Warszawa, 20 listopada 2020

Komunikat Ministra Zdrowia w sprawie
bezpłatnych szczepionek dla personelu medycznego i osób 75+

W związku z licznymi pytaniami i wątpliwościami w sprawie wypełniania ustawowych
obowiązków dotyczących bezpłatnych szczepionek, które Minister Zdrowia zapewnił
personelowi medycznemu z uwagi na obecną sytuację epidemiczną, Minister Zdrowia
przypomina:
1. Bezpłatne szczepionki przeznaczone dla personelu medycznego jako produkty
lecznicze również podlegają obowiązkowemu raportowaniu do Zintegrowanego
Systemu Monitorowania Obrotu Produktami Leczniczymi; zgodnie z art. 72a ust. 1
ustawy z dnia 6 września 2001 r. – Prawo farmaceutyczne (Dz. U. z 2020 r. poz. 944,
z późn. zm.), dalej jako „ustawa Prawo farmaceutyczne”, w Zintegrowanym Systemie
Monitorowania Obrotu Produktami Leczniczymi są przetwarzane dane o obrocie:
1) produktami leczniczymi,
2) środkami spożywczymi specjalnego przeznaczenia żywieniowego lub
wyrobami medycznymi, dla których wydano decyzję o objęciu refundacją i
ustaleniu urzędowej ceny zbytu,
3) produktami leczniczymi sprowadzanymi w trybie art. 4 ustawy Prawo
farmaceutyczne,
4)

środkami

spożywczymi

specjalnego

przeznaczenia

żywieniowego

sprowadzonymi
w trybie art. 29a ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i
żywienia (Dz.U. z 2020 r. poz. 2021)
- dopuszczonymi do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
2. Bezpłatne szczepionki dla personelu medycznego są formą darowizny. Zgodnie z art.
86 ust. 4 pkt 1 ustawy Prawo farmaceutyczne, w aptekach szpitalnych poza udzielaniem
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usług farmaceutycznych prowadzona jest ewidencja produktów leczniczych i wyrobów
medycznych otrzymywanych w formie darowizny.
3. Minister Zdrowia polecił Narodowemu Funduszowi Zdrowia przekazanie, na
podstawie umowy, podmiotom wykonującym działalność leczniczą, posiadającym
umowę z Narodowym Funduszem Zdrowia o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej
(dalej zwanymi „Podmiotami”), środków finansowych z przeznaczeniem na finansowanie
szczepień ochronnych przeciw grypie osobom uczestniczącym w udzielaniu świadczeń
opieki zdrowotnej w tych Podmiotach, oraz farmaceutom i technikom farmaceutycznym
wykonującym zawód w aptece lub w punkcie aptecznym, zwanych dalej „osobami
uprawnionymi” na następujących zasadach:
1) wysokość finansowania kosztu pojedynczego szczepienia przeciw grypie,
zwanego dalej „szczepieniem”, obejmującego:
a) kwalifikację lekarską uwzględniającą przeciwwskazania do szczepień i ocenę
ryzyka wystąpienia powikłań poszczepiennych – zebranie wywiadu lekarskiego
i przeprowadzenie badania lekarskiego fizykalnego,
b) wykonanie szczepienia przez lekarza lub pielęgniarkę,
c) cenę szczepionki
powinna wynosić 50,86 zł,
1a) w przypadku, gdy szczepionka została Podmiotowi przekazana nieodpłatnie,
wysokość finansowania, o którym mowa w pkt 1 powinna wynosić 13,24 zł.
2) Podmiot wykazuje do rozliczenia wyłącznie koszty szczepienia, o których
mowa w pkt 1, wykonanego osobie uprawnionej, preparatem dopuszczonym do
obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
3) Podmiot powinien zostać zobowiązany do:
a) uzyskania zgody na piśmie osoby uprawnionej u której zostało wykonane
szczepienie, na udostępnienie przez Podmiot Narodowemu Funduszowi Zdrowia
i przetwarzanie przez ten Fundusz oraz ministra właściwego do spraw zdrowia
informacji o osobie uprawnionej, w szczególności danych, o których mowa w pkt
4, oraz o wykonaniu szczepienia, w tym dokumentacji medycznej w tym zakresie,
b) uzyskania od farmaceuty lub technika farmacji oświadczenia potwierdzającego
wykonywanie zawodu w aptece lub punkcie aptecznym,
c) zapewnienia dostępu osobom upoważnionym przez ministra właściwego do
spraw zdrowia lub dyrektora właściwego oddziału Narodowego Funduszu
Zdrowia do wykonania czynności kontrolnych, do dokumentacji związanej z
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przeprowadzonym szczepieniem, w tym dokumentacji medycznej oraz
oświadczeń, o których mowa w lit. a i b;
d) złożenia oświadczenia o otrzymaniu przez Podmiot nieodpłatnie przekazanych
szczepionek oraz ich liczbie, w przypadku, o którym mowa w pkt 1a;
4) rozliczenie następuje na podstawie przedstawionego przez kierownika
Podmiotu wykazu osób uprawnionych poddanych szczepieniu obejmującego
imię i nazwisko, numer PESEL i numer prawa wykonywania zawodu, w
przypadku zawodów, w których jest nadawany.
4. Podmioty, które otrzymały szczepionkę zgodnie ze zgłoszonym zapotrzebowaniem na
wykonanie szczepień ochronnych przeciw grypie osobom uczestniczącym w udzielaniu
świadczeń opieki zdrowotnej w tych Podmiotach i nie podpisały umów z NFZ zgodnie
z pkt. 3 nie mogą rozliczyć kosztów podania szczepionki.
Ponadto w związku z licznymi zapytaniami o możliwość zwrotu bezpłatnych
szczepionek przeciwko grypie dla personelu medycznego, Minister Zdrowia informuje,
że utworzono skrzynkę mailową szczepionki@arm.gov.pl na którą można zgłaszać chęć
zwrotu szczepionek. W tym celu podmioty, które chcą dokonać zwrotu powinny poprzez
ten adres przesłać taką informację. Następnie Agencja Rezerw Materiałowych
skontaktuje się z podmiotem celem odebrania szczepionek. W przypadku, gdy podmiot
odebrał szczepionki po czym podjął decyzję o zwrocie, konieczne jest dołączenie
oświadczenia o właściwym przechowywaniu szczepionek. Minister Zdrowia informuje
także, że istnieje możliwość rezygnacji ze szczepionek przed ich odebraniem, zgłaszając
na e-mail wymieniony powyżej.
Jednocześnie

informujemy,

iż

podmioty,

którym

pozostały

na

stanie

niewykorzystane szczepionki mogą je przeznaczyć na szczepienie pacjentów w
wieku 75+.

Jednocześnie Minister Zdrowia informuje, że trwa dystrybucja bezpłatnych szczepionek
dla personelu medycznego do podmiotów na podstawie zgłoszonych już zapotrzebowań
poprzez portal szczepionkanagrype.mz.gov.pl i planowane zakończenie będzie w
ostatnim tygodniu listopada.

W okresie 23-27 listopada 2020 r. dla podmiotów Podstawowej Opieki Zdrowotnej będzie
uruchomiony portal pod adresem: szczepionkanagrype.mz.gov.pl, na którym można
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będzie złożyć zapotrzebowanie na bezpłatną szczepionkę przeciw grypie dla
zaszczepienia pacjentów w wieku 75+ będących pod opieką tych podmiotów. Zebranie
informacji i oszacowanie potrzeb na przedmiotowe szczepionki pozostaje w gestii POZ.
Po zakończeniu zbierania zapotrzebowań (po 27 listopada 2020 r.), dostawy
szczepionek będą realizowane sukcesywnie do POZ, które realizują szczepienia dla ww.
grupy osób.
Jednocześnie Minister Zdrowia informuje, że podmiotom opieki długoterminowej (ZOL,
ZPO) również przysługują bezpłatne szczepionki przeciw grypie. Minister Zdrowia
dysponuje listą tych podmiotów, zatem dystrybucja dla wskazanych podmiotów odbędzie
się bez konieczności składania zapotrzebowań przez portal.
Ministerstwo zastrzega, że w przypadku zwiększonego zapotrzebowania może dokonać
pomniejszenia zgłoszonych zapotrzebowań.

z upoważnienia Ministra Zdrowia
Maciej Miłkowski
Podsekretarz Stanu
/dokument podpisany elektronicznie/
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