Minister Zdrowia

Szczepienia dzieci (z roczników 2013-2016) przeciwko pneumokokom
- komunikat do świadczeniodawców

Zwracamy się do Państwa z prośbą o aktywne włączenie się w ważne przedsięwzięcie,
jakim jest szczepienie ochronne przeciwko pneumokokom u dzieci do ukończenia 5. roku
życia.
Skorzystanie z bezpłatnych szczepień będzie możliwe od 20 marca do 29 czerwca
2018 r.
Szczepienia
Streptococcus

będą

wykonywane

pneumoniae

przy

użyciu

(Synflorix)

z

10-walentnej
nr

serii:

szczepionki

ASPNA852AA,

przeciw
zgodnie

z Charakterystyką Produktu Leczniczego - jako szczepienia zalecane.
Schemat szczepienia składa się z dwóch dawek (każda po 0,5 ml). Są one podawane
w odstępie co najmniej 2 miesięcy.
Kto może zostać zaszczepiony
Dzieci do ukończenia 5. roku życia, które nie podlegają obowiązkowi szczepień oraz nie
były zaszczepione.
Warunek - dziecko musi zostać zakwalifikowane do szczepienia do 20 kwietnia 2018 r.
Skorzystanie z możliwości zaszczepienia dziecka jest dobrowolne i bezpłatne.
Szczegóły dotyczące realizacji szczepienia
•

Świadczeniodawcy pobierają szczepionkę Synflorix z serii: ASPNA852AA ze stacji
sanitarno-epidemiologicznych

(na zasadach

przewidzianych

dla

dystrybucji

szczepionek do szczepień objętych Programem Szczepień Ochronnych).
•

Szczepionka Synflorix z serii: ASPNA852AA jest wydawana do wyczerpania
zapasów.
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•

Do realizacji szczepienia jest przewidziana oddzielna pula szczepionki zwolnionej
z rezerwy. Świadczeniodawców, którzy przystąpią do akcji, prosimy o zgłoszenie
zapotrzebowania

ilościowego

na

szczepionkę

do właściwej

powiatowej

stacji

sanitarno-epidemiologicznej, która ją udostępni.
•

Jeśli cykl szczepienia nie zakończy się do 29 czerwca 2018 r. przy użyciu
szczepionki z tej serii, świadczeniodawca może wystąpić do powiatowej stacji
sanitarno-epidemiologicznej

o wydanie szczepionki z dostępnej serii na dzień

realizacji szczepienia. Musi jedynie poinformować, że preparat będzie wykorzystany
w ramach zakończenia „wykonywania szczepień ochronnych przy użyciu 10walentnej przeciw Streptococcus pneumoniae (Synflorix) u dzieci do 5 r.ż".
•

Szczepionki

niewykorzystane

w terminie

ważności w ramach akcji

zostaną

przekazane do właściwych powiatowych stacji sanitarno-epidemiologicznych.

Dodatkowych

informacji

o dystrybucji

szczepionek

inspektorat sanitarny.

2

udziela

właściwy

powiatowy

