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Adam Niedzielski 

Minister Zdrowia 
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Do wiadomości: 

Szanowny Pan 

Janusz Cieszyński 

Sekretarz Stanu 

 Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 

Szanowny Panie Ministrze, 

w związku narastającą liczbą zachorowań na grypę i kolejnymi przypadkami 

hospitalizacji spowodowanej ciężkim przebiegiem choroby lub poważnymi powikłaniami 

pogrypowymi, pragniemy zaapelować o podjęcie działań, które zmobilizują polskich 

pacjentów do zaszczepienia się. W tym celu proponujemy wprowadzenie 

powszechnego systemu e-skierowań na szczepienie przeciw grypie oraz apelujemy 

o wdrożenie zapowiadanej przez Ministerstwo Zdrowia zasady, w ramach której 

kwalifikacja i zaszczepienie będą podstawą do refundacji wydanej w tym celu 
szczepionki. 

Meldunki epidemiologiczne NIZP PZH-PIB dotyczące zachorowań i podejrzeń 

zachorowań na grypę podają blisko 800 tys. zachorowań oraz ponad 2 tys. 

hospitalizacji. Jednocześnie do końca trzeciego tygodnia października zaraportowano 

zaledwie 391 tys. szczepień, w tym tylko 59 839 szczepień przeciw grypie w aptekach.  

Dane są tym bardziej niepokojące, że jesteśmy jeszcze przed szczytem zakażeń, który 

najpewniej nałoży się na kolejną falę zachorowań na COVID-19.  Jest to ostatni moment 

na podjęcie decyzji, które pozwolą na zabezpieczenie pacjentów przed zbliżającym 

się szczytem zachorowań. 

Współwystępowanie obu wirusów w populacji w pierwszym kwartale przyszłego roku 

szczególnie zagrozi osobom należącym do grup ryzyka, narażonym na ciężki przebieg 

choroby, jak i powikłania pogrypowe. Wpłynie to również na system ochrony zdrowia, 

wywołując dodatkowe obciążenia w szpitalach oraz presję na personel medyczny, którzy 
prawie od trzech lat mierzy się z pandemią oraz jej konsekwencjami. 

W związku z powyższym zwracamy się o pilną implementację zapowiadanych zmian, na 

mocy których kwalifikacja i zaszczepienie będą podstawą do refundacji wydanej w 

tym celu szczepionki zgodnie z odpłatnością określoną na obwieszczeniu 



refundacyjnym. Jednocześnie można rozważyć wprowadzenie powszechnego systemu 

e-skierowań uprawniających do skorzystania z uprawnień refundacyjnych, w 

szczególności dla pacjentów uprawnionych do bezpłatnych szczepionek przeciw grypie, 

tj. seniorów 75+ oraz kobiet w ciąży. Jest to analogiczne rozwiązanie do podejścia 

stosowanego przy szczepieniach przeciw COVID-19. Pacjenci mogliby się sami 

zarejestrować, a następnie udać do wybranych placówek medycznych, aby tam zaszczepić 

się przeciw COVID-19 oraz grypie, tym bardziej że obie szczepionki można podać na 
jednej wizycie. Uprościłoby to znacznie model wizyty szczepiennej. 

Apelujemy również o wykorzystanie narzędzia komunikacyjnego, jakim jest alert 

Rządowego Centrum Bezpieczeństwa, zachęcającego obywateli do wykonywania 

szczepienia przeciwko grypie. Bez odpowiedniego zaangażowania administracji 

publicznej w profilaktykę szczepień przeciw grypie nie uda się utrzymać wzrostowego 

trendu wyszczepialności, a wręcz przeciwnie — zaobserwujemy zmniejszone 

zainteresowanie szczepieniami.  

Wierzymy, że prezentowanymi działaniami w obszarze szczepień profilaktycznych 

możemy zwiększyć bezpieczeństwo pacjentów, w szczególności tych należących do 

grup ryzyka.  
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