
 

 

 

Sajtóközlemény 
   

  
A közellátás számára biztosítja influenzavakcináját a Sanofi  
 

 Megállapodás született arról, hogy a Nemzeti Népegészségügyi 
Központ ellátórendszerének biztosítja a gyógyszertári forgalomnak 
szánt influenza elleni oltásait a Sanofi Pasteur, így az ingyenesen lesz 
elérhető.  

 A jelenlegi járványhelyzetben a leginkább veszélyeztetettek védettsége 
elsőbbséget kell, hogy élvezzen. 

 A Sanofi Pasteur megállapodásban érintett négykomponensű vakcinája 
várandós nőknek és a három évnél fiatalabb gyerekeknek is beadható. 
 

 
BUDAPEST – 2020. október 19. Megállapodás született arról, hogy Magyarország 
koronavírus elleni védekezését támogatva az idei influenzajárványra allokált teljes, 
mintegy 100 ezer adagból álló oltóanyag készletét a Nemzeti Népegészségügyi 
Központnak adja át a Sanofi Pasteur. Ez az együttműködés támogatja a magyar kormány 
azon célját, hogy a különösen veszélyeztetett társadalmi csoportok számára minél 
szélesebb körben biztosítsák az oltás nyújtotta védelmet az influenza ellen.  
 
„Az influenza elleni védettség a COVID-19 járvány védekezési szakaszában   
kulcsfontosságú. Szakmailag és etikailag egyaránt az indokolt, hogy ebben a speciális 
helyzetben a védőoltást elsőként a kiemelt kockázati csoportokba tartozók kapják meg, 
hiszen esetükben az influenza elleni védettség életmentő is lehet” – mondta dr. Labancz 
László, a Sanofi Pasteur magyarországi vezetője.  
 
A Sanofi Pasteur négykomponensű vakcináját egy együttműködési megállapodás 
keretében biztosítja a Nemzeti Népegészségügyi Központ számára. Ezért az idén nem 
lesz elérhető a gyógyszertárakban, kizárólag a háziorvosi és házi gyermekorvosi 
szolgálaton keresztül lesz hozzáférhető október-november folyamán. Az ebből származó 
esetleges kellemetlenségek miatt a Sanofi Pasteur a lakosság és partnerei megértését és 
szolidaritását kéri. 
 
„A világjárvány miatt kiugróan nagy igény mutatkozik az influenza elleni védőoltásra. A 
leginkább veszélyeztetettek védettségének biztosítása élvez prioritást. Összefogásra és 
együttműködésre van szükség ahhoz, hogy minél kisebb megrázkódtatással vészeljük át 
az idei influenzaszezont” – tette hozzá dr. Labancz László.  
 

Az influenza elleni oltás COVID-19 időszak alatti alkalmazásának fontosságára a friss 
nemzetközi kutatások is rávilágítanak.   
 
 



 

 
 

 
A Sanofiról 
 
A Sanofi elkötelezetten támogatja az egészségi problémával küzdőket. Az egészség iránt elhivatott 
nemzetközi gyógyszeripari vállalatként vakcináinkkal betegségeket előzünk meg, innovatív 
kezeléseinkkel csillapítjuk a fájdalmat és enyhítjük a szenvedést. A ritka betegségekben szenvedők kis 
közössége ugyanúgy számíthat ránk, mint a hosszú távú, krónikus betegségekkel kezelt emberek 
milliói. 
 
A világ 100 országában dolgozó több mint 100 ezer munkatársának köszönhetően a Sanofi a 
tudományos innovációt egészségügyi megoldásokká alakítja át. A vállalat Magyarországon, a Chinoin 
révén több mint egy évszázados tradícióval rendelkezik. 
 
Sanofi, Empowering Life 
 
A Sanofi Pasteurről 
 
A világ legnagyobb influenza elleni vakcina gyártója 2017-ben több mint 200 millió adagos termelésével 
a globális piac 40%-át fedte le. A több mint egy évszázados múlttal rendelkező Sanofi Pasteur négy 
telephelyen állít elő influenza elleni oltást: Swiftwater (Pennsylvania, USA), Val de Reuil 
(Franciaország), Ocoyoacac (Mexikó City, Mexikó) és Shenzhen (Kína). 
 
A Sanofi-Aventis vakcina üzletága évente több mint egy milliárd adag oltóanyagot készít, világszerte 
félmilliárdnál is több ember számára biztosít védőoltást. 
 
A Vaxigrip Tetra®-ról 
 
A Vaxigrip Tetra® vakcinát 2016 júniusában törzskönyvezték az Európai Unióban. A magyarországi 
gyógyszertárakban 2017 októbere óta érhető el. Az elmúlt év eleje óta hat hónapos kortól adható, 2019 
júniusa óta pedig már a várandós nőknek is javallott.  
 
A Vaxigrip Tetra® a WHO által ajánlott négy influenzatörzset tartalmazza: két A (A/H1N1 és A/H3N2 
altípus) és két B törzset (B/Yamagata és B/Victoria filogenetikai vonal). 
 

 
 

 
További információ: 
Asztalos Andrea  
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