SARS-CoV-2, 

spodziewając się większego zainteresowania szczepionkami przeciw grypie, w roku 

2020 objęto refundacją dwie szczepionki – Fluenz Tetra i Influvac Tetra, a szczepionka 

VaxigripTetra została objęta refundacją w dodatkowym wskazaniu.

Zgodnie z treścią aktualnie obowiązującego obwieszczenia Ministra Zdrowia w sprawie 

wykazu refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia 

żywieniowego oraz wyrobów medycznych oraz obwieszczenie , które wejdzie w życie 

z dniem 1 lipca 2021 r. refundacją objęte są następujące szczepionki przeciw wirusowi 

grypy:

 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”;
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 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 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

Powyższe informacje wskazują, że kobiety w ciąży są zabezpieczone refundowanymi 

szczepionki przeciw grypie.

W aktualnym stanie prawnym możliwość poszerzenia listy leków refundowanych o dany 

produkt leczniczy w określonym wskazaniu wymaga złożenia przez podmiot 

odpowiedzialny (producenta, importera leku) odpowiedniego wniosku, który określony 

jest w art. 24 ust. 1 pkt. 1 ustawy o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego 

przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych (Dz.U. z 2021 r. poz. 523), 

zwanej dalej „ustawą refundacyjną”.

Obecność produktu leczniczego na wykazie refundacyjnym wymaga zarówno złożenia 

wniosku, jak i dokonania jego oceny przez Agencję Oceny Technologii Medycznych 

i Taryfikacji (AOTMiT). W kolejnym etapie postępowania całość dokumentacji 

przekazywana jest Komisji Ekonomicznej, która prowadzi z wnioskodawcą negocjacje 
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w zakresie ustalenia urzędowej ceny zbytu, poziomu odpłatności oraz wskazania, 

w którym lek ma być refundowany. 

Dopiero dysponując rekomendacją Prezesa Agencji oraz stanowiskiem Komisji 

Ekonomicznej, uwzględniając kryteria ujęte w art. 12 ustawy o refundacji, Minister 

Zdrowia podejmuje decyzje o objęciu bądź odmowie objęcia refundacją leku 

we wnioskowanym wskazaniu. Z powyższego wynika zatem, iż objęcie leku refundacją 

wymaga przeprowadzenia wieloetapowego postępowania administracyjnego.

W aspekcie powyższych informacji wskazuję, że do Ministra Zdrowia zostały złożone 

następujące wnioski o objęcie refundacją szczepionek przeciw grypie:

 24 marca 2021 r. wniosek na VaxigripTetra, Czterowalentna szczepionka 

przeciw grypie (rozszczepiony wirion), inaktywowana, zawiesina do wstrzykiwań 

w ampułko-strzykawce, 1 dawka (0,5 ml), 1, amp.-strzyk. 0,5 ml z igłą, kod GTIN 

05909991302108 we wskazaniu: 

 Czynne uodpornienie dzieci od ukończenia 6 miesiąca życia 

do ukończenia 24 miesiąca życia oraz od ukończenia 60 miesiąca życia 

do 18 roku życia w zapobieganiu grypie wywołanej przez dwa podtypy 

wirusa grypy A oraz dwa typy wirusa grypy B, które są zawarte 

w szczepionce.

Aktualnie procedura refundacyjna znajduje się na etapie oceny wniosku przez AOTMiT.

 13 kwietnia 2021 r. wniosek na Fluenz Tetra, Szczepionka przeciw grypie (żywa 

atenuowana, do nosa), Aerozol do nosa, zawiesina, 0,2 ml, 1, aplikator 0,2 ml, 

kod GTIN: 05000456061346 we wskazaniu:

 Zapobieganie grypie u dzieci i młodzieży w wieku od ukończonego 

60 miesiąca życia do ukończonego 18 roku życia.

Aktualnie procedura refundacyjna znajduje się na etapie oceny wniosku przez AOTMiT. 

Z poważaniem

z upoważnienia Ministra Zdrowia

Maciej Miłkowski

Podsekretarz Stanu
/dokument podpisany elektronicznie/


		2021-06-29T13:33:39+0000
	Maciej Miłkowski




