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Maciej Miłkowski
Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia
ul. Miodowa15
00-952 Warszawa
Dotyczy: wpisanie na listę leków refundowanych szczepionki przeciwko grypie – Vaxigrip Tetra
Szanowny Panie Ministrze,
w związku z ukazaniem się „Projektu obwieszczenia Ministra Zdrowia w sprawie wykazu refundowanych
leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych,
który wejdzie w życie 1 listopada 2020 r.”
uprzejmie proszę, o wprowadzenie na listę leków refundowanych szczepionki przeciwko grypie Vaxigrip
Tetra (firmy Sanofi) dla:
 dzieci po ukończeniu 6 miesiąca do ukończenia 24 miesiąca – jedyna taka szczepionka w tej
grupie wiekowej,
 dzieci z grup ryzyka od 60 miesiąca do 18 roku życia (z chorobami układu krążenia, u dzieci z
zaburzeniami odporności, po przeszczepie narządów, chorujących na nowotwory układu
krwiotwórczego, przewlekłe choroby układu oddechowego, astmę oskrzelową, niewydolność
nerek, zespół nerczycowy, choroby wątroby, choroby metaboliczne (w tym cukrzycę), choroby
neurologiczne i neurorozwojowe).
Dla pediatrów niezrozumiałe jest, dlaczego pacjent 18 lat i 1 dzień np. z cukrzyca, z nowotworem ma
szczepionkę refundowaną, a pacjent 17 lat i 11 miesięcy już nie. Tym bardziej, że dla tej grupy już jest
szczepionka Influvac Tetra. Dlaczego po raz kolejny nasze Państwo chce potraktować dzieci gorzej!
Na liście leków refundowanych dla dzieci od 24 miesiąca do 59 miesiąca jest od 01.09.2020 szczepionka
Fluenz Tetra (donosowa, firma Astra) i nie ma potrzeby powielać refundacji dla tej grupy wiekowej.
Taka decyzja to będzie bardzo dobry krok w kierunku zmian w PSO i działanie zgodnie z rekomendacjami
światowymi1 i europejskimi2. Dziękuje w imieniu swoim, ale także dzieci, rodziców.

Z wyrazami szacunku
Prof. dr hab. med. Teresa Jackowska
Konsultant krajowy w dziedzinie pediatrii
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