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Câmara Municipal de Ílhavo apoia campanha de vacinação contra a
gripe
A partir de hoje, dia 15, o Município de Ílhavo inicia a vacinação contra a gripe, no âmbito
de um protocolo celebrado com a Associação Nacional de Farmácias, sendo esta gratuita para
a maioria dos grupos de risco definidos pela Direção-Geral de Saúde.
No âmbito desta campanha, a Câmara Municipal de Ílhavo assume o custo da
administração da vacina (2,50 euros) a todas as pessoas entre os 6 meses e os 64 anos de
idade, residentes no Município, que se desloquem a uma das sete farmácias aderentes à
campanha: Ançã Castro (Barra), Branco (Gafanha da Nazaré), Diniz Gomes (Ílhavo), Moderna
(Ílhavo), Morais (Gafanha da Nazaré), Santos (Ílhavo) e Senos (Ílhavo).
Com esta iniciativa, a Câmara Municipal de Ílhavo, em conjunto com as farmácias
aderentes, atenua a pressão exercida sobre as Unidades de Saúde Familiar e as Unidades de
Cuidados de Saúde Personalizados e possibilita o acesso à vacina contra a gripe a um número
maior de pessoas.
Tendo em consideração que a vacina para a faixa etária igual ou acima dos 65 anos se
encontra garantida, de forma faseada, num esquema associado à vacina da COVID-19, através
do Serviço Nacional de Saúde (SNS), as farmácias irão coadjuvar na vacinação gratuita aos
utentes que tenham patologias crónicas ou determinadas condições, nomeadamente doença
cardiovascular, insuficiência renal, doença pulmonar crónica, doença neuromuscular, Diabetes,
Trissomia 21, pessoas submetidas a transplante de células precursoras e pessoas a aguardar
transplante pessoas imunodeprimidas. Estes utentes serão notificados pelo SNS e as
farmácias irão confirmar, antes da administração, a existência de declaração médica emitida
eletronicamente através da Plataforma de Prescrição Eletrónica de Medicamentos.
Para mais informações, poderá contactar a Câmara Municipal de Ílhavo (Divisão de
Desenvolvimento Social e Saúde) através do número de telefone 234 329 625 ou do endereço
de correio eletrónico ddss@cm-ilhavo.pt.
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