
Informacja dla pacjentów z terenu województwa mazowieckiego 

w sprawie szczepionek zalecanych nabywanych w aptekach 

Mając na względzie zachowanie jakości produktów leczniczych będących szczepionkami 

zalecanymi, które mogą być nabywane przez pacjentów na Mazowszu w aptekach na podstawie recepty 

lekarskiej, w oparciu o wypracowane wspólne stanowisko Wydziału Zdrowia Mazowieckiego Urzędu 

Wojewódzkiego, Wojewódzkiego Inspektora Farmaceutycznego, Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego, 

Okręgowej Izby Aptekarskiej, Okręgowej Izby Lekarskiej i Mazowieckiego Oddziału Wojewódzkiego 

Narodowego Funduszu Zdrowia poniżej zaleca się, by realizując receptę na szczepionkę: 

1. farmaceuta wydał ją z apteki w opakowaniu termoizolacyjnym; 

2. opakowanie termoizolacyjne służy do transportu szczepionki z apteki do domu i z domu do punktu 

szczepień; 

3. szczepionkę w opakowaniu termoizolacyjnym w domu, przechowuje się bezwzględnie w 

temperaturze +2° do +8° C, tj. w chłodziarce, najlepiej na środkowej półce. Nie można 

przechowywać bezpośrednio pod zamrażalnikiem, ani na drzwiach lodówki, ze względu na fakt, iż są 

to miejsca narażone na największe wahania temperatury; 

4. jeżeli jest taka możliwość, należy realizować receptę w aptece bezpośrednio przed szczepieniem, 

udając się z szczepionką wprost do gabinetu szczepień; 

5. w celu zagwarantowania otrzymania szczepionki w aptece, należy wcześniej uzgodnić termin 

realizacji recepty i wydania leku z farmaceutą 

6. pamiętać, by zawsze zachować paragon zakupu szczepionki w aptece, który dokumentuje datę i 

miejsce zakupu szczepionki; 

7. dane z paragonu mogą być wykorzystane do wypełnienia oświadczenia w gabinecie szczepień, 

dlatego należy mieć go przy sobie podczas zamiaru zaszczepienia; 

8. odmowa podpisania oświadczenia o prawidłowym przechowywaniu (transportowaniu) szczepionki 

zakupionej w aptece, będący jednocześnie zgodą na podanie tej szczepionki w gabinecie, nie 

stanowi podstawy do odmowy zaszczepienia; 

9. w przypadku odmowy podania szczepionki zakupionej w aptece, skargi należy składać do 

Mazowieckiego Wojewódzkiego Inspektora Farmaceutycznego w Warszawie, ul. Nowogrodzka 31, 

fax 22 628 28 60; 22 629 52 53 albo wiif@wiif.waw.pl. 

Szczepienia zalecane wykonywane są przy zastosowaniu produktów leczniczych (np. szczepionki 

przeciwko grypie) których obrót, w tym zastosowanie, reguluje ustawa z dnia 6 września 2001 r. - Prawo 

farmaceutyczne (t.j. z 2008r. Dz. U. Nr 45, poz. 271 ze zm.). Pozwolenia na dopuszczenie do obrotu na 

terytorium Rzeczypospolitej Polskiej nadało produktom leczniczym będącym szczepionkami zalecanymi 

kategorię dostępności Rp. czyli są wydawane z przepisu lekarza na podstawie recepty lekarskiej w aptece 

ogólnodostępnej. 
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