10 grudnia 2021
Dostępność szczepionki VaxigripTetra

Firma Sanofi Pasteur dostarczała szczepionki przeciw grypie na sezon grypowy 2021/2022 etapami,
zgodnie z planowanym harmonogramem. Łącznie dostarczyliśmy prawie 2,5 miliona dawek szczepionki
VaxigripTetra.
Jako wiodący producent szczepionek przeciwko grypie, firma Sanofi Pasteur zaangażowana jest w
ochronę zdrowia publicznego poprzez dostarczanie szczepionek przeciw grypie w kolejnym roku
pandemii. Aby sprostać wzrostowi popytu w sezonie grypowym 2021/2022, Sanofi Pasteur dostarczyło
maksymalną liczbę szczepionek przeciw grypie, na jaką pozwalają globalne możliwości produkcyjne.
Firma Sanofi Pasteur prognozuje coroczne dostawy szczepionek przeciw grypie w nadchodzącym
sezonie grypowym w oparciu o wskaźniki wyszczepialności i zapotrzebowanie na szczepionki w danym
kraju w ostatnich latach. W bieżącym sezonie 2021/2022 Sanofi Pasteur dostarczyło na rynek polski o
około 80% więcej szczepionek VaxigripTetra w porównaniu do zeszłorocznej sprzedaży szczepionki
VaxigripTetra, wspierając władze zdrowotne w ich wysiłkach na rzecz zapobiegania grypie.
Ważne informacje:
• Szczepionka VaxigripTetra jest refundowana dla osób powyżej 65. roku życia, dzieci w wieku
od ukończonego 6. miesiąca życia do 18 lat oraz dla osób w wieku od 18. roku życia do 65. roku
życia o zwiększonym ryzyku wystąpienia powikłań pogrypowych. Cena szczepionki dla tych
pacjentów wynosi w aptece 25,95 zł 1
• Szczepionka VaxigripTetra jest w 100% refundowana dla osób powyżej 75. roku życia i kobiet
w ciąży 1
• Optymalnie szczepienie przeciw grypie powinno nastąpić przed szczytem zachorowań na
grypę2 , który w Polsce przypada zwykle między styczniem a marcem 3
Opracowano na podstawie:
1. Obwieszczenia Ministra Zdrowia z dnia 21 października 2021 r. w sprawie wykazu refundowanych
leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych
na 1 listopada 2021 r. Cena detaliczna szczepionki VaxigripTetra: 51,90 zł, wysokość dopłaty pacjenta
objętego refundacją: 25,95 zł.
2. MMWR. Prevention and Control of Seasonal Influenza with Vaccines: Recommendations of the
Advisory Committee on Immunization Practices, United States, 2021–22 Influenza Season. August 27,
2021
3. www.szczepienia.pzh.gov.pl/szczepionki/grypa

