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Immunoprofilaktyka chorób 

zakaźnych 

• Najskuteczniejsza metoda zapobiegania występowaniu chorób 

zakaźnych 

• Odporność populacyjna 

• Uniknięcie negatywnych konsekwencji zdrowotnych związanych 

z zachorowaniem na określoną chorobę 

• Jedno zaszczepione dziecko = ochrona przed zakażeniem dla jego 

opiekunów i rodzeństwa 

• Oszczędności dla budżetów indywidualnych obywateli oraz budżetu 

publicznego, w zakresie kosztów hospitalizacji, długotrwałego 

leczenia oraz rehabilitacji, a także w zakresie zwolnień lekarskich, 

zasiłków i rent chorobowych 

• Najlepszy sposób ochrony przed szeregiem chorób 

rozpowszechnionych w krajach klimatu gorącego 



Zapisy prawne stanowiące 

podstawę dla systemu 

szczepień w Polsce 

• Narodowy Program Zdrowia na lata 2007-2015 

• Rozporządzenie MZ z dnia 21 sierpnia 2009 roku w sprawie priorytetów 

zdrowotnych 

• Ustawa o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u 

ludzi z dn. 5 grudnia 2008 roku 

• Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 18 sierpnia 2011 roku  w sprawie 

obowiązkowych szczepień ochronnych 

• Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie świadczeń gwarantowanych z 

zakresu podstawowej opieki zdrowotnej z dnia 29 sierpnia 2009 roku 

• Ustawa o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków 

publicznych z dnia 27 sierpnia 2004 roku 

• Komunikat Głównego Inspektora Sanitarnego  z dnia 26 października 2011 

roku  w sprawie Programu Szczepień Ochronnych na rok 2012 

• Rozporządzenie MZ z dnia 18 kwietnia 2002 roku w sprawie trybu 

finansowania z budżetu państwa kosztów świadczeń zdrowotnych, 

udzielanych w związku z chorobami zakaźnymi i zakażeniami  



Sposób finansowania 

obowiązkowych i zalecanych 

szczepień ochronnych w Polsce 
Szczepienia obowiązkowe Szczepienia zalecane 
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Osoby 

nieubezpieczone 
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Zakup indywidualny 
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Organizacja szczepień 

w Polsce 

• Obowiązek szczepień 

• Podział szczepień: 
• Obowiązkowe dzieci i młodzieży według wieku 

• Obowiązkowe osób narażonych w sposób szczególny na 
zakażenie 

• Zalecane 

• Pracownicze 

• Źródła finansowania szczepień ochronnych 

• Tryb pozyskiwania i zakupu szczepionek 
refundowanych 

• Dostępność szczepionek dla świadczeniobiorców: 
• nieodpłatne – szczepionki obowiązkowe  

• w pełni płatne – pozostałe 

 



Art. 42a Ustawy o świadczeniach 

opieki zdrowotnej finansowanych 

ze środków publicznych 

 Technologia medyczna – leki, urządzenia, 

procedury diagnostyczne i terapeutyczne 

stosowane w określonych wskazaniach, 

a także organizacyjne systemy wspomagające, 

w obrębie których wykonywane są 

świadczenia zdrowotne 



Potencjalne kierunki zmian w 

systemie szczepień 

ochronnych w Polsce 
• Rozszerzenie refundacji szczepień o nowe szczepionki: 

– Szczepionki skojarzone (redukcja liczby wizyt, redukcja 

częstości injekcji) – innowacje farmakologiczne 

– Opracowane w ostatnich latach szczepionki innowacyjne, np. 

przeciwko HPV, zakażeniom meningokokowym itp. – innowacje 

terapeutyczne 

 

• Zwiększenie dostępności do szczepień poprzez zmiany 

organizacyjne 

– szczepienia częściowo odpłatne dla świadczeniobiorców 

• Lista leków refundowanych 

• Odrębna część koszyka świadczeń gwarantowanych 

 

• Edukacja społeczeństwa w zakresie profilaktyki zakażeń 



Finansowanie szczepień 

ochronnych 
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Szczepienia zalecane 



Finansowanie szczepień 

ochronnych 
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Szczepienia zalecane 

 

 

 

 

 

 

 

 

Szczepienia pozastandardowe 
Rx? 

nowy koszyk? 

ubezpieczenia komplementarne? 
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