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koronawirus

Rekordowe zainteresowanie szczepionką na
grypę. Telefony w przychodniach się urywają

Dostajemy masę
telefonów od pacjentów.
Dzwonią �rmy, piekarnie,
sklepy, szkoły z pytaniem,
czy i kiedy mogą

1 ZDJĘCIE

Punkt Szczepień Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej. Grupa lekarzy z
Wielkopolskiej Izby Lekarskiej publicznie szczepi się przeciwko błonicy, tężcowi,
krztuścowi i polio (ŁUKASZ CYNALEWSKI)

Czwartek  20.08.2020  Dzisiejsze wydanie papierowe
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zaszczepić swoich
pracowników przeciwko
grypie. Nigdy wcześniej
tak nie było - mówi
Bożena Janicka, szefowa
Porozumienia
Pracodawców Ochrony
Zdrowia

REKLAMA

Chcesz dostawać mailem
najważniejsze informacje z
Poznania? Zapisz się na nasz
bezpłatny newsletter.

Epidemiolodzy i zakaźnicy, a także
m.in. Główny Inspektor Sanitarny i
Konsultant Krajowy w dziedzinie
Zdrowia Publicznego Jarosław
Pinkas zachęcają Polaków do
szczepienia się przeciw grypie.

REKLAMA

1

Wyborcza.pl Twoja prenumerata jest aktywna agnes.m1908

https://adclick.g.doubleclick.net/pcs/click?xai=AKAOjsvhorzYQcFHbKpHs9JgfvYIvVMdMD1ihAdVkeem_VicbpcKqr1YD5fnVZouvhrZfYfPJZxT0_-Zym6EaqUEf4o-An2rm9JaGvm1dr9-mHVBtclDXKLzsbtOMMPFt3a0FfVTRaa4nzgUYy2esptuLggMvCuIPHsahQKN8LNwH1N-HFz7u5sJfKvenEjpobq9GadD7YC20HJlzczmfm6R9N6STUPivp6YJgmFVBdnYO8YXwMvrnaJoRs-zBWH_PiJrlhO5uJnRcTwh4cnJZEKG1slEKI0tqX5qwCDpmfTwv2Vt-hjW-py&sai=AMfl-YQ4IAzfO6SKs7bPmrSXoRrwb6NnihVIN6DF0NnaQPsjJpYh7JB9IoY8DSWcWJMYbeCRdmTE4EJdmja0sgaJSgF7Awx3n3nc5xEpVCnYbpb8svXfAPHMyVQq6AtjZTZ7uWxt&sig=Cg0ArKJSzCV3g4IrCKBwEAE&urlfix=1&adurl=http://swietywojciech27.pl/pl/start?utm_source=poznan.gazeta.pl&utm_medium=baner&utm_campaign=maj%202020
https://wyborcza.pl/0,166389,25017056.html?_ga=2.138140080.1899488940.1597755399-1427093367.1589563283
http://gazeta.hit.gemius.pl/hitredir/id=nF6a2AyFf_IJ3woQ3DRcKcewPxLw1u7SUeW3YDM9WRb.P7/stparam=wkionrdgis/url=http://poznan.wyborcza.pl/2029030,75247.html?b=1&x=26219496&d=0&utm_source=recommend&utm_medium=email&utm_campaign=recommend&home=https://poznan.wyborcza.pl/poznan/7,36001,26219496,olbrzmie-zainteresowanie-szczepionka-na-grype-do-lakarzy-dzwonia.html
https://wyborcza.pl/0,0.html


20.08.2020 Rekordowe zainteresowanie szczepionką na grypę. Telefony w przychodniach się urywają

https://poznan.wyborcza.pl/poznan/7,36001,26219496,olbrzmie-zainteresowanie-szczepionka-na-grype-do-lakarzy-dzwonia.html 3/13

- Nie wyciszyliśmy pierwszej fali
pandemii koronawirusa, a druga
fala przyjdzie jesienią razem z
grypą. Nasz system zdrowia może
tego nie unieść -  alarmował kilka
dni temu w "Wyborczej"  prof.
Michał Witt, dyrektor Instytutu
Genetyki Człowieka PAN w
Poznaniu.

Szczepionki:
zainteresowanie może
być rekordowe 
Pierwsza partia szczepionek (chroni
przed grypą, ale nie przed
koronawirusem - to dwa różne
wirusy) na nowy sezon infekcyjny
2020/2021 pojawi się w Polsce w
połowie września. Urząd Regulacji
Produktów Leczniczych informuje,
że w obrocie dostępne będą trzy
czterowalentne szczepionki: 

In�uvac Tetra �rmy Mylan
Healthcare

•

1

Czytaj także:

Koronawirus. 597
nowych przypadków.
Wśród zakażonych w
Wielkopolsce jest
ośmioro dzieci
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- Zainteresowanie szczepionkami
jest bardzo duże. Na pewno większe
niż w poprzednich sezonach -
komentuje Krzysztof Neumann z
koncernu Mylan Healthcare. 

- Ludzie pytają o nową szczepionkę
w aptekach [można ją kupić
wyłącznie na receptę - red.] -
potwierdza wojewódzki konsultant
w dziedzinie farmacji aptecznej, dr
n. farm. Stefan Piechocki.

Ale przede wszystkim  pytają o nią w
przychodniach. Bożena Janicka,
lekarka rodzinna w Kazimierzu
Biskupim (Wielkopolska) i szefowa
Porozumienia Pracodawców
Ochrony Zdrowia (zrzesza  ponad 3
tysiące lekarzy), opowiada: -
Dostajemy masę telefonów od
pacjentów. Nie tylko od tych, którzy
od lat szczepią się na grypę.
Dzwonią do nas także �rmy,
piekarnie, sklepy, szkoły z pytaniem,
czy i kiedy mogą zaszczepić swoich
pracowników. Nigdy wcześniej nie
mieliśmy tylu zapytań.

Do przychodni w Kazimierzu
Biskupim należy 7 tysięcy ludzi: - W
ciągu ostatnich lat szczepiliśmy
rocznie ok. 300-400 pacjentów. W

VaxigripTetra - Sano� Pasteur
Fluarix 

•

Fluarix Tetra - Glaxo Smith Kline
Biologicals SA

•
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 POZNAŃ
Koronawirus. Zmarł 37-latek z
Konina. 43 nowe przypadki w
Wielkopolsce, najwięcej w powiecie
poznańskim

Na rower nadają się nawet obcasy,
można je wygodnie oprzeć o
krawędzie pedałów

 POZNAŃ
Poznańscy urzędnicy znaleźli prosty
sposób na wyciszenie homofobicznej
furgonetki

 POZNAŃ
"Homofobus" dudni nienawistnymi
hasłami, choć miał milczeć. Podąża
za nim furgon z napisem "Stop
blubrom"

 POZNAŃ
Posłowie, senatorowie i ministrowie
na razie bez szans na podwyżki. A co
z prezydentami miast?

wyborcza to wy

czerwcu, kiedy zainteresowanie było
jeszcze niewielkie, zamówiliśmy
ponad pół tysiąca szczepionek.
Teraz okazuje się, że potrzebujemy
ich już co najmniej tysiąc.

Grypa potra� być bardzo
groźna 
Z najnowszego raportu Narodowego
Instytutu Zdrowia Publicznego -
Państwowego Zakładu Higieny
wynika, że od 1 września 2019 r. do 7
sierpnia sanepidy w całym kraju
odnotowały 3 mln 913 tys. 777
zgłoszeń o przypadkach
zachorowań lub podejrzeń
zachorowań na grypę. Tylko do
kwietnia aż 16 tysięcy Polaków z
powodu powikłań po grypie -
zapalenia płuc, mięśnia sercowego,
sepsy, udaru mózgu - tra�ło do
szpitali, a 65 osób zmarło.  

W sezonie epidemicznym
2019/2020  przeciwko grypie
zaszczepiło się tylko 4,12 proc.
populacji. - Wiele zamówionych
przez lekarzy szczepionek w
poprzednim sezonie tra�ło do kosza
- mówi Aleksander Baran, lekarz
rodzinny z Szamotuł.  

Teraz
szczepienia
będą
masowe:
Kilka dni
temu rząd

NAJCZĘŚCIEJ CZYTANE

Od marca na moje
subkonto w ZUS nie

płyną składki. Kto mi
je zapłaci i kiedy?

Prawnicy Czytelnikom, odc. 75.
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wyborcza to wy

wakacje 2020

zapowiedzi
ał, że
s�nansuje
bezpłatne
szczepienia
na grypę
pracowniko
m poradni i
szpitali,
które mają
kontrakt
z Narodowy

m Funduszem Zdrowia, ale także
farmaceutom i technikom
pracującym w aptekach.

Bezpłatne szczepienia w tym roku -
po raz kolejny z rzędu -
przeprowadzi też miasto Poznań.
Program skierowany jest do
pensjonariuszy m.in. miejskich
domów pomocy społecznej oraz
mieszkańców od 60. roku życia. 

- Szczepienia rozpoczną się, kiedy
tylko szczepionka tra� do hurtowni.
W ramach programu miasto
planowało zaszczepić w tym roku
ponad 5 tys. osób. Ale z powodu
pandemii dodatkowo zdecydowało
się zwiększyć ilości szczepień o
kolejne 2,5 tys. - mówi Daria
Kulczewska z biura prasowego
Urzędu Miasta Poznania.

Czy szczepionek
zabraknie?

"Tarcza PFR".
Odmowna decyzja.
Czy można się
odwołać? Prawnicy
Czytelnikom, odc. 76.

Kulturalne powody,
żeby przyjechać do
Wrocławia

Materiały promocyjne
Partnera
30 Malta Festival
Poznań w czasie
zarazy

Materiał promocyjny
Partnera
Na rower nadają się
nawet obcasy, można
je wygodnie oprzeć o

krawędzie pedałów

Materiał promocyjny
Partnera
Wakacje all-inclusive
w Polsce

REKLAMA

1

Czytaj także:

Przeziębił się, wirus
grypy zniszczył mu serce.
20-letni Kamil od roku
mieszka w szpitalu i
czeka na przeszczep
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Dr n. farm. Stefan Piechocki
twierdzi, że farmaceuci otrzymują
już z hurtowni pierwsze nieo�cjalne
sygnały, że szczepionek może
zabraknąć.

- Na razie
zainteresow
anie
szczepionk
ą jest
bardzo
duże, ale
trudno
oszacować,
czy będzie
takie w
całym

sezonie grypowym - mówi Krzysztof
Neumann z koncernu Mylan
Healthcare. Jego szczepionka
zadebiutuje na przełomie września i
października. 

Wcześniej, w połowie września, ma
tra�ć do obrotu szczepionka Sano�
Pasteur. Koncern zapowiada, że aby
sprostać wzrostowi popytu, w
zbliżającym się sezonie planuje
dostarczyć do ponad 80 krajów na
świecie maksymalną liczbę
szczepionek przeciw grypie, "na
jaką pozwalają jej globalne
możliwości produkcyjne".

Sano�
Pasteur
zwiększy

1Czytaj także:

Pół tysiąca chorych z
powikłaniami po grypie
tra�ło do szpitali. Trzy
osoby zmarły
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produkcję
szczepionki
przeciwko
grypie o 20
proc. Ale

jednocześnie uprzedza, że "żadna
�rma nie jest w stanie w pełni
zaspokoić światowego popytu
samodzielnie, a tym bardziej w
kontekście nagłego wzrostu
zapotrzebowania na szczepionki
przeciw grypie w dobie COVID-19". 

Glaxo Smith Kline we wtorek nie
potwierdziło daty wprowadzenia
swojej szczepionki do obrotu.
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Jeszcze się
zastanawiam

REKLAMA
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Czytaj także:
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badanych nie zauważyła
objawów zakażenia
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