
Bezpłatne szczepienia przeciw grypie

Urząd Miasta w Rzeszowie podał listę placówek medycznych, w których mieszkańcy
będą mogli za darmo zaszczepić się przeciwko grypie. 

  

Bezpłatne szczepienia ratusz przeprowadzi we współpracy z Zespołem Opieki Zdrowotnej nr 1.
Przeciwko grypie będą mogli się zaszczepić mieszkańcy Rzeszowa (65-74 lata), którzy mają
obywatelstwo polskie, na stałe lub czasowo zameldowani są na terenie Rzeszowa oraz
pensjonariusze domów pomocy społecznej i pacjenci rzeszowskich zakładów
opiekuńczo-leczniczych. Nie trzeba się wcześniej rejestrować. 

  

Szczegółowe informacje pod numerem telefonu: 17 853 80 51 54, wew. 228 i 17 853 59 73.
Poniżej wykaz placówek medycznych, gdzie wykonywane będą szczepienia. - Prawdopodobnie
rozpoczną się one pod koniec września. Czekamy aż szczepionki zostaną sprowadzone do
Polski - mówi Maciej Chłodnicki, rzecznik prezydenta Rzeszowa.  

  

Przychodnia Specjalistyczna nr 1, ul. Hetmańska 21: 

  

- Poradnia Diabetologiczna (pok. 210), tel. 17 85 352 81 do 84, wew. 318, pon. w godz.
13:00-15:00, wt.-pt. godz. 8:00-12:00,

  

- Poradnia Laryngologiczna (pok. 217), tel. 17 85 352 81 do 84, wew. 342, pon., śr., czw., pt., w
godz. 8:00-13:00, wt. godz. 13:00-17:00,                 

  

Przychodnia Specjalistyczna nr 2, ul. Lubelska 6:

  

- Poradnia Pulmonologiczna (pok. 12), tel. (17) 861-18-71 do 72, wew. 305, pon., śr. w godz.
11:30-12:30, wt., czw. godz. 15:00-16:00, pt. godz. 12:30-13:30,

  

Przychodnia POZ nr 5, ul. Hoffmanowej 8a:
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- Punkt szczepień (pok. 124),                                                     

  

- Gabinet zabiegowy (pok. 121),

  

- Gabinety lekarskie (pok. 118, 119,120, 122, 123, 125), 

  

Tel. (17) 853 80 51 do 54, wew. 228, pon.-pt. w godz. 8:00-18:00, godziny wydzielone
wyłącznie dla pacjentów programu to 12:00-18:00.

  

Szpital Miejski im. Jana Pawła II, ul. Rycerska 4:

  

- Poradnia Chirurgii Ogólnej (parter), tel. (17) 861 14 51, (17) 861 10 31 do 37, wew. 403, 404,
pon. ? pt. w godz. 9:00-13:00, godziny wydzielone wyłącznie dla pacjentów programu to
9:00-13:00).

  

Dla kogo refundacje? 

  

Jednocześnie miasto przypomina, że od 1 września br. szczepionka przeciwko grypie jest
dostępna bezpłatnie dla pacjentów w ramach tzw. listy leków 75+. Każdy, kto w dniu
wystawiania recepty ukończył 75. rok życia (dotyczy to recept wypisanych od 1 września 2020
r.), może otrzymać za darmo szczepionkę Vaxigrip Tetra. 

  

Od 1 września 2020 r. decyzją ministra zdrowia, w ramach listy aptecznej, 50-procentową
refundacją dla pacjentów objęte są szczepionki:

  

- Fluenz Tetra we wskazaniu: Zapobieganie grypie u dzieci w wieku od ukończonego 24.
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miesiąca życia do ukończonego 60. miesiąca życia,

  

- Influvac Tetra we wskazaniu: Profilaktyka grypy u osób w wieku od 18. roku życia  do 65. roku
życia o zwiększonym ryzyku wystąpienia powikłań pogrypowych ? po transplantacji narządów,
chorujących na choroby przewlekłe, w stanach obniżonej odporności oraz u kobiet w ciąży.

  

Wskazana grupa osób uprawnionych może skorzystać ze szczepień po otrzymaniu recepty od
swojego lekarza rodzinnego i wybraniu lub wykupieniu szczepionki w aptece.

  

Źródło: Rzeszów News
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https://rzeszow-news.pl/bezplatne-szczepienia-przeciwko-grypie-w-rzeszowie-dla-kogo-i-gdzie/

