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odpowiadając na pismo z dnia 7 marca 2017 roku (znak: ZSS.422.11.2018.KS) 

uprzejmie proszę  o przyjęcie informacji w sprawie zabezpieczenia przechowywania 

szczepionek i ich transportu zgodnie z wymogami Dobrej Praktyki Dystrybucyjnej 

w Wojewódzkich i Powiatowych Stacjach Sanitarno-Epidemiologicznych (WSSE i PSSE). 

Preparaty szczepionkowe do obowiązkowych szczepień  ochronnych 

są  dystrybułowane z Centralnej Bazy Rezerw Sanitarno-Przeciwepidemicznych (CBR) 

w Porębach — transportem dostawcy — do WSSE. Odebrane szczepionki umieszczane są  

w magazynie chłodni, wyposażonych w ciągły monitoring temperatury i wilgotności 

z funkcją  elektronicznego zapisu gdzie utrzymują  zadaną  temperaturę  przez okres kilku 

godzin. 

Na czas przewozu preparatów szczepionkowych z WSSE do PSSE, a także z PSSE 

do podmiotów leczniczychiutrzymany jest łańcuch chłodniczy celem zapewnienia właściwych 

warunków transportu szczepionek, do przestrzegania czego uczestnicy szlaku dystrybucji 

szczepionek zakupionych przez Ministra Zdrowia zobowiązani są  przepisami prawa 

farmaceutycznego. Jeśli WSSE zapewnia transport szczepionek do PSSE wówczas transport 

odbywa się  samochodem chłodnią  przeznaczonym do transportu szczepionek. W przypadku 

jego braku, transport szczepionek z WSSE do PSSE odbywa się  służbowym samochodem 

osobowym z wykorzystaniem termotoreb wyposażonych we wkłady lodowe oraz termometry 

monitorujące warunki transportu. 

Z PSSE szczepionki odbierane są  we własnym zakresie przez poszczególne podmioty 

lecznicze przeprowadzające szczepienia ochronne. Transport odbywa się  przy pomocy 

termotoreb, które muszą  być  wyposażone w termometry oraz wkłady chłodzące 



umożliwiające utrzymanie żądanej temperatury na czas transportu do placówki 

świadczeniodawcy. 

Zgodnie z przyjętymi procedurami wewnętrznymi przez uczestników szlaku 

dystrybucji mienia Ministra Zdrowia w przypadku otrzymania informacji o braku prądu, 

osoba koordynująca kontaktuje się  z odpowiednimi instytucjami w celu ustalenia czasu 

usunięcia awarii. W sytuacji dłuższej przerwy w dostawie prądu, podejmowana jest decyzja 

o podłączeniu agregatu prądotwórczego. W razie powzięcia wiadomości, że usunięcie awarii 

przedłuży się  w czasie i zachodzi obawa, że zostanie przerwany łańcuch chłodniczy, 

podejmowana jest decyzja o ewakuacji szczepionek. Ostatecznie w przypadku niemożności 

zapewnienia ciągłości łańcucha chłodniczego szczepionki po poddaniu ocenie przydatności 

do użycia (m. in. zasięgnięcie opinii producenta, organów Inspekcji Farmaceutycznej) 

poddaje się  utylizacji. 

W przypadku braku agregatu stacje sanitarno-epidemiologiczne (SSE) zapewniają  

inne formy utrzymania stałej temperatury pozwalające na zachowanie właściwych warunków 

do przechowywania szczepionek poprzez: wypożyczenie agregatu w sytuacji awarii 

w dostawie prądu w ramach podpisanej umowy z innymi podmiotami lub zapewnienie 

alternatywnego źródła energii elektrycznej, tj. akumulatory lub moduły zasilania 

zewnętrznego, np. awaryjne urządzenie zasilające UPS, utrzymujące prąd w magazynie przez _ _ _ 
określony czas, przetwornice elektroniczne z funkcją  zasilacza awaryjnego czy zasilacz 

buforowy, liniowy. 

Jednocześnie na mocy rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 21 kwietnia 2017 r. 

w sprawie zapotrzebowania na szczepionki służące do przeprowadzania szczepień  

obowiązkowych (Dz. U. 2017 poz. 848) państwowi powiatowi inspektorzy sanitarni, 

państwowi wojewódzcy inspektorzy sanitarni oraz dyrektor Centralnej Bazy Rezerw 

Sanitarno-Przeciwepidemicznych monitorują  rodzaje, liczbę, numery seryjne oraz terminy 

ważności przechowywanych i dystrybułowanych do świadczeniodawców szczepionek. 

Ponadto nadmieniam, że Najwyższa Izba Kontroli po przeprowadzonej kontroli 

Systemu Szczepień  Ochronnych Dzieci w 2016 roku, w sporządzonym raporcie wskazała, że 

warunki zakupu szczepionek oraz standardy ich dostawy i przechowywania gwarantowały 

bezpieczeństwo zdrowotne szczepionym w Polsce dzieciom. Nie wydano zaleceń  
pokontrolnych w przedmiotowym zakresie. 

Odnosząc się  do prośby Pana Rzecznika uprzejmie informuję, że obowiązujące 

w przedmiotowym zakresie przepisy prawa farmaceutycznego nie określają  jednolitych 

kryteriów sposobu postępowania w zakresie dystrybucji i przechowywania szczepionek przez 
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uczestników szlaku dystrybucji mienia Ministra Zdrowia (asortymentu zakupionego do 

realizacji Programu Szczepień  Ochronnych). W celu wypracowania stanowiska 

w przedmiotowej sprawie zorganizowano robocze spotkanie z Głównym Inspektorem 

Farmaceutycznym. Podczas dyskusji skonkludowano, iż  po analizie obowiązujących 

przepisów prawa należałoby wprowadzić  systemowe rozwiązanie dedykowane postępowaniu 

z asortymentem resortowym w całym szlaku dystrybucji, polegające na opracowaniu tzw. 

małych Dobrych Praktyk Dystrybucyjnych o czym poinformowałem Ministra Zdrowia. 
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