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nformacje na temat pľoblemupowziý niepokojące

podawania pacjentom - w tym dzieciom i noworodkom - szczepionek przeznaczonych do

utylizacji z powodu nieprawidłowego ich pľzechowywania.

Z informacjil wynika, Że inspekcje farmaceutyczne przeprowađziły kontrole

dotyczące przechowywania preparatów, w tym zweryfikowały czy w aptekach

i przychodniach odpowiednio działają urządzenia chłodnicze oÍaz czy te podmioty były

wyposażone w agľegaty (na wypadek bľaku prądu, a tym samym zasilania vĺw' urządzen).

Większość szczepionek wymaga przechowywania w niskiej tempeľatuľze ponieważ

są to produkty biologiczne (zatem wrażliwe na takie czynniki jak m'in. tempeľatuľa).

Zidentyfikowany przęz inspekcje farmaceutyczne pľoblem ma dotyczyć, przede wszystkim

województwa lubuskiego, najprawdopodobniej takŻe dolnośląskiego i pomorskiego.

okľes, w którym mogło dojść do niewłaściwego przechowywania szczepionek to paŹdziernik

2017 ĺ. - styczen 2018 r. Powodem niewłaściwego pľzechowywania szczepionek był

najpewniej bľak prądu w związlcuzzałamaniem się pogody.

l http://zdrowie.dziennik.pl/artykuly/5ó80ó l .setki-pacjentow_dostal},-wadliwa-szczepionke.hĺnl

http://serwisy.gazetaprawna.pl/zdrowie/artykuly/ I I 02307.lista-zle-przechow),wan)'ch-szczepionek.htrnl

http://www. ry!ekzdrowia. pl/Serwis-SzczepieniďSzczepili-pacjentow-specyfikaIni-nadajac_ymi-sie-w]ĺlaczn ie-do-
utylizacji. l 80978. l 0 l 8.htĺnl
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Niewłaściwe pľzechowywanie dotyczy takich produktów jak:2 BCG, BEXERO,

BOOSTzuX, ENGERIX B, INFANRX DTPa, INFANRIX HEXA, INFANRIX IPV+ Hib,

POLIORIX, ROTARX, SYNFLORIX, VARILRIX, CLODTVAC, DTP, TETANA, HEPAVAX
GENE, EUVAX B, SILGARD, FSME-IMMUN 0,25 Junior, FSME-IMMUN 0,5m1, NIMENRIX,

PREVENAR, Act-HiB, DULTAVAX, PENTAXIM, TETRAXIM, T\.PHIM VI, VERORAB.3

odnośnie dzieci doniesienia wskazują, Żę mogły im zostać, podane niewłaściwie

przechowywane szczepionki pľzeciwko wiľusowemu zapaleniu wątľoby typu B,

meningokokom, pneumokokom, tężcowi, gruźlicy,wściekliŹnie, ospie wietrznej.a

Zwypowiedzi medialnych rzecznika Głównego Inspektoratu Farmaceutycznego

(dalej: GIF) wynika, Że problem dotyczy wielu, jeśli nie wszystkich województw' Lubuski

Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Goľzowie Wielkopolskim poinformował,

Że na terenie tego wojewődztwa w 10 placówkach wykoľzystano szczepionki, któľe powinny

być zutylizowane. Jak informuje Lubuski Wojewódzki Inspektoľ Faľmaceutyczny

w Goľzowie Wielkopolskim wadliwe szczepionki zostały podane co najmniej 300 osobom.

Lubuski WIF wydał w ostatnim czasie 80 decyzji o koniecznoŚci utylizacji szczepionek,

wobec któľych doszło do pľzerwania łańcucha chłodniczego. Planuje wydać jeszcze 100.5

Zdaniem niektórych ekspertów podanie pacjentowi szczepionki przechowywanej

niezgodnie z warunkami potencjalnie może bowiem powodowaó albo brak jej dziaŁania

(co spľawia, Że ľodzic myśli Że zaszczepił dziecko jednak szczepionka nie đziała zgodnie

z pÍzeznaczeniem) albo teŻ wystąpienie działan niepożądanych. Z drugiej strony Podsekľetarz

Stanu w Ministerstwie Zdrowia poinformował' że ,,|ĺ/edług naszych ustaleŕl, szczepionki,

które zostąły uŻyte, sq całkowicie bezpieczne dla pacjentów, nawet mimo pľzerwania

łańcucha chłodniczego' Aspekt bezpieczeristwa szczepionych dzieci przy wykorzystaniu Ęch
pr epara t ów j e s t be zdy s kusyj ny )'6

Rzecznik Praw Dziecka działa na tzecz ochĺony praw dziecka, w szczegő|ności pľawa

do Życia i ochľony zdľowia. W związku z tym stosownię do art. l0 ust. l pkt 2 i art. 10a

ustawy z dnia 6 stycznia 2000 r. o Rzeczniku Praw Dziecka (Dz. U. z 2017 r. poz. 922)

oraz art. l09 pkt l a ustawy z dnia 6 wľześnia 200l ľ. Pľawo farmaceutyczne (Dz. ĺJ. z 20l] r.

poz' 2211) zwracam się z uprzejmą prośbą o przekazanie informacji posiadanych przez GIF

2 Jak podaje Dziennik Gazeta Pľawna
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Danej serii i dacie waŻności'
http://zdrowie.clzienn ik. pli artyku l-vi5ó80ó l .setki-pacjcntow-dostal]l-wadliwa-szczepionke. html
Ibidem

6 Rynek Aptek http://www.rynekaptek.pl/farmakologiďeksperci-podane-szczepionki-sa-bezpiec zne,24349.htm|
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w pľZędmiotowej spľawie oraz działan GIF w związku z przedstawioną sytuacją.

Pľoszę również o wskazanie czy w ocęnie GIF system kontľoli m.in. warunków transpoĺtu,

przeładunku i pľzechowywania produktów leczniczych i wyrobów medycznych wymaga

podjęcia działań legislacyjnych na rzęczpoprawy egzekwowania decyzji wydawanychprzez

inspektorów faľmaceuty czny ch i ich zalęceń?
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