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V.7018.903.2020.ET

Wielce Szanowny Panie Ministrze, 

z dużym zaniepokojeniem oraz troską odbieram sygnały płynące ze skarg obywateli1 
oraz doniesień medialnych2, o powszechnych problemach w dostępie do szczepień przeciw 
grypie w czasie pandemii COVID -19. 

Moje obawy są związane z napływającymi do mnie sygnałami obywateli, którzy 
znajdują się w grupie ryzyka zachorowania oraz posiadają inne choroby przewlekłe 
np. seniorzy czy dzieci, a nie mają możliwości zaszczepienia się z uwagi na braki 
szczepionek w aptekach. Niepewność obywateli potęguje fakt, że nie uzyskują informacji, 
kiedy szczepionka na grypę będzie dostępna w sposób rzeczywisty. Dochodzi do sytuacji, w 
której pacjenci uzyskują w aptekach informacje, że ,,lista chętnych” na szczepionkę jest 
wyczerpana, co bezpośrednio powoduje brak możliwości jej nabycia. Dotyczy to aptek 
w regionie, czy też oddalonych nawet o 150 km od ich miejsca zamieszkania. Ponadto z 
napływających do mnie informacji wynika, że pacjenci podejmują próby zarezerwowania 
szczepionki przeciw grypie przez portal internetowy „KtoMaLek.pl”, w którym nawet w 
aptekach gdzie widnieje adnotacja ,,dostępne” zakup szczepionki jest niemożliwy i 
bezskuteczny. 

1 Pismo z dnia 15 września 2020 r. sygn. V.7018.775.2020.ET, pismo z dnia 18 września 2020 r. sygn. 
V.7018. 779.2020.ET, pismo z dnia 28 września 2020 r. sygn.V.7018. 797.2020.ET, pismo z dnia 5 
października sygn.V.7018.813.2020.ET., pismo z dnia 7 października 2020 r. sygn. 7018.814.2020.ET.
2 Konrad Bagiński, ,,Dramatyczne braki szczepionek. Sprawdziliśmy 200 aptek. Większość nie robi już 
nawet zapisów”, opubl.7.10.2020 r.  https://www.money.pl/gospodarka/dramatyczne-braki-szczepionek-
sprawdzilismy-200-aptek-nie-robia-juz-nawet-zapisow-6561716850313760a.html 
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Jak wynika ze wskazanej informacji medialnej, praktycznie każdego dnia w aptekach 
pojawiają się osoby, które pytają o szczepionki przeciw grypie. Większość aptek 
kompletnie nie wie, kiedy może spodziewać się dostaw. Natomiast występują obawy, że nie 
wystarczy ich dla wszystkich potrzebujących. Niewątpliwie jest to bardzo trudna sytuacja 
zarówno dla pacjentów, którzy mają problem z nabyciem szczepionek w aptekach, jak 
również dla farmaceutów, którzy nie mogą zamówić tych preparatów w hurtowniach lub 
otrzymują jedynie niewielką część zamówienia, niewystarczającą do zapotrzebowania 
pacjentów3. Zwiększone zapotrzebowanie jest konsekwencją pandemii COVID-19 oraz 
apeli autorytetów medycznych, w tym płynących do niedawna z Ministerstwa Zdrowia, o 
szczepienie się przeciwko grypie, szczególnie w grupach ryzyka (osoby po 65 roku życia, 
posiadające choroby przewlekłe, dzieci).

Bezspornym jest, że szczepienia ochronne przeciw grypie są skuteczną i społecznie 
akceptowalną metodą zapobiegania zachorowaniom. Wydaje się, że ważnym zadaniem 
władz publicznych odpowiedzialnych za politykę zdrowotną powinno być nie tylko 
uświadomienie społeczeństwa o zagrożeniach zdrowotnych oraz skutkach społeczno-
ekonomicznych spowodowanych przez infekcję grypowe, ale również popularyzacja i 
dostępność działań profilaktycznych – szczepień. 

W związku z powyższym, na podstawie art. 13 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 lipca 
1987 r. o Rzeczniku Praw Obywatelskich (Dz. U. z 2020 r. poz. 627), zwracam się do 
Pana Ministra z uprzejmą prośbą o zajęcie stanowiska w podnoszonej sprawie, w 
szczególności o wskazanie, jak Ministerstwo Zdrowia zamierza realnie poprawić 
dostępność do szczepień przeciwko grypie, zwłaszcza w grupach podwyższonego ryzyka.

Z wyrazami szacunku

Maciej Taborowski

Zastępca Rzecznika Praw Obywatelskich

/-podpisano elektronicznie/

3 Ibidem. 
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