Szanowni Państwo,
jako firma medyczna, kierujemy się przede wszystkim troską o zdrowie i bezpieczeństwo naszych Pacjentów.
W związku z brakiem dostatecznej liczby preparatów na rynku europejskim podjęliśmy decyzję, aby począwszy
od 6 października realizować szczepienia przeciw grypie jedynie tym Pacjentom, którzy posiadają je w
abonamencie i należą do grup podwyższonego ryzyka. Do grup podwyższonego ryzyka opartych na: liście
refundacyjnej Ministerstwa Zdrowia oraz rekomendacjach Polskiego Towarzystwa Wakcynologii i WHO, należą:

•
•
•
•

kobiety w ciąży,
osoby powyżej 65 roku życia,
dzieci do 5 roku życia,
Pacjenci z chorobami przewlekłymi – dodatkowo obarczeni zwiększonym ryzykiem ciężkiego przebiegu
grypy: niewydolność układu oddechowego, astma oskrzelowa, POChP, niewydolność krążenia, zakażenie
HIV, oraz inne zaburzenia odporności: wrodzone, jatrogenne i pozostałe (transplantacje narządów, tkanek,
leczenie napromieniowaniem), zaburzenia autoimmunologiczne (np. choroby z kręgu tocznia), choroba
wieńcowa, niewydolność nerek, nowotwory, nawracający zespół nerczycowy, przewlekłe poważne choroby
wątroby, niewydolność wątroby, choroby metaboliczne (cukrzyca), choroby neurologiczne i neurorozwojowe
(stan po udarze mózgu, padaczka, otępienie, choroba Parkinsona i pokrewne, miopatie, miastenia, choroby
neuronu ruchowego, stwardnienie rozsiane).

Realizujemy również szczepienia przeciw grypie wszystkim Pacjentom zgłaszającym się z własnym preparatem.
Pacjentom, którzy w swoim pakiecie posiadają usługę szczepienia przeciw grypie i zgłoszą się z własnym
preparatem, zapewnimy zwrot poniesionych kosztów.
Dla Pacjentów z grup podwyższonego ryzyka oraz posiadających własny preparat uruchomiliśmy specjalną
infolinię 22 33 22 849 oraz adres mailowy szczepieniagrypa@luxmed.pl, aby mogli wygodnie umówić się na
kwalifikacje na szczepienie przeciw grypie.
W celu zapewnienia właściwej oceny kryteriów medycznych zawiesiliśmy możliwość umówienia się na
kwalifikację na szczepienie poprzez Portal Pacjenta.
Pacjentom pozytywnie zakwalifikowanym na szczepienie podczas konsultacji i będącym w grupie
podwyższonego ryzyka lub posiadającym preparat własny lekarz wystawi skierowanie na wykonanie szczepienia.
Należy je zrealizować w ciągu 24 godzin od otrzymania skierowania.
Podczas szczepień wyjazdowych w siedzibach firm będziemy również stosować ww. kryteria medyczne.

Jako firma medyczna czujemy się zobligowani, aby w pierwszej kolejności zaopiekować się osobami z grup
podwyższonego ryzyka.
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