2 września 2022

Szczepienia przeciwko grypie. Sprawdź, gdzie się zaszczepisz

* Od 1 września w placówkach medycznych m.in. w POZ oraz aptekach można przyjąć
szczepionkę przeciwko grypie.
* Szczepionki przeciwko grypie są tylko na receptę.
* Dla kobiet w ciąży i osób powyżej 75 roku życia szczepionka jest bezpłatna.
* Za podanie szczepionki przeciw grypie płaci NFZ.
Od 1 września 2022 roku możesz zaszczepić się przeciwko grypie.
Kto może szczepić?
Kwalifikować do szczepienia przeciw grypie mogą:
* lekarz
* felczer
* lekarz dentysta
* pielęgniarka
* położna
* ratownik medyczny
* fizjoterapeuta
* diagnosta laboratoryjny
* farmaceuta (u osób pełnoletnich).
UWAGA! Kwalifikację przed szczepieniem dzieci prowadzi lekarz.
Natomiast podać szczepionkę przeciw grypie mogą:
* lekarz
* lekarz dentysta
* felczer
* pielęgniarka
* położna
* ratownik medyczny
* higienistka szkolna
* farmaceuta
* fizjoterapeuta
* diagnosta laboratoryjny,
pod warunkiem, że posiadają dokument, który potwierdza ukończenie kursu lub szkolenia w zakresie
szczepień ochronnych lub mają minimum 6-miesięczną praktykę w wykonywaniu szczepień
ochronnych, w tym szczepień przeciw COVID-19.

Gdzie zaszczepisz się przeciw grypie?
Szczepienie przeciw grypie będzie można przyjąć w placówkach medycznych i aptekach, które
zgłoszą się do akcji szczepień.
UWAGA! Dzieci mogą być szczepione tylko w placówkach medycznych (podmiotach leczniczych).
Dla kogo darmowe szczepionki, a dla kogo ze zniżką?
Szczepionki przeciwko grypie dostaną bezpłatnie (na podstawie wystawionej recepty i w zależności
od szczepionki):
* kobiety w ciąży
* seniorzy w wieku powyżej 75 lat.
Z częściową refundacją szczepionki będą mogli kupić (zgodnie z zakresem wskazań refundacyjnych
oraz na podstawie wystawionej recepty i w zależności od szczepionki) m.in.:
* pacjenci 18 – 65 lat oraz dzieci w wieku od 2 – 5 lat – narażeni na ryzyko wystąpienia powikłań
pogrypowych
* pacjenci powyżej 65 lat
* dzieci od ukończenia 6. miesiąca życia do ukończenia 2 lat oraz od 5 do 18 lat.
Decyzję o wysokości odpłatności za szczepienie podejmuje osoba wystawiająca receptę.
Dla pozostałych osób szczepionka przeciw grypie jest płatna. Pacjent pokrywa koszt preparatu,
natomiast NFZ płaci za szczepienie.
Blisko 22 zł za szczepienie przeciw grypie
Za każde podanie szczepionki przeciwko grypie NFZ zapłaci 21,83 zł. Koszt obejmuje:
* kwalifikację do szczepienia
* podanie szczepionki przez osobę uprawnioną.
Dowiedz się więcej o szczepieniach na grypę
Odwiedź stronę Szczepienia.info i sprawdź dlaczego warto skorzystać ze szczepień ochronnych
przeciwko grypie w sezonie 2022/2023.
Szczepienia.info – wiarygodne informacje o
szczepieniach<https://szczepienia.pzh.gov.pl/szczepionki/grypa/?strona=9#komu-przysluguja-refund
owane-szczepionki-przeciw-grypie-w-sezonie-2022/2023>
Wykaz placówek medycznych i aptek, w których zaszczepisz się przeciwko grypie
Szczepienia przeciwko grypie –
wykaz.xls<https://www.nfz-lublin.pl/uimg/xls/3972979_(3972472)_Wykaz_punktów_szczepień_ochron
nych_przeciw_grypie_v1.02.xlsx>
Szczepienia przeciwko grypie –
wykaz.pdf<https://www.nfz-lublin.pl/uimg/pdf/3972979_(3972472)_Wykaz_punktów_szczepień_ochro
nnych_przeciw_grypie_v1.02.pdf>
WAŻNE! Wykaz jest uzupełniany na bieżąco o nowe placówki i apteki, które przystąpią do programu
szczepień przeciwko grypie.
Więcej na www.nfz-lublin.pl<http://www.nfz-lublin.pl>.

