
 
 
 
Informujemy, że firma Viatris  rozpoczęła dystrybucję szczepionki przeciw grypie Influvac Tetra na sezon 2022-2023. 

W ramach swojego zaangażowania w poprawę zdrowia publicznego poprzez zapobieganie chorobom, Viatris staje na 
wysokości zadania w celu zaspokojenia popytu i stara się dostarczyć maksymalną liczbę szczepionek przeciw grypie 
do Polski. 

W porównaniu z poprzednim sezonem 2021/22 Viatris przewiduje dostarczenie zwiększonej ilości pojedynczych 
dawek szczepionki do polskich aptek, co demonstruje nasze silne zaangażowanie w ochronę naszych obywateli przed 
nadchodzącym sezonem grypowym 2022-23. 

Już od ponad 70 lat nasza szczepionka przeciw grypie jest przygotowywana w celu ochrony społeczności przed 
grypą. 
Od dzisiaj rozpoczęła się dystrybucja szczepionki w opakowaniu pojedynczym Influvac Tetra, zawiesina do 
wstrzykiwań w ampułko-strzykawce, 1 dawka, kod EAN: 05909991347352, dystrybuowaną wyłącznie przez hurtownie 
farmaceutyczne; 
Szczepionka Influvac Tetra jest objęta refundacją przez Ministra Zdrowia w zakresie następujących wskazań: 

Profilaktyka grypy u osób w wieku od 18. roku życia do 65. roku życia o zwiększonym ryzyku wystąpienia powikłań 
pogrypowych tj.: 

 
1) po transplantacji narządów, 

2) chorujących na niewydolność układu oddechowego, astmę oskrzelową, przewlekłą obturacyjną chorobę płuc, 
niewydolność układu krążenia, chorobę wieńcową, niewydolność nerek, nawracający zespół nerczycowy, choroby 
wątroby, choroby metaboliczne (w tym cukrzycę), choroby neurologiczne i neurorozwojowe; 

3) w stanach obniżonej odporności (w tym po przeszczepie tkanek i chorujących na nowotwory układu 
krwiotwórczego) 

cena detaliczna 51,56 zł, wysokość dopłaty świadczeniobiorcy w odpłatności 50% wynosi 25,78 zł 

4) dla kobiet w ciąży – dostępne bezpłatnie 

Na podstawie Obwieszczenia Ministra Zdrowia z dnia 22 sierpnia 2022 r. w sprawie wykazu refundowanych leków, 
środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych na 1 września 
2022r. https://www.gov.pl/web/zdrowie/obwieszczenie-ministra-zdrowia-z-dnia-22-sierpnia-2022-r-w-sprawie-wykazu-
refundowanych-lekow-srodkow-spozywczych-specjalnego-przeznaczenia-zywieniowego-oraz-wyrobow-medycznych-
na-1-wrzesnia-2022-r 

Poniżęj lista dystrybutorów szczepionki Influvac Tetra (opakowania pojedyncze) objętej refundacją Ministra Zdrowia, 
którzy potwierdzili odbiór i dostępność produktu: 

• Polska Grupa Farmaceutyczna S.A. 

• FARMACOL Logistyka Sp.z o.o 

• NEUCA S.A. 

• HURTAP S.A. 

• Przedsiębiorstwo Dystrybucji Farmaceutycznej SLAWEX Sp.z o.o. 

• SALUS INTERNATIONAL Sp. z o.o 

• Centrala Farmaceutyczna CEFARM  S.A. 

• MEDICARE Galenica Sp. z o.o. 

• Przedsiębiorstwo Zaopatrzenia Aptek Multi Pharme S.A. 

• LUBFARM S.A. 

• NOVO S.A. 

• Hurtownia Farmaceutyczna Bieńkowski Spółka Jawna 

• BIALMED Sp. z o.o 

Kontakt do biura prasowego w temacie szczepionki Influvac Tetra: grypa.biuroprasowe@expertpr.pl; tel.: 607 404 138 
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