
Ministerstwo Zdrowia
ul. Miodowa 15
00-952 Warszawa

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

Warszawa, 27 sierpnia 2021

PLR.050.299.2021.RB

Pan

Tomasz Grodzki

Marszałek Senatu

Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowny Panie Marszałku,

w odpowiedzi na oświadczenie złożone przez Panią Senator Alicję Chybicką 

na 28. posiedzeniu Senatu w dniu 6 sierpnia 2021 r., w sprawie  refundacji szczepionek 

przeciw pneumokokom, Minister Zdrowia uprzejmie prosi o przyjęcie poniższych 

informacji.

Zgodnie z treścią obowiązującego od 1 lipca 2021 r. do 31 sierpnia 2021 r. 

obwieszczenia Ministra Zdrowia w sprawie wykazu refundowanych leków, środków 

spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych 

oraz treścią obwieszczenia, które będzie obowiązywać od 1 września 2021 r. 

szczepionki przeciw pneumokokom nie są refundowane.

Zgodnie z zapisami ustawy o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego 

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

zwanej dalej „ustawą refundacyjną”, objęcie refundacją produktu leczniczego w danym 

wskazaniu jest dokonywana w drodze decyzji administracyjnej wydawanej przez Ministra 

Zdrowia w oparciu o wniosek przedłożony przez wnioskodawcę. Zgodnie z art. 2 pkt 27 

ustawy refundacyjnej, wnioskodawcą w tej sprawie może być podmiot odpowiedzialny, 

przedstawiciel podmiotu odpowiedzialnego lub podmiot uprawniony do importu 

równoległego w rozumieniu ustawy z dnia 6 września 2001 r. – Prawo farmaceutyczne.

W aspekcie powyższych informacji wskazuję, że 10 marca 2021 r. do Ministra Zdrowia 

został złożony następujący wniosek o objęcie refundacją szczepionki przeciw 

pneumokokom:
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wniosek na Prevenar 13, Vaccinum pneumococcale saccharidicum coniugatum 

adsorbatum (13-valentum), Szczepionka przeciw pneumokokom sacharydowa, 

skoniugowana, adsorbowana (13-walentna), zawiesina do wstrzykiwań, 1 op, 1, amp.-

strzyk. 0,5 ml + 1 igła, kod GTIN: 05909990737420 we wskazaniu:

 Profilaktyka osób powyżej 65 r.ż. ze zwiększonym (umiarkowanym 

do wysokiego) ryzykiem choroby pneumokokowej tj. z: przewlekłą chorobą 

serca, przewlekłą chorobą wątroby, przewlekłą chorobą płuc, cukrzycą, 

implantem ślimakowym, wyciekiem płynu mózgowo-rdzeniowego, wrodzoną 

lub nabytą asplenią, niedokrwistością sierpowatą i innymi 

hemoglobinopatiami, przewlekłą niewydolnością nerek, wrodzonym 

lub nabytym niedoborem odporności, uogólnioną choroba nowotworową, 

zakażeniem wirusem HIV, chorobą Hodgkina, jatrogenną immunosupresją, 

białaczką, szpiczakiem mnogim, przeszczepem narządu litego.

W toku postępowania Prezes Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji wydał 

Rekomendację nr 69/2021 z dnia 9 czerwca 2021 r., w której rekomenduje objęcie 

refundacją produktu leczniczego Prevenar 13 pod warunkiem wdrożenia dodatkowego 

instrumentu dzielenia ryzyka polegającego na uzależnieniu wysokości urzędowej ceny 

zbytu od wielkości obrotu lekiem, środkiem spożywczym specjalnego przeznaczenia 

żywieniowego oraz wyrobem medycznym i ustaleniu maksymalnego poziomu budżetu, 

powyżej którego koszty refundacji omawianego produktu pokrywałby wnioskodawca.

Treść rekomendacji dostępna jest na stronie:

https://bipold.aotm.gov.pl/assets/files/zlecenia_mz/2021/054/REK/2021_06_09_BP_rek

omendacja_nr_69_2021_Prevenar_egz_do_wysylki_RTM_zaczerniona_REOPTR.pdf

Aktualnie procedura refundacyjna znajduje się na etapie negocjacji cenowych z Komisją 

Ekonomiczną.

Po przeprocedowaniu wszystkich etapów postępowania dla leku Prevenar 13 

do stosowania u osób powyżej 65 r. ż., Minister Zdrowia wyda decyzję administracyjną 

(pozytywną lub negatywną) dotyczącą refundacji powyższego leku, mając na uwadze 

uzyskanie jak największych efektów zdrowotnych w ramach dostępnych środków 

publicznych, uwzględniając następujące kryteria art. 12 ustawy refundacyjnej:

1) stanowisko Komisji Ekonomicznej;

2) rekomendację Prezesa Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji;

https://bipold.aotm.gov.pl/assets/files/zlecenia_mz/2021/054/REK/2021_06_09_BP_rekomendacja_nr_69_2021_Prevenar_egz_do_wysylki_RTM_zaczerniona_REOPTR.pdf
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3) istotność stanu klinicznego, którego dotyczy wniosek o objęcie refundacją;

4) skuteczność kliniczną i praktyczną;

5) bezpieczeństwo stosowania;

6) relację korzyści zdrowotnych do ryzyka stosowania;

7) stosunek kosztów do uzyskiwanych efektów zdrowotnych dotychczas refundowanych 

leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, wyrobów 

medycznych, w porównaniu z wnioskowanym;

8) konkurencyjność cenową;

9) wpływ na wydatki podmiotu zobowiązanego do finansowania świadczeń ze środków 

publicznych i świadczeniobiorców;

10) istnienie alternatywnej technologii medycznej, w rozumieniu ustawy 

o świadczeniach, oraz jej efektywności klinicznej i bezpieczeństwa stosowania;

11) wiarygodność i precyzję oszacowań kryteriów, o których mowa w pkt 3-10;

12) priorytety zdrowotne określone w przepisach wydanych na podstawie art. 31a ust. 2 

ustawy o świadczeniach;

13) wysokość progu kosztu uzyskania dodatkowego roku życia skorygowanego o jakość, 

ustalonego w wysokości trzykrotności Produktu Krajowego Brutto na jednego 

mieszkańca, o którym mowa w art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 26 października 2000 r. 

o sposobie obliczania wartości rocznego produktu krajowego brutto (Dz. U. Nr 114, 

poz. 1188 oraz z 2009 r. Nr 98, poz. 817), a w przypadku braku możliwości wyznaczenia 

tego kosztu - koszt uzyskania dodatkowego roku życia 

- biorąc pod uwagę inne możliwe do zastosowania w danym stanie klinicznym procedury 

medyczne, które mogą być zastąpione przez wnioskowany lek.

Z poważaniem

z upoważnienia Ministra Zdrowia

Maciej Miłkowski

Podsekretarz Stanu
/dokument podpisany elektronicznie/
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