7 września 2021
Dostępność szczepionki VaxigripTetra®
Firma Sanofi Pasteur rozpoczęła dostawy szczepionek przeciw grypie przeznaczonych na sezon
grypowy 2021/2022.

Jako wiodący producent szczepionek przeciwko grypie, Sanofi Pasteur wzmacnia swoje zaangażowanie
w ochronę zdrowia publicznego poprzez dostarczanie szczepionek przeciw grypie w kolejnym roku
pandemii.
Aby sprostać wzrostowi popytu w zbliżającym się sezonie grypowym 2021/2022, Sanofi Pasteur
planuje dostarczyć 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 nadchodzącym sezonie 2021/2022 Sanofi Pasteur dostarczy na rynek polski o około 80% więcej
szczepionek VaxigripTetra® w porównaniu do zeszłorocznej sprzedaży szczepionki VaxigripTetra®.
Pierwsze partie szczepionki w opakowaniach pojedynczych przeznaczone na rynek apteczny zostały
dostarczone w pierwszej połowie września. Dostawy szczepionki w opakowaniach zbiorczych (1x10)
przeznaczone dla POZ rozpoczną się w drugiej połowie września. Wszystkie dawki będą dostarczane
etapami przed szczytem epidemicznym zachorowań na grypę.
Zobowiązujemy się do wspierania władz zdrowotnych w ich wysiłkach na rzecz zapobiegania grypie.

Ważne informacje:
•

•
•

Szczepionka VaxigripTetra jest refundowana dla osób powyżej 65. roku życia, dzieci w wieku
od ukończonego 24. miesiąca życia do ukończonego 60. miesiąca życia 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 26,10 zł 1
Szczepionka VaxigripTetra jest w 100% refundowana dla osób powyżej 75. roku życia i kobiet
w ciąży1
Optymalnie szczepienie przeciw grypie powinno nastąpić przed szczytem zachorowań na grypę
2
, który w Polsce przypada zwykle między styczniem a marcem 3
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