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ZPŚ.641.36.2021.JK

Pan 

prof. dr hab. n. med. Adam Antczak

Przewodniczący Rady Naukowej

Ogólnopolskiego Programu 

Zwalczania Grypy

Szanowny Panie Profesorze, 

w odpowiedzi na pismo z dnia 15 stycznia 2021 r. dotyczące przekazania stanowiska 

dotyczącego zasadności i zgodności z prawem organizacji i finasowania programów 

szczepień przeciw grypie wśród osób powyżej 75 roku życia przy dostępności do 

nieodpłatnych szczepień w ramach systemu refundacji aptecznej, uprzejmie proszę 

o przyjęcie poniższych wyjaśnień.

W 2019 r. została wydana Rekomendacja nr 1/2019 z dnia 18 września 2019 r. Prezesa 

Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji w sprawie zalecanych technologii 

medycznych, działań przeprowadzanych w ramach programów polityki zdrowotnej oraz

warunków realizacji tych programów, dotyczących profilaktyki grypy sezonowej 

w populacji osób w wieku 65 lat i więcej. Prezes Agencji rekomenduje przeprowadzanie 

w ramach programów polityki zdrowotnej działań dotyczących profilaktyki grypy 

sezonowej w formie szczepień w populacji osób w wieku 65 lat i więcej oraz edukacji 

zdrowotnej realizowanej w populacji osób w wieku 65 lat i więcej oraz wśród personelu 

w placówkach realizatora, który ma kontakt z pacjentami. Prezes Agencji nie 

rekomenduje przeprowadzania w ramach programów polityki zdrowotnej profilaktyki 

grypy innych technologii medycznych i działań, jak również odmiennych warunków 

realizacji niż uwzględnione w niniejszym dokumencie.

Zgodnie z art. 48aa ust. 11 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki 

zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych - podmiot, który opracował projekt 
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programu polityki zdrowotnej uwzględniający rekomendację, o której mowa w art. 48aa 

ust. 5 lub 6 ww. ustawy, przed rozpoczęciem wdrożenia, realizacji i finansowania 

programu polityki zdrowotnej, przesyła do AOTMiT oświadczenie o zgodności projektu 

programu polityki zdrowotnej z tą rekomendacją. Wykluczenia tj. zmiany w realizacji celu, 

lub w zakresie beneficjentów programu w ramach przyjętych przez AOTMiT założeń, 

wymagają ponownej oceny przez AOTMiT.

Podkreślam, że brak dostępu szczepionek na rynku lub ograniczone możliwości ich 

zakupu stanowią o niskiej dostępności do świadczeń, niezależnie po czyjej stronie jest 

finasowanie. 

Podsumowując wyjaśniam, że każdy świadczeniobiorca, który w dniu wystawiania 

recepty na leki ukończył 75. rok życia (w tym przypadku dotyczy to recept wypisanych 

od 1 września 2020 r.), może od 1 września 2020 r. otrzymać bezpłatnie szczepionkę 

VaxigripTetra w zakresie wskazań objętych refundacją. Aktualnie tylko ta szczepionka 

może zostać wydana na bieżąco nieodpłatnie dla pacjenta zgodnie z przytoczona 

powyżej informacją.

Podkreślam, że wykaz leków refundowanych podlega aktualizacji w okresach 

dwumiesięcznych i zmiany w nim zachodzące mogą, ale nie muszą mieć  

bezpośredniego wpływu na efektywność realizacji szczepień w ramach programów, 

również tych wieloletnich.

Ponadto, informuję, że zgodnie z komunikatem Ministra Zdrowia z dnia 20 listopada 

2020 r. w sprawie bezpłatnych szczepionek dla personelu medycznego i osób 75+, od 

dnia 23 listopada 2020 r. dla podmiotów Podstawowej Opieki Zdrowotnej został 

uruchomiony portal pod adresem: szczepionkanagrype.mz.gov.pl, na którym można w 

dalszym ciągu składać zapotrzebowanie na bezpłatną szczepionkę przeciw grypie dla 

zaszczepienia pacjentów w wieku 75+ będących pod opieką tych podmiotów, co również 

zwiększa dostęp do omawianych świadczeń, nie uzasadniając przy tym zarzutu 

podwójnego finansowania.

Z poważaniem 

Anna Miszczak 

Dyrektor 
/dokument podpisany elektronicznie/
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