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dotyczy: oblotu szczepionkami p/grypie w kontekście ryzyka utylizacji znacznego
odsetka sprowadzonych szczepionek

Szanowna Pani Minister,

W związku z sytuacją spektakularnego spadku odsetka zaszczepionych przeciwko
grypie - do z grudnia zaszczeptło się niespełna 65o tysięcy osób (r,B %o społeczeństwa)
- zaistnieje ryz}ko konieczności utylizacji niewykorzystanych dawek szczepionki.

Dla prz}T)omnienia, w zesńym sezonie wyszczepialnośó wynosiła około 9 %

i w większości przypadków zdecydowani na szczepienie przyjęli dawki szczepionki
w okresie od września do listopada. W takiej sytuacji trudno przewidywać, że grudziefl
lub początek zoz3 roku cokolwiek zmieni jeśli chodzi o zairŃeresowanie polskiego
społeczeństwa szczepieniami p/grypie. Tym samym,zapasy szczepionek znajdujących
się w szczególności w aptekach ogólnodostępnych będą niewykorzystane
i wkonsekwencji szczepionki zostaną oddane do utylizacji.

Pierwsze szczepionki p/grypie zostały sprowadzone do Polski już w sierpniu 2c.22 t, a

apteki, mając na uwadze zeszłotoczne powazne problemy z dostępnością do

szczepionek, zdecydowały się na dokonanie zakupów, które pozwoliłoby na pokrycie
potencjalnego zapotrzebowania.

Z informacji medialnych wynika, ze dramaĘczna sytuacja związana z brakiem
zainteresowania szczepieniami przeciwko grypie stała się przedmiotem analiz
prowadzonych przez Ministerstwo Zdrowia. Słyszymy również, że tozpoczęto prace

nad rozwiązaniami, które ułatwiłyby Polakom podjęcie decyzji o szczepieniu. Zmiany
te niestety nie będą wprowadzone w obecnym sezonie.

Mając na względzie troskę o jak największe zagospodarowanie niewykorzystanych
ptzez apteki szczepionek, zwTacamy się do Pani Minister o zaakceptowanie

tozńązania, w którym apteki mogłyby przekazywać nadmiarowe iloŚci szczepionek
innym aptekom posiadającym apteczne punkty szczepień, które cieszą się większym
zainteresowaniem pacjentów, chociażby z uwagi na wykon5rwane szczepienia
przeciwko COVID rg.

Ptzekazanie zapasów szczepionek polegałoby na zwrocie szczepionek do dostawcy
w warunkach zgodnych z wymogami producenta (zirnny łańcuch) vlraz
z oświadczeniem kierownika apteki o przechowywaniu produktu w w)rmaganych dla

niego warunkach oraz wskazaniem apteki, do której szczepionki mają trafiĆ.
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Oczywiście, zdajemy sobie sprawę, ze przedstawiony powyzej scenariusz umozliwia
zagospodarowanie tylko niewielkiej części szczepionek znajdujących się w magazynach
aptek i potrzebne są pilne systemowerozvilązania, które ułatwią dostęp do szczepień.

Przedstawiając powyższe, wyrażamy nadzieję, ze Pani Minister, uwzględniając realne
ryzyko zutylizowania tysięcy niewykorzystanych dawek szczepionki p/grypie,
pozytyr,rrnie zaopiniuje zaproponowane rozwiązanie.

Podobny apel o możliwośó lepszego zagospodarowania szczepionek skierowaliśmy
również do ministra M. Miłkowskiego

Zpoważaniem,

Irena Rei" q _-.--
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