
STOP 
GRYPA CZY RYZYKUJESZ? 

20-30% dzieci w każdym sezonie choruje na grypę (szacunki WHO)1. Niemowlęta wymagają 
hospitalizacji z powodu grypy równie często, jak osoby starsze chorujące przewlekle2. Dzieci 
do 2 r.ż. najbardziej narażone są na powikłania grypowe3, min. zapalenie ucha środkowego.1 

80% zgonów z powodu grypy w niektórych sezonach dotyczy osób powyżej 60 r.ż.'' 
Osoby obarczone dwoma i więcej czynnikami ryzyka (np. wiek i choroba przewlekła) 
mają 202 razy większe ryzyko powikłań i śmiertelność z powodu grypy.' 

Osoby z przewlekłą obturacyjną chorobą płuc (POChP) i astmą9 

z powodu grypy narażone są na zaostrzenia tych chorób, 
na zwiększoną liczbę hospitalizacji, a nawet zgon. 

t l 

Osoby leczące się z powodu chorób układu krążenia, w sezonie grypowym, 
mają 2-3 krotnie większe ryzyko10 wystąpienia zawału mięśnia sercowego, 
narażone są na wzrost liczby hospitalizacji11'12 i zgonów" z powodu udaru mózgu i zawału. 

Osoby chorujące na cukrzycę, w porównaniu do osób zdrowych, mają: 
6-krotnie większe prawdopodobieństwo hospitalizacji,1" 
3-krotnie większe ryzyko zgonu z powodu zapalenia płuc lub grypy.14 

32% ciężarnych chorujących na grypę wymaga hospitalizacji 
9% hospitalizowanych z powodu grypy kobiet w ciąży wymagało 
leczenia w oddziałach intensywnej opieki medycznej (OIOM).16 i 
PRZED GRYPĄ NIE UCIEKNIESZ: 
1 kichnięcie to ok. 3 000 kropelek z wirusem pędzącym 167 km/h. 
Z powodu grypy, na świecie, średnio co MINUTĘ, umiera 1 osoba.17 f 
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REKOMENDACJE EKSPERTÓW Ogólnopolskiego Programu Zwalczania Grypy 

„Ze względu na szerszą ochronę oraz porównywalne bezpieczeństwo zaleca się stosowanie czterowalentnej szczepionki 
przeciw grypie zamiast szczepionki trójwalentnej, w sytuacji, gdy obie szczepionki są dostępne. Szczepienie z użyciem 
szczepionki czterowalentnej przeciw grypie zaleca się u wszystkich osób (po ukończeniu 6 miesiąca życia), które chcą 
uniknąć zachorowania i nie mają przeciwwskazań do szczepienia." 

Społeczna Kampania Informacyjna na rzecz profilaktyki grypy WWW.opzg.pl 
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SZCZEPIENIE PRZECIW GRYPIE 
NOWE POLSKIE REKOMENDACJE na sezon 2017/2018 

REKOMENDACJE EKSPERTÓW OGÓLNOPOLSKIEGO 
PROGRAMU ZWALCZANIA GRYPY NA SEZON 2017/2018: 

www.opzg.pl 
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„Ze względu na szerszq ochronę oraz porównywalne bezpieczeństwo 
ZALECA SIĘ STOSOWANIE CZTEROWALENTNEJ SZCZEPIONKI PRZECIW GRYPIE 

zamiast szczepionki trójwalentnej, w sytuacji, gdy obie szczepionki sq dostępne." 

KOMUNIKAT GŁÓWNEGO INSPEKTORA SANITARNEGO 
z dnia 5 stycznia 2017r. w sprawie Programu Szczepień Ochronnych 

na rok 2017 (www.gis.gov.pl) 

SZCZEPIENIE PRZECIW GRYPIE REKOMENDOWANE JEST: 
Ze wskazań klinicznych i indywidualnych: 
a. osobom po transplantacji narządów; 
b. przewlekle chorym dzieciom (od ukończenia 6 miesiąca życia) i dorosłym, szczególnie chorującym na niewydolność 

układu oddechowego, astmę oskrzelową, przewlekłą obturacyjną chorobę płuc, niewydolność układu krążenia, 
chorobę wieńcową (zwłaszcza po przebytym zawale serca), niewydolność nerek, nawracający zespół nerczycowy, 
choroby wątroby, choroby metaboliczne, w tym cukrzycę, choroby neurologiczne i neurorozwojowe; 

c. osobom w stanach obniżonej odporności (w tym pacjentom po przeszczepie tkanek) i chorym na nowotwory 
układu krwiotwórczego; 

d. dzieciom z grup ryzyka od ukończenia 6 miesiąca życia do 18 roku życia, szczególnie zakażonym wirusem HIV, 
ze schorzeniami immunologiczno-hematologicznymi, w tym małopłytkowością idiopatyczną, ostrą białaczką, 
chłoniakiem, sferocytozą wrodzoną, asplenią wrodzoną, dysfunkcją śledziony, po splenektomii, z pierwotnymi 
niedoborami odporności, po leczeniu immunosupresyjnym, po przeszczepieniu szpiku, przed przeszczepieniem 
lub po przeszczepieniu narządów wewnętrznych, leczonych przewlekle salicylanami; 

e. dzieciom z wadami wrodzonymi serca zwłaszcza sinicznymi, z niewydolnością serca, z nadciśnieniem płucnym; 
f. kobietom w ciąży lub planującym ciążę. 

Ze wskazań epidemiologicznych - wszystkim osobom od ukończenia 6 miesiąca życia do stosowania zgodnie 
z Charakterystyką Produktu Leczniczego, w szczególności: 
a. zdrowym dzieciom w wieku od ukończenia 6 miesiąca życia do 18 roku życia (ze szczególnym uwzględnieniem 

dzieci w wieku od ukończenia 6 do ukończenia 60 miesiąca życia); 
b. osobom w wieku powyżej 55 lat; 
c. osobom mającym bliski kontakt zawodowy lub rodzinny z dziećmi w wieku do ukończenia 6 miesiąca życia 

oraz z osobami w wieku podeszłym lub przewlekle chorymi (w ramach realizacji strategii kokonowej szczepień); 
d. pracownikom ochrony zdrowia (personel medyczny, niezależnie od posiadanej specjalizacji oraz personel 

administracyjny), szkół, handlu, transportu, funkcjonariuszom publicznym w szczególności: policja, wojsko, straż 
graniczna, straż pożarna; 

e. pensjonariuszom domów spokojnej starości, domów pomocy społecznej oraz innych placówek zapewniających 
całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku, w szczególności 
przebywającym w zakładach opiekuńczo-leczniczych, placówkach pielęgnacyjno-opiekuńczych, podmiotach 
świadczących usługi z zakresu opieki paliatywnej, hospicyjnej, długoterminowej, rehabilitacji leczniczej, leczenia 
uzależnień, psychiatrycznej opieki zdrowotnej oraz lecznictwa uzdrowiskowego. 

http://www.opzg.pl
http://www.gis.gov.pl
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Jeżeli przynajmniej jeden z tych powodów wydaje Ci się istotny...
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to realne zagrożenie

dla każdego, kto chce zdążyć przed grypą

uniknąć przykrych objawów grypy,

uniknąć powikłań pogrypowych, szczególnie groźnych 

dla dzieci poniżej 5 roku życia, osób starszych 

i chorujących przewlekle,

uniknąć hospitalizacji z powodu grypy i jej powikłań,

 

zmniejszyć ryzyko zgonu z powodu powikłań pogrypowych, 

szczególnie u osób starszych  i chorujących przewlekle,

 

uniknąć kosztów związanych z leczeniem grypy i jej powikłań,

nie obniżać wynagrodzenia z powodu nieobecności w pracy, 

nie musieć nadrabiać zaległości w szkole, 

chorując, nie zarażać innych, 

nie spędzać czasu w kolejkach do lekarza w okresie 

największych zachorowań, 

w czasie choroby, nie ominęły nas żadne ważne momenty 

w naszym życiu.67%
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ciężarnych chorujących na 

grypę wymaga hospitalizacji
1

hospitalizowanych z powodu 

grypy kobiet w ciąży wymagało 

leczenia w oddziałach 

intensywnej opieki medycznej (OIOM)
2

szczepienie kobiet ciężarnych zapobiega 
hospitalizacjom z powodu grypy ich dzieci 
do 12 miesiąca życia

3

skuteczność szczepień przeciw grypie 
kobiet ciężarnych jest tak samo wysoka, 
jak zdrowych osób dorosłych

388%

92%

Nie stwierdzono częstszego występowania niepożądanych odczynów 

poszczepiennych
4,5

Nie stwierdzono zwiększonego ryzyka poronienia, porodu przedwczesnego 

oraz konieczności rozwiązania ciąży cięciem cesarskim
4,5

Nie stwierdzono zwiększonego ryzyka występowania wad rozwojowych 

u płodu oraz niekorzystnego wpływu na rozwój dzieci
4,5

Szczepienia są bezpieczne

dla kobiet w ciąży i ich dzieci

6-krotnie większe prawdopodobieństwo 
1

hospitalizacji  

Osoby chorujące na cukrzycę, 

w porównaniu do osób zdrowych, mają:

3-krotnie większe ryzyko zgonu z powodu 
1zapalenia płuc lub grypy  

70%
ryzyko
hospitalizacji

(dorośli od 18
-64 lat)

mniejsze 
2

56%
mniejsze 
ryzyko 2

zgonów

(osoby starsze
 >65 lat)

Szczepienie przeciw grypie i 
1 
wśród osób chorujących na cukrzycę

jest skuteczne bardzo 
dobrze tolerowane

3 
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Osoby leczące się powodu chorób układu 

krążenia, w sezonie grypowym, mają:

Osoby z Przewlekłą Obturacyjną Chorobą Płuc 
1 2(POChP)  i astmą  z powodu grypy narażone są 

na zaostrzenia tych chorób, na zwiększoną 

ilość hospitalizacji, a nawet zgon.

 

1
2-3 krotnie większe ryzyko  wystąpienia 

zawału mięśnia sercowego

55%
mniejsze
ryzyko 7

udaru mózgu
67%
mniejsze
ryzyko 
zawału

5
serca

75%
mniejsze 
ryzyko zgonu
z powodu 6

zawału lub udaru

Szczepienie przeciw grypie jest  i
u osób leczonych wcześniej z powodu chorób układu 

5-7krążenia

 skuteczne  bezpieczne 

a układ oddechowy a układ sercowo-naczyniowy a cukrzyca a ciąża

W Polsce  osób hospitalizowanych z powodu 

grypy ma 

ponad 93%

ostre objawy ze strony układu oddechowego3

52%
mniejsze 
ryzyko 
hospitalizacji 

z powodu 

zapalenia 
4

płuc

70%
mniejsze 4

ryzyko zgonu84%
mniejsze 
ryzyko ostrej 

choroby układu 1

oddechowego

Badania naukowe potwierdziły  i 
szczepienia przeciw grypie u osób z chorobami układu 

1,5
oddechowego: z astmą i POChP

skuteczność bezpieczeństwo 
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dla osób z chorobami układu oddechowego dla osób z chorobami układu sercowo-naczyniowego dla osób chorujących na cukrzycę

narażone są 

i z powodu udaru mózgu i zawału

2,3na wzrost liczby hospitalizacji  
4zgonów  


