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Pan

Prof. dr hab. n. med. Adam Antczak

Przewodniczący Rady Naukowej

Ogólnopolskiego Programu Zwalczania Grypy   

ul. Marszałkowska 140/46,

00-061 Warszawa

Dotyczy: finansowania szczepień przeciw grypie dla osób powyżej 75 roku życia

Szanowny Panie Profesorze,

W odpowiedzi na pismo z 15 stycznia 2021 roku w sprawie dofinansowania szczepień 

przeciw grypie dla osób powyżej 75 roku życia przez jednostki samorządu terytorialnego 

Narodowy Fundusz Zdrowia informuje co następuje.

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej z dnia 15 lipca 2020 r. w sprawie 

ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych                          

ze środków publicznych (Dz.U. z 2020 nr 1398) określa sposób realizacji i finansowania 

programów polityki zdrowotnej przez jednostki samorządu terytorialnego, zgodnie z którymi:

 - Art. 48. 1. Programy zdrowotne może opracowywać, wdrażać, realizować i finansować 

Fundusz, a programy polityki zdrowotnej mogą opracowywać, wdrażać, realizować i finansować 

ministrowie oraz jednostki samorządu terytorialnego. Fundusz realizuje programy polityki 

zdrowotnej zlecone przez ministra właściwego do spraw zdrowia.

- Art. 48c. 1. Jednostka samorządu terytorialnego, w ramach realizacji zadań własnych, może 

dofinansowywać programy zdrowotne i programy polityki zdrowotnej, o których mowa w art. 

48 ust. 1, inne niż realizowane przez tę jednostkę, polegające na profilaktyce chorób.

- Art. 48d. 1. Fundusz może przekazać środki na dofinansowanie programów polityki zdrowotnej 

realizowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego w zakresie udzielania świadczeń 
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zdrowotnych określonych w wykazach świadczeń gwarantowanych określonych w przepisach 

wydanych na podstawie art. 31d, w kwocie nieprzekraczającej: 

1) 80% środków przewidzianych na realizację programu jednostki samorządu terytorialnego           

o liczbie mieszkańców nieprzekraczającej 5 tys.; 

2) 40% środków przewidzianych na realizację programu jednostki samorządu terytorialnego 

innej niż wymieniona w pkt 1.

Jednocześnie wykaz świadczeń gwarantowanych z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej 

(Dz.U z 2019 poz. 736) przewiduje zgodnie z Załącznikiem nr 1, Część I, pkt.1 podpunkt 7 iż: 

Świadczenia gwarantowane lekarza podstawowej opieki zdrowotnej obejmują:

- szczepienia ochronne realizowane zgodnie z zasadami określonymi w przepisach                                       

o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi.

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 w powyższym, w sytuacji gdy jednostka samorządu terytorialnego zamierza 

dofinansować tą grupę wiekową w lokalnych programach szczepień – jest to możliwe w ramach 

wyżej wymienionych przepisów.

Z poważaniem,
Beata Obidzińska

Z-ca Dyrektora Biura

Biuro Profilaktyki Zdrowotnej
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