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Oświadczenie firmy Pfizer w sprawie rekomendacji Prezesa Agencji Oceny Technologii Medycznych
i Taryfikacji nr 12/2020 z dnia 11 lutego 2020 r. w sprawie zasadności stosowania w powszechnym
szczepieniu realizowanym w ramach Programu Szczepień Ochronnych szczepionki przeciw
pneumokokom.
Dostępność szczepionki PCV13 w ramach realizacji polskiego Programu Szczepień Ochronnych jest dla firmy
Pfizer sprawą kluczową. Szczepionka PCV13 oferuje obecnie najszersze pokrycie serotypów uodparniających
przeciw chorobom wywoływanym przez pneumokoki, co jest szczególnie istotne zważywszy na zmieniającą się
sytuację epidemiologiczną w naszym kraju.
Prezes Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji, w opublikowanej 17 lutego br. rekomendacji
dotyczącej oceny stosowania szczepionek przeciw pneumokokom, uważa za zasadne „stosowanie
w powszechnym szczepieniu realizowanym w ramach Programu Szczepień Ochronnych (PSO) szczepionki
przeciwko pneumokokom”.
Rekomendacja ta jest zgodna z działaniami podjętymi również w innych krajach. W odpowiedzi na potrzeby
lokalnej epidemiologii, szczepionka PCV13, została wybrana w ponad 120 krajach do realizacji szczepień
w ramach Krajowych Programów Szczepień Ochronnych, ponieważ przynosiła i wciąż przynosi znaczące korzyści
dla zdrowia publicznego, w tym istotne i trwałe zmniejszenie częstości występowania IChP na całym świecie.
Szczepionka PCV13 stosowana jest w 16 krajach w Europie, m. in w Danii, Francji, Hiszpanii, Wielkiej Brytanii,
ale również na Węgrzech czy w Rumunii oraz zgodnie z ostatnimi decyzjami w Austrii, Belgii. Takie kraje jak
Niemcy, Czechy i Słowacja oferują wybór pomiędzy dwiema szczepionkami. Ponad 97% niemieckich rodziców
wybiera PCV13.
Pragniemy podkreślić, iż przedłożona zarówno Agencji Oceny Technologii Medycznej i Taryfikacji, jak i szerokiemu
gronu ekspertów zdrowotnych, pełna analiza porównawcza wskazuje na przewagi szczepionki PCV13 w zakresie:
immunogenności, skuteczności rzeczywistej oraz korzyści ekonomicznych zastosowania technologii, wskazując
na generowanie oszczędności wynikających ze zmniejszenia kosztu leczenia chorób wywołanych przez
pneumokoki.
Wyżej wskazana rekomendacja Prezesa Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji poprzedzona została
publikacją stanowiska Rady Przejrzystości, z której wynika, iż „zasadność zmiany szczepionki PCV 10 na PCV 13
należy rozpatrywać w kontekście sytuacji epidemiologicznej w Polsce.” Pfizer w pełni je popiera. Jesteśmy
przekonani, że dążenie do optymalnej profilaktyki szczepiennej w oparciu o rzetelne dane jest kluczowym
elementem polityki zdrowotnej państwa, a korzyści płynące z odpowiednio prowadzonej polityki w zakresie
szczepień ochronnych są wielowarstwowe i pozytywnie wpływają na sfery: zdrowia, społeczno-gospodarczą
i ekonomiczną.
Firma Pfizer głęboko wierzy, iż mając na uwadze zdrowie publiczne oraz bezpieczeństwo i zdrowie polskich dzieci,
zostaną wypracowane rozwiązania odpowiadające na aktualne potrzeby epidemiologiczne, społeczne i prawne.
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