
Informacja na temat
konieczności szczepień przeciwko grypie 

sezonowej u osób z grup ryzyka i 
pracowników służby zdrowia

Grypa  jest  ostrą,  ogólnoustrojową,  wysoce  zaraźliwą  chorobą 
zakaźną  wywoływaną  przez  wirus.  Szczególną  cechą  wirusa  jest  jego 
zmienność,  podlega  on  szczególnie  szybkim  mutacjom  przez  co 
nieustannie zmienia się.
Zachorowania  na  grypę występują  na  całym świecie.  Chorują  kobiety  i 
mężczyźni, osoby dorosłe i  dzieci.  W naszej strefie klimatycznej wzrost 
zachorowań obserwowany jest głównie późną jesienią i w zimie. W Polsce 
od  1  października  do  30  kwietnia  następnego  roku  (tzw.  Sezon 
epidemiczny)  na  grypę  choruje  od  kilkuset  tysięcy  do  nawet  kilku 
milionów osób.

Źródłem  zakażenia  jest  chory  człowiek.  Zakażenie  szerzy  się 
najczęściej drogą kropelkową np. podczas kaszlu lub kichania.
Choroba  zwykle  występuje  nagle,  przebiega  z  gorączką  powyżej  39o  C 
(trwającą od jednego do czterech dni) bólami głowy, mięśni i stawów oraz 
poczuciem ogólnego rozbicia. Następnie dołączają się dolegliwości dróg 
oddechowych katar i kaszel. Niepowikłana grypa trwa przeciętnie 5-6 dni, 
natomiast proces zdrowienia postępuje wolniej, ogólne złe samopoczucie i 
brak sił może trwać przez kilka dni po ustąpieniu objawów chorobowych.

Grypa  postrzegana  jest  jako  choroba  dolegliwa,  ale  niegroźna 
ponieważ  większość  chorych  osiąga  pełne  wyzdrowienie.  Niestety  w 
Polsce grypa bardzo często jest wciąż lekceważona. Wiele osób stara się ją 
przechodzić,  nie  licząc  się  z  niebezpieczeństwem  groźnych  powikłań. 
Występują  one  zazwyczaj  u  dzieci  i  osób  starszych.  Najczęstszymi 
powikłaniami są: wirusowe zapalenie płuc, zapalenie mięśnia sercowego.

Zgodnie  z  opinią  Światowej  Organizacji  Zdrowia  (WHO) 
współcześnie jedynym skutecznym środkiem walki z grypą są szczepienia 
ochronne,  jest  to  metoda  łatwa  w  stosowaniu,  bezpieczna,  której 
skuteczność oceniana jest na 70-90%.



Swoista odporność przeciwko grypie rozwija się w czasie 7-
14 dni od podania szczepionki i utrzymuje się przez okres 6-
12  miesięcy.  Szczepienie  należy  przeprowadzić  przed 
zbliżającym  się  sezonem  epidemicznym  i  powtarzać  co 
roku.  W  Polsce  optymalny  czas  szczepienia  to  okres  od 

początku  października  do  połowy  listopada.  Kierownik  Krajowego 
Ośrodka do Spraw Grypy 
prof. Lidia Brydak podaje, że osoby które nie zaszczepiły się wcześniej 
mogą to jeszcze zrobić w okresie kiedy występują zachorowania na grypę. 
Szczepionka  stanowi  skuteczną  ochronę  przed  zachorowaniem  lub 
przynajmniej pozwoli na znaczne złagodzenie przebiegu choroby.

Zgodnie  z  wytycznymi WHO szczepione przeciw grypie powinny 
być wszystkie osoby powyżej 50 roku życia, dzieci, dorośli oraz osoby z 
grup wysokiego ryzyka obejmują chorych na:

• Choroby i zaburzenia czynnościowe układu oddechowego
• Choroby serca
• Przewlekła niewydolność nerek
• Cukrzyca
• Stany chorobowe z zaburzeniami odporności ogólnej 
• Osoby pracujące w placówkach medycznych

Powinny  również  być  szczepione  kobiety,  które  w  czasie  najbliższego 
sezonu  epidemicznego  grypy  będą  w  II  lub  III  trymestrze  ciąży, 
szczepionka  może  być  stosowana  u  dzieci  od  6  m.ż.  oraz  u  kobiet  w 
okresie karmienia piersią.
Szczepienie nie wpływa na zdolność prowadzenia pojazdów oraz obsługę 
urządzeń mechanicznych.
Ze wskazań epidemiologicznych szczególnie zaleca się szczepienie dzieci i 
młodzieży  w  wieku  szkolnym,  które  zawsze  stanowią  znaczną  część 
chorujących  i  są  ważnym  ogniwem  rozprzestrzeniania  się  infekcji  w 
populacji.
Szczepienia mogą być wykonywane wyłącznie na zlecenie lekarza, który 
powinien wskazać właściwy czas szczepienia, wykluczyć przeciwskazania, 
a w przypadku dzieci określić także dawkę szczepionki.
Osoby, które zachorowały powinny udać się do lekarza i unikać bliskiego 
kontaktu z innymi osobami. 
Wszyscy powinni przestrzegać podstawowych zasad higieny osobistej i 
otoczenia tj. częste mycie rąk.


