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Warszawa, 10 marca 2021 r. 

 

 

 

Szanowni Państwo, 

 

Czy JST mogą w swoich programach zdrowotnych na rok 2021 zawrzeć szczepienia osób powyżej 75 

roku życia, gdy są one już w pełni refundowane w ramach bezpłatnych leków dla seniorów, jednakże 

dostępne wyłącznie w aptece? Tego typu pytania w ostatnim czasie trafiały do biura Ogólnopolskiego 

Programu Zwalczania Grypy. Wiele jednostek samorządu terytorialnego miało wątpliwości dotyczące 

zasadności i zgodności z prawem organizacji i finasowania programów szczepień przeciw grypie 

wśród osób powyżej 75 roku życia.  

Odpowiedź Narodowego Funduszu Zdrowia jest pozytywna, treść całego pisma dołączam do 

korespondencji. „Zgodnie z aktualnym Obwieszczeniem Ministra Zdrowia z dnia 21 grudnia 2020 r. 

w sprawie wykazu refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia 

żywieniowego oraz wyrobów medycznych na 1 stycznia 2021 r., w załączniku do Obwieszczenia nr 55, 

zakładka D określa, że w ramach refundacji dla osób 75+ dostępna jest szczepionka VaxigripTetra, 

zawiesina do wstrzyknięć w ampułko-strzykawce. W związku z powyższym jeżeli samorząd chce 

dofinansować tą grupę wiekową w lokalnych programach szczepień – przepisy w ramach tego 

obwieszczenia to umożliwiają.” 

W dobie pandemii COVID-19, która wyraźnie ukazała powagę konsekwencji jakie niosą ze sobą 

choroby zakaźne i pokazała korzyści, które płyną ze szczepień ochronnych, samorządy powinny 

zawrzeć szczepienia przeciw grypie dla osób powyżej 75 roku życia w swoich programach profilaktyki 

grypy. Bowiem dla seniorów ryzyko hospitalizacji z powodu powikłań pogrypowych jest znacznie 

wyższe, a sam przebieg choroby jest cięższy. Powikłania występują częściej i zagrażają życiu, 

ponieważ seniorom często towarzyszą współistniejące choroby: astma, cukrzyca, choroby sercowo-

naczyniowe, demencja. W tej grupie wiekowej odnotowujemy również najwyższą liczbę zgonów. 

Niestety w tym sezonie nie udało się wszystkim chętnym seniorom zaszczepić przeciw grypie, więc 

w przyszłym sezonie należy je jak najszerzej udostępnić, by każdy zainteresowany pacjent mógł z nich 

skorzystać – nie zależnie od wieku.  

Ogólnopolski Program Zwalczania Grypy każdego roku organizuje konkurs pt. „Samorządowy Lider”, 

którego celem jest aktywizacja JST w zakresie realizacji programów profilaktycznych, w tym 

popularyzacja szczepień przeciw grypie. Przedmiotem konkursu jest wybór samorządów, które 

podejmują aktywne działania mające podnieść świadomość Polek i Polaków odnośnie skutków 

zachorowań na grypę. Wręczenie nagród wyróżnionym JST za realizację wyżej wymienionych 

czynności następuje podczas corocznej debaty ekspertów Flu Forum, które w tym roku odbędzie się 

jako Flu&COVID-19 Forum 2021. Serdecznie zachęcam do wzięcia udziału w niniejszym konkursie, 
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którego szczegóły podane zostaną wkrótce. Zapraszam do odwiedzenia naszej strony internetowej 

www.opzg.pl, na której znajdą Państwo więcej informacji. 

Gdyby pojawiły się jakieś wątpliwości, pozostajemy do Państwa dyspozycji. 

 

Z wyrazami szacunku 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

prof. dr hab. n. med. Adam Antczak 

Przewodniczący Rady Naukowej 

Ogólnopolskiego Programu Zwalczania Grypy 
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