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MZ: bezpłatne szczepionki przeciw grypie m.in. dla lekarzy, pielęgniarek,

ratowników i farmaceutów

 

Minister Zdrowia Adam Niedzielski podjął decyzję o zabezpieczeniu dostępu do bezpłatnej

szczepionki przeciw grypie dla osób udzielających świadczeń opieki zdrowotnej, farmaceutów i

techników farmaceutycznych. Od czwartku podmioty mogą wystąpić do resortu o brakujące dawki.

 

Od 1 października – jak poinformował PAP resort – wszystkie podmioty udzielające świadczeń opieki

zdrowotnej, apteki i punkty apteczne, które nie kupią na rynku farmaceutycznym odpowiedniej liczby

szczepionek dla pracowników, mogą zgłaszać zapotrzebowanie na bezpłatne dawki za pośrednictwem strony

szczepionkanagrype.mz.gov.pl

 

Przez personel uczestniczący w udzielaniu świadczeń opieki zdrowotnej rozumiany jest personel medyczny

(lekarze, pielęgniarki, położne, farmaceuci, fizjoterapeuci, felczerzy, ratownicy medyczni, diagności

laboratoryjni oraz inny personel medyczny wyżej niewymieniony) oraz niemedyczny (o ile personel ten z

racji wykonywanych obowiązków służbowych ma bezpośredni kontakt z pacjentami).

 

Zapotrzebowanie na bezpłatne szczepionki przeciw grypie zgłosić mogą: podmioty udzielające świadczeń

opieki zdrowotnej, w tym te, które zawarły z Narodowym Funduszem Zdrowia umowę na wykonywanie

szczepień ochronnych na grypę osobom zatrudnionym w tych podmiotach oraz pozostałe biorące udział w

świadczeniach opieki zdrowotnej, które nie zawarły takiej umowy, ale zawarły umowę z NFZ w innym

zakresie świadczeń zdrowotnych. Zapotrzebowanie mogą tez zgłaszać apteki ogólnodostępne i punkty

apteczne.

 

MZ wyjaśnia, że podmiot musi oszacować liczbę potrzebnych szczepionek przeciwko grypie dla

pracowników, którzy zadeklarowali chęć szczepienia i nie korzystają jednocześnie z innych programów

szczepienia, na przykład w innym miejscu pracy albo z programów organizowanych przez inne instytucje. W

formularzu muszą uwzględnić tylko ten personel, dla którego zabrakło szczepionki nabytej w ramach

dystrybucji na rynku farmaceutycznym. Z jednego podmiotu może zostać złożone tylko jedno

zapotrzebowanie zbiorcze.

 



Szczepienia przeciw grypie z wykorzystaniem bezpłatnej dawki pochodzącej z rezerw strategicznych będzie

można wykonać wyłącznie w podmiotach leczniczych, które zawarły umowę z NFZ na jej wykonywanie.

Pracownicy podmiotów, które takich umów nie zawarły, będą mogli wykonać szczepienie w innej

uprawnionej placówce.

 

Dodatkowe informacje dotyczące sposobu i terminu dystrybucji szczepionek przeciw grypie oraz podmiotów

leczniczych, w których będzie można wykonać szczepienia zostaną opublikowane na stronach Ministerstwa

Zdrowia.

 

W przypadku braku możliwości zapewnienia odpowiedniej liczby szczepionek przeciw grypie, minister

zdrowia zastrzega możliwość częściowej realizacji zapotrzebowania. (PAP)
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Materiały redakcyjne, fotografie, grafy i pliki wideo pochodzące z serwisów informacyjnych PAP stanowią element baz danych, których producentem i wydawcą jest Polska Agencja Prasowa S.A. z siedzibą w Warszawie i chronione sa przepisami ustawy z dnia

4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych. Z zastrzeżeniem przewidzianych przez przepisy prawa wyjątków, w szczególności dozwolonego użytku osobistego, ich wykorzystanie

dozwolone jest jedynie po zawarciu umowy licencyjnej. PAP S.A. zastrzega, iż dalsze rozpowszechnianie materiałów, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt. b) ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, jest zabronione.


