Osoby z grup ryzyka otrzymają w gminie
darmowe szczepienie na grypę
Rząd zadba teraz o to, aby osoby z grup ryzyka otrzymały w gminach
ofertę bezpłatnego szczepienia na grypę. Te osoby mogą też zaszczepić się
u lekarza pierwszego kontaktu w zamian za wniesienie udziału własnego w
wysokości 50 koron. Dla osób, które osiągnęły już pułap udziałów
własnych, szczepienie będzie darmowe również u lekarza pierwszego
kontaktu.
- FHI ostrzega o możliwości nadejścia sezonu intensywnych zachorowań na grypę i choroby
wywołane wirusem RSV, które nałożą się na COVID-19. Osiągnięcie wysokiego poziomu
wyszczepienia na grypę w grupach ryzyka zostało więc uznane za wyjątkowo istotne w
nadchodzącym sezonie. Dlatego zachęcam, aby jak najwięcej osób w grupach ryzyka, w tym
dzieci, zaszczepiły się na grypę – zaapelował minister zdrowia i opieki Bent Høie.
W przypadku dzieci z grup ryzyka istnieje większe prawdopodobieństwo hospitalizacji z
powodu grypy.
- W minionych latach szczepionkę na grypę przyjęło mniej niż 20 procent dzieci z grupy
ryzyka. Musimy zadbać o to, aby wiedza o możliwości szczepienia była dobrze
rozpowszechniona. Od tego roku również wcześniaki powinny otrzymać ofertę szczepienia
przed ukończeniem piątego roku życia – powiedział Høie.
Przed 2020 rokiem, osoby z grup ryzyka musiały zapłacić między 175 a 575 koron za
szczepienie na grypę, w zależności od tego, jaką opłatę pobierał wykonujący szczepienie za
podanie szczepionki. W 2020 roku rząd dopuścił możliwość, aby osoby z grup ryzyka mogły
się zaszczepić na grypę u lekarza pierwszego kontaktu za 50 koron lub za darmo, jeśli
osiągnęły pułap udziałów własnych.
- W tym roku rozszerzymy tę ofertę. Osoby z grup ryzyka otrzymają w gminach ofertę
darmowego szczepienia. Nadal obowiązuje system polegający na tym, że pacjenci z grup

ryzyka mogą zaszczepić się u lekarza pierwszego kontaktu za 50 koron. Dla osób, które
osiągnęły pułap udziałów własnych, szczepienie będzie bezpłatne – dodał Høie.
Z powodu konieczności pozostawania w gotowości, gminy będą miały w okresie
„Normalnego życia codziennego w stanie podwyższonej gotowości” dużo wolnych mocy
przerobowych do wykonywania szczepień na koronawirusa, co można wykorzystać do
wykonywania szczepień na grypę.
Szczepionka w ramach programu szczepień na grypę będzie dostępna w październiku.
Na sezon 2021/2022 Norweskiemu Instytutowi Zdrowia Publicznego udało się zakupić
łącznie 1,84 dawek dla grup ryzyka oraz dla personelu służby zdrowia, z czego około 241 000
dawek zarezerwowano dla personelu służby zdrowia. W tym również 40 000 dawek
wzmocnionej szczepionki dla osób najstarszych i najbardziej narażonych. Jest to znaczny
wzrost w stosunku do roku 2020, kiedy zamówiono 1,2 milionów dawek. Tegoroczne
zamówienie może pokryć zapotrzebowanie grup docelowych w 100 procentach, a personelu
służby zdrowia w 75 procentach.
- Liczymy na to, że zainteresowanie szczepieniami tej jesieni będzie duże i mamy nadzieję, że
lekarze pierwszego kontaktu będą zachęcać do przyjęcia szczepionki pacjentów z grup
ryzyka, przychodzących do gabinetów. – powiedział Bent Høie.
Personel służby zdrowia stykający się z pacjentami oraz hodowcy świń oraz inne osoby
mające bliski kontakt z żywymi świniami również otrzymają ofertę darmowych szczepień, ale
to nadal pracodawca ma pokryć koszt samego wykonania szczepienia.
Lekarze pierwszego kontaktu otrzymają wynagrodzenie za wykonanie szczepienia. W
przypadku personelu, który może być narażony na zakażenie w pracy, pracodawca ma zadbać
o poinformowanie pracowników o szczepieniu na grypę i pokryć koszty szczepienia.
Szczepienia personelu służby zdrowia będą finansowane według tych samych zasad, co do tej
pory.
Dane z SSB (norweskiego Głównego Urzędu Statystycznego) wskazują, że poziom
wyszczepienia w grupie osób powyżej 65 roku życia w zeszłym roku wyniósł około 48
procent. Poziom wyszczepienia był więc wyższy wśród osób starszych z chorobami
towarzyszącymi i niższy wśród osób młodych obarczonych ryzykiem.

Następujące osoby zalicza się to grup, które określamy grupami ryzyka, dla których
zalecamy szczepienia na grypę ze względu na podwyższone ryzyko poważnego przebiegu
choroby (pełna lista na stronie Norweskiego Instytutu Zdrowia Publicznego):
•

Wszyscy powyżej 65 r.ż.

•

Pensjonariusze domów opieki i domów starców

•

Dzieci i dorośli z chorobami serca i płuc, cukrzycą, niewydolnością wątroby i nerek,
chorobami neurologicznymi, osłabioną odpornością (oraz ich najbliżsi) oraz z
poważną otyłością

•

Ciężarne w 2 i 3 trymestrze oraz ciężarne w 1 trymestrze, które chorują przewlekle lub
są pracownicami służby zdrowia.

