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 [2004-01-16] Rodzice musz  kupowa  obowi zkowe szczepionki  Powrót 
Rodzice 14-miesi cznych dzieci s  zmuszani do p acenia za potrójn  szczepionk  przeciwko odrze, wince i ró yczce, cho
od listopada powinna by  ona dost pna za darmo. Powód? Ministerstwo Zdrowia do tej pory nie wy oni o w przetargu
producenta, który b dzie j  dostarcza .
Do listopada szczepionka by a jedynie zalecana przez ministerstwo zdrowia - je li rodzice decydowali si  na ni , musieli j
sami wykupi . W przychodniach maluchy bezp atnie szczepiono tylko przeciwko odrze. Od ponad dwóch miesi cy jest
obowi zkowa,  co  oznacza,  e  powinna by  wykonywana za  darmo.  Zmiany w kalendarzu szczepie  dokona  G ówny
Inspektor Sanitarny - zapisano to w "Dzienniku urz dowym" Ministerstwa Zdrowia z 7 sierpnia 2003 r.

To jednak fikcja, bo sanepidy w ca ej Polsce nie dosta y szczepionek. - S  przepisy, która nak adaj  na nas obowi zek
szczepie , ale nie mamy szczepionki - mówi Renata Opiele, rzecznik zachodniopomorskiego sanepidu. - To martwy zapis,
bo tak naprawd  szczepimy po staremu, czyli tylko na odr .

To wina procedur

Szczepionki nie ma, gdy  wci  otwarta jest sprawa przetargu na ni . Minister zdrowia og osi  go 8 sierpnia 2003 roku.
Zg osili si  producenci trzech zarejestrowanych w Polsce szczepionek: Aventis Pasteur z Trimovaksem, GSK z Prioriksem
oraz MSD z MMR II. Wygra a firma która zaproponowa a najta szy Trimovax. Pozostali oferenci zaprotestowali.

1 grudnia Zak ad Zamówie  Publicznych przy Ministerstwie Zdrowia zdecydowa  si  na uniewa nienie przetargu. Przeciwko
zwyci skiej szczepionce zaprotestowa y nie tylko konkurencyjne firmy ale i rodowiska lekarskie. Zdaniem specjalistów
Trimowax jest bowiem szczepionk  najbardziej kontrowersyjn  - w wi kszo ci pa stw zachodnioeuropejskich oraz USA i
Kanadzie zosta a wycofana z rynku mniej wi cej dziesi  lat temu.

- spraw  przetargu rozstrzygn  arbitrzy 21 stycznia - zapowiada Krzysztof Jankowski, kierownik zespo u przetargów przy
MZ.

Na wszelki  wypadek ministerstwo uruchomi o drugi  konkurs.  -  Otwarcie  ofert  nast pi  3  lutego -  informuje Agnieszka
Go bek, rzecznik MZ.

Skoro  nadal  nie  ma  zwyci zcy  przetargu,  to  dlaczego  nie  uniewa niono  decyzji  G ównego  Inspektora  Sanitarnego
wprowadzaj cej now  obowi zkow  szczepionk ? GIS nie by  w stanie odpowiedzie  nam wczoraj na to pytanie.

- A my po prostu nie przypuszczali my, e procedury tak si  przed  - wyja nia Krzysztof Jankowski.

Nieoficjalnie urz dnicy ministerstwa t umacz , e maj  zwi zane r  - je li zmieniliby przepisy dotycz ce szczepie  nie
mogliby og osi  drugiego przetargu.

- Poza tym nie roztrzygni to jeszcze sporu o pierwszy przetarg - dodaje Jankowski.

Na w asny koszt

Tymczasem w przychodniach cz sto w ogóle nie wiedz , e od listopada potrójna szczepionka jest obowi zkowa. 12
grudnia naszej czytelniczce - mamie 14-miesi cznego synka - piel gniarka w szczeci skiej przychodni zaproponowa a, e
mo e go zaszczepi  przeciw trzem chorobom, ale  szczepionk  musi  wykupi  sama.  -  Nikt  nie  powiedzia  mi,  e  to
szczepienie obowi zkowe i moje dziecko powinno otrzyma  je za darmo - zaznacza pani Monika.

Nawet je li lekarze s  poinformowani o zmianach w obowi zkowym kalendarzu szczepie , to s  bezradni.

- Trzy dni temu piel gniarka by a osobi cie dowiadywa  si  w sanepidzie, ale powiedziano jej, e szczepionek nie ma i nie
dzie  -  ali  si  Maria  Stawarz,  szczeci ska  lekarz  pediatra.  -  Co  mamy  robi ?  Szczepimy  dzieci  star  pojedyncz

szczepionk , albo proponujemy rodzicom, eby kupili now  na w asny koszt.

A szczepionki nie s  tanie. Najta sza kosztuje 38 z , najdro sza 72.

ród o: Gazeta Wyborcza

Internetowy Serwis Kolegium Lekarzy Rodzinnych Regionu Lubuskiego http://www.klrrl.phg.pl/news_more.php?nr=202

1 of 2 2011-01-14 20:05



 

 Aktualno ci  KLR-RL  News  Og oszenia  Dokumenty  Szko a  Linki  Forum

Serwis zaprojektowa a © ePartner

Internetowy Serwis Kolegium Lekarzy Rodzinnych Regionu Lubuskiego http://www.klrrl.phg.pl/news_more.php?nr=202

2 of 2 2011-01-14 20:05


