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Szanowny Panie Ministrze, 

mierzymy się z wyjątkowo groźnym sezonem zachorowań na grypę, dalej odczuwamy konsekwencje 

pandemii COVID-19 oraz dodatkowo zmagamy się z zakażeniami wirusem RSV. Wpływa to na 

wydolność systemu ochrony zdrowia. Aby już dziś zabezpieczyć system ochrony zdrowia w kolejnych 

sezonach zachorowań apelujemy o wprowadzenie rozwiązań systemowych, które zwiększyłyby 

dostęp do szczepień profilaktycznych: postululujemy kolejne rozszerzenie kwalifikacji przedstawicieli 

zawodów medycznych oraz skrócenie ścieżek pacjentów w podmiotach leczniczych.  

Dane Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego wskazują, że do końca stycznia zaraportowano 3 

413 249 przypadków zachorowań, 20 716 hospitalizacji oraz 95 zgonów wywołanych wirusem 

grypy. Eksperci podkreślają, że w najbliższych tygodniach może nas czekać kolejna fala zachorowań na 

grypę. To jeden z najcięższych sezonów od ponad 10 lat. 

Rekordowa liczba zachorowań na grypę przekłada się na funkcjonowanie systemu ochrony zdrowia. 

Obciąża placówki POZ przez obłożenie ponadprogramową pracą personelu medycznego, który w 

trakcie ostatnich 3 lat nieustannie przeciwdziałał skutkom pandemii COVID-19. Skomplikowany model 

wizyty szczepiennej występujący w Polsce jest anachroniczny i zniechęca w istocie obywateli do 

cyklicznego szczepienia, utrudniając szerzenie postaw prozdrowotnych w społeczeństwie. Efektem 

tego jest rezygnacja pacjentów z odpowiedniej profilaktyki, co przekłada się na wzrost 

zachorowalności i liczby hospitalizacji.   

Mając powyższe na uwadze apelujemy o: 

• poparcie poprawek przyjętych w Senacie, dotyczących rozwiązania umożliwiającego 

farmaceutom wystawienie recepty z refundacją na szczepionki przeciw grypie. Rozwiązanie 

to spełni oczekiwania pacjentów z grup ryzyka — m.in. kobiet w ciąży i seniorów powyżej 75 

roku życia — którzy nie musieliby ponosić kosztów za preparat dzięki obowiązującej 

refundacji. 

• umożliwienie pacjentom skorzystania z uprawnień refundacyjnych w czasie szczepienia 

realizowanego w placówce POZ. Skróci to do jednej wizyty szczepienie w placówce 

medycznej i pozwoli na zwiększenie liczby wykonywanych szczepień profilaktycznych. Dotyczy 

to w szczególności dzieci, które nie mogą być szczepione w aptekach, mają uprawnienia 



 

refundacyjne i są szczególnie narażone na ciężki przebieg choroby oraz poważne powikłania 

pogrypowe. 

• uprawnienie pielęgniarek i położnych do wystawiania recept (również refundowanych) na 

szczepionki grypie, co  odciąży lekarzy od tego obowiązku i uprości realizację szczepienia w 

placówce medycznej, zwłaszcza w czasie sezonu zachorowań, kiedy placówki lecznicze są 

szczególnie przeciążone napływem pacjentów. Pielęgniarki w ramach porady pielęgniarskiej w 

znaczący sposób mogą przyczynić się do edukowania nt. korzyści ze szczepień ochronnych 

oraz będą mogły przeprowadzić pacjenta przez całą procedurę szczepienia. 

Wierzymy, że wyrażana niejednokrotnie przez Pan Ministra wola udrożnienia systemu wykonywania 

szczepień przełoży się na realne działania, które zaowocują wzrostem liczy zaszczepionych. Apelujemy 

o rozpoczęcie już dziś prac nad odpowiednią legislacją rozszerzającą kwalifikacje pracowników 

systemu ochrony zdrowia oraz zwiększającą dostępność do szczepionek, tak by system był jak 

najlepiej przygotowany przed kolejnym sezonem infekcyjnym. 

 

Z wyrazami szacunku 
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