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W odpowiedzi na Pana interpelację z dnia 7.11.2019r. w sprawie braku drugiej dawki

szczepionki  Gardasil  dla  dziewcząt  z  rocznika  2007  i  pomysłu  miasta  na  zabezpieczenie

zaszczepionych  1  dawką  dziewczynek  uprzejmie  wyjaśniam,  iż  dnia  17.10.  br.  Miasto

wystosowało  pismo  do  Realizatora  wybranego  w  drodze  konkursu  o  informację  

nt. zrealizowania warunków wynikających z realizacji Umowy nr 86/WSSM/19. 

Otrzymana odpowiedź doprowadziła do wystosowania przeze mnie pisma do firmy

MSD ( firma farmaceutyczna zajmująca się dystrybucją szczepionki na polskim rynku) celem

wyjaśnienia  powyższej  sytuacji.  Realizator  Artur  Tarasiewicz  NSZOZ  „  Art.  &  Med.”

przystępując do konkursu w dniu 20 lutego 2019r. złożył ofertę dołączając maila z informacją

o zabezpieczaniu szczepionek. Ponadto pismo MSD Polska Sp. z o.o. (przytoczone w Pana

interpelacji)  z  dnia  04.09.2019r.  dotyczące  informacji  na  temat  dostępności  szczepionek

Gardasil 9 wskazuje na ograniczoną dostępność szczepionek na polskim rynku z informacją,

iż  produkt  ten  jest  dostępny  przede  wszystkim  w  ramach  zakontraktowanych  wcześniej

programów  szczepień  nastolatków  w  jednostkach  samorządu  terytorialnego.  Poprosiłem  

o  wyjaśnienie  zaistniałej  sytuacji  oraz  przedstawienie  rzetelnej  informacji  o  dostępności

szczepionki dla programów realizowanych ze środków publicznych np. przez samorząd.

Wystosowałem  także  pismo  do  Ministerstwa  Zdrowia  o  zainteresowanie  się

problemem  dostępności  na  rynku  polskim  szczepionki  Gardasil  ze  szczególnym

zaznaczeniem, iż Agencja Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji wydała w dniu 11

października  br.  rekomendacje  w  sprawie  zalecanych  technologii  medycznych,  działań

przeprowadzonych  w  ramach  programów  polityki  zdrowotnej  oraz  warunków  realizacji



Prezydent Miasta Kalisza
/…/

Krystian Kinastowski

programów,  dotyczących  zakażeń  wirusem  brodawczaka  ludzkiego  (HPV).  Poprosiłem

Ministra  Zdrowia  o  sugestie,  co  do  dalszego  postępowania  Miasta  Kalisza  w  zakresie

szczepień mając na uwadze ważny interes społeczny naszych mieszkanek. Zaznaczam także,

iż  zgodnie  z  kartą  charakterystyki  produktu  leczniczego  szczepionki  Gardasil  9  obydwie

dawki szczepionki muszą zostać podane w przeciągu 12 miesięcy. Po otrzymaniu odpowiedzi

o realnej możliwości pozyskania drugiej dawki szczepionki Miasto podejmie decyzje co do

dalszego postępowania. 

 




