Warszawa, 15 października 2020

ZPŚ.641.61.2020.JK

Pan
Sebastian Irzykowski
Wiceprezes Naczelnej Rady
Pielęgniarek i Położnych

Szanowny Panie Prezesie,
W odpowiedzi na pismo z dnia 1 października 2020 r. znak: NIPIP-NRPiPDS.015.164.2020.MT, przy którym zostały załączone stanowiska nr 36 w sprawie
bezpłatnych szczepień przeciw grypie dla personelu medycznego oraz nr 37 w sprawie
zwiększania uprawnień pielęgniarek do kwalifikacji do szczepień przeciwko grypie
u dorosłych, z prośbą o wskazanie etapu prac legislacyjnych w kwestiach wskazanych
w powyższych stanowiskach, uprzejmie proszę o przyjęcie następujących wyjaśnień.
Zgodnie z art. 19 ust. 3 i 7 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz
zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U. 2019 r. poz. poz. 1239 z późn.
zm.), koszty przeprowadzenia zalecanych szczepień ochronnych i lekarskich badań
kwalifikacyjnych oraz konsultacji specjalistycznych ubezpieczonych są finansowane na
zasadach określonych w przepisach o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych
ze środków publicznych, natomiast osoba poddająca się zalecanemu szczepieniu
ochronnemu ponosi koszty zakupu szczepionki. Postulowana zmiana rozporządzenia
Ministra Zdrowia z dnia z dnia 16 września 2010 r. w sprawie wykazu zalecanych
szczepień ochronnych oraz sposobu finansowania i dokumentowania zalecanych
szczepień ochronnych wymaganych międzynarodowymi przepisami zdrowotnymi (Dz.
U. Nr 180, poz. 1215) nie będzie zatem skutkowała zmianą odpłatności za szczepionkę
przeciwko grypie dla personelu medycznego, gdyż wymagałoby to zmian przepisów ww.
ustawy. W związku z powyższym nie jest przewidziane wdrożenie zmian przepisów
wskazanych w Stanowisku nr 36. w sprawie bezpłatnych szczepień przeciw grypie dla
personelu medycznego.
Jednocześnie informuję, że w trakcie realizacji jest zapewnienie bezpłatnych szczepień
przeciwko grypie dla personelu realizującego świadczenia zdrowotne. Minister Zdrowia,
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działając na podstawie art. 10a ust. 1 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych
rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem
COVID19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U.
poz. 374 z późn. zm.), pismem z dnia 14 sierpnia 2020 roku polecił Narodowemu
Funduszowi Zdrowia przekazanie, na podstawie umowy, podmiotom wykonującym
działalność leczniczą i posiadającym umowę z Narodowym Funduszem Zdrowia o
udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, środków finansowych z przeznaczeniem na
finansowanie tych szczepień ochronnych osobom uczestniczącym w udzielaniu
świadczeń opieki zdrowotnej w tych Podmiotach, oraz dodatkowo farmaceutom i
technikom farmaceutycznym wykonującym zawód w aptece lub w punkcie aptecznym.
Odnosząc się do Stanowiska nr 37. w sprawie zwiększania uprawnień pielęgniarek do
kwalifikacji do szczepień przeciwko grypie u dorosłych, uprzejmie informuję,
że nowelizacja przepisów ustawowych w tym zakresie nie jest prowadzona. Przyznanie
pielęgniarkom i położnym w drodze stanowienia prawa dodatkowych uprawnień
zawodowych do przeprowadzenia lekarskiego badania kwalifikacyjnego do szczepienia
przeciwko grypie u osób dorosłych jest pożądane przez środowisko, akceptowane
społecznie i będzie pomocne w zwiększaniu wyszczepialności przeciwko grypie, jednak
wymaga oceny kompetencji merytorycznie nabywanych w trakcie studiów medycznych
oraz w toku kształcenia podyplomowego i specjalistycznego przez ten personel.
Jednocześnie informuję, że prośba o stanowisko i ocenę zasadności wprowadzenia
rozszerzenia uprawnień zawodowych dla pielęgniarek w zakresie realizacji szczepień
przeciwko grypie u osób dorosłych służących przeprowadzaniu badania kwalifikacyjnego
do szczepień, w tym ustalenia przez osobę badającą faktu istnienia lub braku
przeciwwskazań zdrowotnych do przeprowadzenia szczepienia lub wskazań do
czasowego odroczenia jego przeprowadzenia, została skierowana do Zespołu ds.
Szczepień Ochronnych przy Ministrze Zdrowia.
Z poważaniem
z upoważnienia Ministra Zdrowia
Waldemar Kraska
Sekretarz Stanu
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