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Nr rejestru DB-17/286 

Warszawa, 12.08.2020 r. 

 
Szanowny Pan 
Maciej Miłkowski 
Podsekretarz Stanu  
w Ministerstwie Zdrowia 

 

Szanowny Panie Ministrze,  

W związku z możliwością zgłaszania uwag do nowego projektu obwieszczenia refundacyjnego, 

pozwalamy sobie zwrócić uwagę na pilną potrzebę rozszerzenia dostępu do szczepień przeciwko grypie 

i jednoczesne sukcesywne ich promowanie w tak trudnym nadchodzącym sezonie. 

  

              Polskie Stowarzyszenie Diabetyków popiera głos ekspertów dotyczący potrzeby zwiększenia 

poziomu wyszczepialności przeciwko grypie. Zgadzamy się z zaleceniami publikowanymi na poziomie 

WHO, Komisji Europejskiej czy też Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji, która w swoim 

raporcie dotyczącym analizy doświadczeń innych krajów optymalizujących strategię walki z 

koronawirusem podkreśla wątek szczepień przeciwko grypie. Wydaje się, że dziś nikt nie ma 

wątpliwości co do zasadności szczepień, szczególnie teraz, gdy borykamy się z pandemią COVID-19. 

  

              Zbliżający się sezon grypowy i zakażenia związane z epidemią mogą poważnie zagrażać 

pacjentom, szczególnie tym najsłabszym, będącym w grupie ryzyka tj. osobom starszym, kobietom w 

ciąży oraz chorym przewlekle. Dlatego apelujemy o wprowadzenie refundowanych szczepień dla 

powyższych grup pacjentów. Wydaje się, że zwiększenie dostępu do szczepień przeciwko grypie w 

ramach takich projektów jak 75+ czy Ciąża + może przynieść wymierne korzyści zarówno dla pacjentów, 

jak i dla systemu. 

 W nawiązaniu do powyższego, zgłaszamy uwagę i jednocześnie prośbę o dodanie do wykazu 

leków refundowanych szczepień przeciwko grypie dla poszczególnych grup pacjentów. Wyrażam 

głęboką nadzieję, że w ślad za tym apelem oraz licznymi rekomendacjami świata nauki, medycyny oraz 

kreatorów systemu na poziomie europejskim i światowym, decyzje w tym zakresie zapadną możliwie 

szybko – tak aby darmowe szczepienia były dostępne dla pacjentów już od początku sezonu 

grypowego.  

Z poważaniem,

 

Anna Śliwińska 

                                                                                                             Prezes Zarządu PSD ZG 
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