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Warszawa, 9 marca 2021 r. 

Szanowny Pan  

Adam Niedzielski 

Minister Zdrowia 

Szanowny Panie Ministrze, 

W związku z pojawiającymi się wątpliwościami dotyczącymi nadchodzącego sezonu szczepień przeciw 

grypie, w ramach Ogólnopolskiego Programu Zwalczania Grypy we współpracy z licznymi 

przedstawicielami organizacji publicznych i przemysłu, wypracowano Konsensus Ekspertów 

w sprawie zapotrzebowania na szczepionki przeciw grypie w sezonie 2021/2022. Projekt 

obejmował zebranie i analizę danych rynkowych oraz spotkanie ekspertów, podczas którego 

wypracowano poniższe stanowisko i rekomendacje. Pełen dokument dołączamy do niniejszego listu. 

 

Dane1 niezbędne do przeprowadzenia analizy pozyskaliśmy od NFZ, NIZP-PZH i innych podmiotów 

wymienionych w dokumencie. Nasze szacunki niestety są obarczone ograniczeniami czynników 

zewnętrznych, jak na przykład brak centralnego rejestru szczepień, ograniczone raportowanie 

szczepień w placówkach medycznych oraz niespójności grup wiekowych w agregacji danych różnych 

organizacji i instytucji. Na wyniki analizy rzutują także niepełne dane dotyczące zakupów centralnych 

realizowanych przez Ministerstwo Zdrowia, dwudawkowy schemat szczepień przeciw grypie dzieci od 

6 m.ż. oraz dane dotyczące wielkości populacji (opieramy się na estymacji, dostępne dane dotyczą 

tylko ub.r.). Jednakże potrzeba planowania i wczesnego procesu zamawiania szczepionek przeciw 

grypie znacząco przeważa nad wspomnianymi ograniczeniami. 

 

Biorąc pod uwagę zidentyfikowane czynniki, zagrożenia wynikające z kumulacji dwóch dużych akcji 

szczepień (grypa i COVID-19), oraz dotychczasowe zainteresowanie szczepieniami przeciw grypie 

szacujemy, że w sezonie 2021/2022 zapotrzebowanie na szczepionki przeciw grypie będzie 

oscylować wokół liczby 3 330 000 dawek, co stanowi o 45% większe zapotrzebowanie 

w porównaniu z rokiem ubiegłym. Z pewnością bezpośredni wpływ na podane szacunki będą miały 

dodatkowo takie czynniki, jak rozszerzenie refundacji, akcje samorządowe oraz szczepienia 

pracowników służb publicznych i personelu medycznego. W związku z globalnym deficytem 

szczepionek obawiamy się, że zdolności produkcyjne firm nie będą w stanie w pełni pokryć 

zapotrzebowania światowego, co ograniczy jednak dostępność produktu na poszczególnych rynkach. 

Wato podkreślić, że nasze szacunki związane są z wydolnością producentów, natomiast realnie 

zapotrzebowanie szczepionek w kolejnym sezonie może być większe, bowiem utrzymujące się na 

poziomie 3,3-4 mln dawek.  

 

                                                      
1
 Źródła danych: Narodowy Fundusz Zdrowia (szczepionki refundowane, liczba recept), Ministerstwo Zdrowia (zakupy 

centralne), NIZP-PZH (rejestr szczepień w grupach wiekowych), PEX Pharma Sequence (sprzedaż apteczna recepty 
i opakowania), producenci (sprzedaż realizowana do aptek i ZOZ) 
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W załączonym dokumencie przedstawiamy również rekomendacje usprawnień realizacji szczepień  

w sezonie 2021/2022. Choć przebieg akcji szczepień przeciw COVID-19 może znacząco zaburzyć 

realizacje szczepień przeciw grypie, to w bieżącym roku spodziewamy się znacznego wzrostu 

zainteresowania szczepieniami przeciw grypie w porównaniu z rokiem ubiegłym. Przewidujemy także 

scenariusz, w którym dojdzie do niedoboru szczepionek, dlatego tak ważne, by zapewnić optymalną 

liczbę ich dawek. Rekomendujemy maksymalną możliwą dostępność do szczepionek i do szczepień 

przy jednoczesnym zapobieganiu niewykorzystanych dawek. Przy kumulacji akcji masowych 

szczepień przeciw COVID-19 i grypie kluczowe będzie maksymalne udrożnienie sytemu ich realizacji.  

 

Pozostajemy do dyspozycji Pana Ministra. 

 

Z wyrazami szacunku 

 

 

 

 

prof. dr hab. n. med. Adam Antczak 

Przewodniczący Rady Naukowej 

Ogólnopolskiego Programu Zwalczania Grypy 

 

Organizacje zaangażowane w opracowanie konsensusu ekspertów: 

 Federacja Związków Pracodawców Ochrony Zdrowia Porozumienie Zielonogórskie – dr n. med. 

Jacek Krajewski 

 Główny Inspektor Sanitarny – Izabela Kucharska 

 Katedra i Klinika Pediatrii i Chorób Infekcyjnych, Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu  

– prof. dr hab. n. med. Leszek Szenborn 

 Krajowy Ośrodek ds. Grypy, Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego – Państwowy Zakład 

Higieny – prof. dr hab. Lidia Brydak 

 Naczelna Izba Aptekarska – Michał Byliniak 

 Naczelna Izba Lekarska – dr n. med. Mariusz Janikowski 

 Naczelna Izba Pielęgniarek i Położnych – Mariola Łodzińska 

 Polskie Towarzystwo Chorób Płuc – prof. dr hab. n. med. Joanna Chorostowska-Wynimko 

 Polskie Towarzystwo Wakcynologii – dr hab. n. med. Ernest Kuchar 

 Porozumienie Pracodawców Ochrony Zdrowia – dr n. med. Bożena Janicka, dr Jarosław Król 

 Związek Miast Polskich – Marek Wójcik 

 Astra Zeneca Pharma Poland – Aleksandra Hamulczyk, Piotr Najbuk 

 Sanofi Pasteur – Joanna Rabiczko, Aleksandra Grajkowska 

 Viatris/Mylan – Krzysztof Neumann 
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