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Szanowne Parlamentarzystki, Szanowni Parlamentarzyści, 

W imieniu Ogólnopolskiego Programu Zwalczania Grypy, w związku z procedowanym obecnie  
w Parlamencie projektem ustawy o zawodzie farmaceuty (numer druku 238), uprzejmie proszę 
o zapoznanie się z niniejszym pismem i podjęcie dyskusji we wskazanych w nim kwestiach. 
Niniejsze pismo prezentuje nasze postulaty i propozycje zmian dotyczących m.in. roli farmaceutów 
w systemie oraz wyzwań kluczowych z perspektywy zdrowia publicznego. Mamy nadzieję, że 
przedstawione propozycje będą przedmiotem dyskusji podczas najbliższych posiedzeń sejmowej 
i senackiej Komisji Zdrowia oraz znajdą Państwa poparcie.  

W ostatnich tygodniach debata publiczna koncentruje się na kwestii związanej z rozprzestrzenianiem 
się i próbą zapobiegania pandemii wirusa COVID-19. Nie bagatelizując zagrożenia związanego 
z aktualną sytuacją, chciałbym jednak zwrócić Państwa uwagę na inną istotną kwestię, jaką jest wirus 
grypy. Według danych Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego od początku roku blisko 1,4 mln 
Polaków zachorowało na grypę, a hospitalizowanych było ponad 8 tys. osób. Choroba doprowadziła 
aż do 33 ofiar śmiertelnych. Ogólnopolski Program Zwalczania Grypy od lat postuluje 
o wprowadzenie zmian systemowych, które mogłyby znacząco przyczynić się do wzmocnienia 
profilaktyki w tym obszarze. 

We współpracy z Naczelną Izbą Aptekarską oraz licznymi ekspertami zrzeszonymi w ramach 
Ogólnopolskiego Programu Zwalczania Grypy zgadzamy się, iż profilaktyka grypy jest kwestią 
kluczową dla zdrowia publicznego. Jedynym w pełni skutecznym narzędziem, który pozwala na jej 
zapobieganie są szczepienia przeciw grypie. Osiągnięcie wysokiego poziomu wyszczepialności 
pozwala nie tylko na zmniejszenie zachorowalności, lecz również zapobiega ciężkim powikłaniom, 
hospitalizacjom i zgonom. Odporność populacyjna jest również niezwykle ważna w czasach 
podwyższonego ryzyka epidemiologicznego, z jakim mamy obecnie do czynienia w związku 
z rozprzestrzeniającym się wirusem COVID-19.  

W celu podniesienia poziomu wyszczepialności w naszym społeczeństwie niezbędne 
są wieloobszarowe działania, integrujące zarówno podejście edukacyjne, jak i systemowe. Istotne jest 
aby szczepienia przeciw grypie były dostępne szczególnie dla wybranych grup ryzyka, jakim są osoby 
starsze czy kobiety w ciąży. Jednym z ważniejszych brakujących ogniw w naszym systemie ochrony 
zdrowia pozostaje od lat brak możliwości przeprowadzania szczepień w aptekach. To rozwiązanie, 
funkcjonujące już w dwunastu europejskich krajach, przynosi pozytywne skutki pod postacią wzrostu 
liczby wykonanych szczepień – zarówno w aptekach, jak i w przychodniach. Zintegrowane działania 
środowisk lekarskich i farmaceutycznych pozwalają na skuteczniejsze dotarcie do społeczeństwa, 
zwłaszcza do osób z grup ryzyka. Polski system ochrony zdrowia również powinien dążyć w tym 
kierunku, co zostało zapisane w strategicznym dokumencie przyjętym przez Rząd – Polityka Lekowa 
Państwa 2018-2022.  

W najbliższym czasie będą Państwo procedować projekt ustawy o zawodzie farmaceuty, do którego 
Rada Naukowa Ogólnopolskiego Programu Zwalczania Grypy zgłosiła kilka wyjątkowo ważnych uwag, 
które niestety nie zostały uwzględnione na etapie prac w Ministerstwie Zdrowia. W obliczu powagi 
sytuacji i konieczności podjęcia natychmiastowych działań w celu zwiększenia poziomu 
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wyszczepialności przeciw grypie w Polsce, jak również budowania zaangażowania i gotowości do 
podejmowania aktywnej postawy wobec zagrożeń epidemiologicznych i dużej do tej pory 
niewykorzystywanej grupy pracowników ochrony zdrowia, jakimi są niewątpliwie farmaceuci, 
zwracamy się do Państwa z prośbą o pochylenie się nad kluczowymi zmianami do projektu ustawy 
o zwodzie farmaceuty proponowanymi przez ekspertów Ogólnopolskiego Programu Zwalczania 
Grypy oraz popartymi przez Naczelną Izbę Aptekarską.  

1. Rozszerzenie katalogu czynności podejmowanych przez farmaceutę w ramach opieki 
farmaceutycznej o przeprowadzanie szczepień ochronnych. (Art. 4 ust. 2) 

2. Uregulowanie kwestii odpowiedzialności za świadczenie opieki farmaceutycznej lub 
wykonywanie usług farmaceutycznych poprzez wprowadzenie obowiązkowego 
ubezpieczenia aptekarzy. (Art. 36) 

3. Zapewnienie farmaceutom wykonującym zawód w podmiocie wykonującym działalność 
leczniczą oraz aptekarzom dostępu do dokumentacji medycznej w celu umożliwienia 
skutecznej współpracy z lekarzem i pacjentem w ramach opieki farmaceutycznej. (Art. 37) 

4. Nałożenie obowiązku na jednostki realizujące kształcenie podyplomowe farmaceutów do 
tego, by w program kształcenia uwzględniały one znowelizowany zakres czynności 
wykonywanych przez farmaceutę w ramach wykonywania przez niego zawodu. (Art. 46) 

5. Wyłączenie z zakresu zakazu reklamy aptek informowania o udzielaniu, a także rodzaju 
i zakresie usług farmaceutycznych lub opieki farmaceutycznej udzielanych w aptece. 

6. Wdrożenie zmiany w ustawie o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych 
u ludzi w celu umożliwienia farmaceutom wykonywania szczepień ochronnych.  
 

Mam nadzieję, że podczas Państwa codziennej pracy parlamentarnej pochylicie się Państwo nad 
systemowymi rozwiązaniami dotyczącymi tak powszechnych i poważnych zagrożeń jak grypa. 
W imieniu Ogólnopolskiego Programu Zwalczania Grypy deklaruję chęć do współpracy. 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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