
Ministerstwo Zdrowia
ul. Miodowa 15
00-952 Warszawa

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

Warszawa, 07 października 2021

PLR.050.329.2021.RB

Pan

Tomasz Grodzki

Marszałek Senatu

Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowny Panie Marszałku,

w odpowiedzi na oświadczenie złożone przez Panią Senator Halinę Biedę 

podczas 29. posiedzenia Senatu w dniu 10 września 2021 r., w sprawie rozszerzenia 

zakresu wskazań refundacyjnych dla szczepionek przeciw grypie dla dzieci w grupach 

wiekowych od szóstego do dwudziestego czwartego miesiąca życia oraz od piątego 

do osiemnastego roku życia, Minister Zdrowia uprzejmie prosi o przyjęcie poniższych 

informacji.

Art. 24 ust. 1 ustawy o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego 

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

z późn.zm.) wskazuje, że wnioskodawca może złożyć wniosek o objęcie refundacją 

i ustalenie urzędowej ceny zbytu leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia 

żywieniowego, wyrobu medycznego.

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.

Do Ministerstwa Zdrowia zostały złożone następujące wnioski o objęcie refundacją 

szczepionek przeciw grypie w poszerzonych, w stosunku do aktualnie refundowanego, 

zakresach wskazań:

1. 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.

Po przeprocedowaniu wszystkich etapów postępowania refundacyjnego Minister 

Zdrowia wydał decyzję o objęciu refundacją szczepionki VaxigripTetra w powyższym 

wskazaniu. Decyzja wejdzie w życie 1 listopada 2021 r. 

2. 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 rozstrzygania przez Ministra 

Zdrowia.

Minister Zdrowia wyda decyzję administracyjną (pozytywną albo negatywną), 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;

3) istotność stanu klinicznego, którego dotyczy wniosek o objęcie refundacją;
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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.

Jednocześnie informuję, że zgodnie z treścią obowiązującego od 1 września 2021 r. 

obwieszczenia Ministra Zdrowia w sprawie wykazu refundowanych leków, środków 

spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych, 

aktualnie refundacją objęte są 3 następujące 4-walentne szczepionki przeciw wirusowi 

grypy: 

1. VaxigripTetra (Sanofi Pasteur Sp. z o.o.), 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 
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zawarte są w szczepionce-  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);

2. Fluenz Tetra (AstraZeneca AB) objęta refundacją we wskazaniu:

 Zapobieganie grypie u dzieci w wieku od ukończonego 24 miesiąca życia 

do ukończonego 60 miesiąca życia;

3. Influvac Tetra (Mylan Ireland) 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 cenowe przedstawia poniższa tabela. 

Nazwa Postać Opakowanie Cena 
detaliczna

Zapłata 
pacjenta Refundacja Rodzaj odpłatności

Influvac Tetra

zawiesina do 
wstrzykiwań w 

ampułko-
strzykawce

1 amp.-strzyk. 0,5 
ml z igłą 51.52 25,76 25,76 50%

VaxigripTetra

zawiesina do 
wstrzykiwań w 

ampułko-
strzykawce

1 amp.-strzyk. 0,5 
ml z igłą 51,86 26,10 25,76 50%
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Nazwa Postać Opakowanie Cena 
detaliczna

Zapłata 
pacjenta Refundacja Rodzaj odpłatności

Fluenz Tetra aerozol do nosa, 
zawiesina 1 aplikator 0,2 ml 95,73 47,87 47,86 50%

Z poważaniem

z upoważnienia Ministra Zdrowia

Maciej Miłkowski

Podsekretarz Stanu
/dokument podpisany elektronicznie/
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