Możliwość zaszczepienia się przez skorzystanie z: refundacji szczepionek w aptece, programu
samorządowego lub świadczenia komercyjnego
Szczepienie przeciwko grypie najlepiej wykonać w okresie od września do grudnia. W aptekach
szczepionki na grypę dostępne są na receptę.
Kto szczególnie powinien rozważyć szczepienie przeciw grypie?
• osoby po 50. roku życia,
• dzieci i młodzież od 6. miesiąca do 18. roku życia (zwłaszcza dzieci w wieku od 6. do 60.
miesiąca życia),
• kobiety w ciąży lub planujące ciążę,
• pacjenci z przewlekłymi chorobami: serca, płuc, wątroby, nerek, krwi, układu nerwowego,
• pacjenci z niedoborami odporności (np. zakażeni wirusem HIV, po przeszczepach),
• pacjenci cierpiący na cukrzycę,
• pacjenci przebywający przez długi okres czasu w szpitalach, domach opieki lub sanatoriach,
• osoby mające kontakt zawodowy z dużą liczbą osób, np. pracownicy ochrony zdrowia,
pracownicy ośrodków dla osób starszych/przewlekle chorych, nauczyciele, handlowcy.
Oczywiście dotyczy to tych osób, u których nie ma przeciwwskazań do szczepienia.
Ile kosztuje szczepionka na grypę i kto może dostać ją za darmo?
W sezonie 2021/22 planowane są dostawy czterech różnych szczepionek przeciw grypie. Trzy z nich
mają postać zastrzyków (Vaxigrip Tetra i Influvac Tetra - refundowane; Fluarix Tetra nierefundowana), jedna jest w formie aerozolu do nosa (Fluenz Tetra - refundowana) - jest to
szczepionka na grypę dla dzieci i młodzieży.
W sezonie grypowym 2021/22 seniorzy 75+ zaszczepią się bezpłatnie szczepionką Vaxigrip Tetra. W
ramach programu Ciąża+ kobiety w ciąży otrzymają za darmo szczepionki Vaxigrip Tetra i Influvac
Tetra. Dla pozostałych pacjentów szczepionki dostępne będą z odpłatnością 100% lub jeśli spełniają
któreś z poniższych wskazań do refundacji - ze zniżką. Natomiast szczepionka Fluarix Tetra - jest to
lek nierefundowany i jego cena będzie różna w zależności od apteki.
Tabela dot. listy szczepionek przeciw grypie

Nazwa

Postać

Opakowanie

Cena
Zapłata
Rodzaj
Refundacja
detaliczna pacjenta
odpłatności

zawiesina do
1 amp.Influvac Tetra wstrzykiwań w
strzyk. 0,5
ampułko-strzykawce ml z igłą

51.52

25,76

25,76

50%

zawiesina do
1 amp.VaxigripTetra wstrzykiwań w
strzyk. 0,5
ampułko-strzykawce ml z igłą

51,86

26,10

25,76

50%

95,73

47,87

47,86

50%

Fluenz Tetra

aerozol do nosa,
zawiesina

1 aplikator
0,2 ml

Jak wygląda szczepienie przeciwko grypie?
Pierwszym krokiem jest kwalifikacja do szczepienia przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej.
Lekarz bierze pod uwagę przebyte i obecne choroby pacjenta oraz przyjmowane wcześniej i obecnie
leki. Na tej podstawie stwierdza przeciwwskazania lub ich brak do szczepienia.
Kolejnym krokiem jest samo szczepienie, które może wykonać tylko wykwalifikowany personel
medyczny (w Polsce lekarz lub pielęgniarka). Szczepionkę przeciw grypie można kupić w aptece, za
okazaniem recepty. W wyjątkowych przypadkach receptę może wystawić farmaceuta w aptece.
Niektóre przychodnie oferują także możliwość zakupu szczepionki wraz z usługą jej podania oraz
badaniem lekarskim.
Świadczenie komercyjne
Szczepienie odpłatne przeciwko grypie może być realizowane przez każdy podmiot leczniczy.
Pacjent płaci za świadczenie według wyceny określonej przez podmiot.

Więcej informacji na : https://www.gov.pl/web/zdrowie/mozliwosc-zaszczepienia-sie-przez-skorzystanie-z-refundacji-szczepionek-waptece-programu-samorzadowego-lub-swiadczenia-komercyjnego

