Kiedy należy się szczepić?

Zadbaj o siebie i swoich bliskich

• Szczepionki przeciw grypie są dostępne w aptekach
od września każdego roku. Optymalnie szczepienie
powinno nastąpić przed szczytem zachorowań na grypę, który w Polsce przypada zwykle między styczniem
a marcem.

Dla kogo szczepienie?

• Zaszczepić można się w dowolnym momencie sezonu
zachorowań na grypę i nigdy nie jest na to za późno,
należy jedynie pamiętać, że czas potrzebny na wykształcenie odporności wynosi około 2, 3 tygodnie.

Szczepienie przeciw grypie jest zalecane wszystkim powyżej
6. miesiąca życia, którzy chcą uniknąć zachorowania na
grypę. Jednak szczególnie powinny zaszczepić się osoby,
które mają największe ryzyko powikłań i ciężkiego przebiegu grypy, tj:

Liczba zachorowań i podejrzeń zachorowań na grypę w Polsce
w sezonach 2016/2017 - 2018/2019

dzieci w wieku od 6 miesięcy do 5 lat

(dane z meldunków epidemiologicznych NIZP-PZH)

kobiety w ciąży na każdym etapie ciąży
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100,0
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osoby starsze (w wieku powyżej 65 lat)

Zapadalność

pracownicy służby zdrowia
osoby z chorobami przewlekłymi serca, płuc, nerek,
wątroby, chorobami metabolicznymi (np. cukrzyca),
neurorozwojowymi lub hematologicznymi
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Miesiące

GRYPA

• Wirusy grypy nieustannie mutują. Z tego powodu, każdego roku, pod koniec lutego WHO wydaje zalecenia
dotyczące składu antygenowego szczepionek przeciwko
grypie na nadchodzący sezon epidemiczny.
• Aby uzyskać najskuteczniejszą ochronę przed zachorowaniem konieczne jest więc coroczne szczepienie
szczepionką zawierającą uaktualniony skład, właściwy
dla danego sezonu.
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STOP

Jak często powtarzać szczepienie?

SZCZEPIENIE WYMAGA KONSULTACJI Z LEKARZEM
Niniejsza ulotka ma jedynie charakter informacyjny i nie wyczerpuje
wszystkich zagadnień związanych ze szczepieniami.
Skontaktuj się z lekarzem, który udzieli Ci pełnej informacji na ten temat.

SANOFI PASTEUR Sp. z o.o.
ul. Bonifraterska 17, 00-203 Warszawa
Tel.: +48 22 280 05 00, www.sanofipasteur.pl

WYBRANE GRUPY RYZYKA POWIKŁAŃ POGRYPOWYCH

Grypa czy przeziębienie?
Grypa błędnie mylona z przeziębieniem osłabia nie tylko
nasz organizm, ale też czujność. Większość kojarzy ją
z gorączką i kaszlem, ale nie zna jej podłoża i możliwych,
dalszych konsekwencji.
Grypa i przeziębienie są chorobami układu oddechowego,
ale powodują je zupełnie inne wirusy. Grypa charakteryzuje
się gwałtownym początkiem, a wśród objawów dominują:

Grupy ryzyka

Zapalenie ucha środkowego

Dzieci

Kobiety w ciąży

suchy, męczący kaszel.
Okres wylęgania się wirusa grypy w organizmie
wynosi średnio 2 dni, a zakaźność rozpoczyna się dzień
przed wystąpieniem objawów i utrzymuje przez nawet
7–10 dni.

Osoby chore
na cukrzycę

Osoby z chorobami
układu krążenia

Osoby z chorobami
układu oddechowego

Sprawdź czy jesteś w grupie ryzyka powikłań pogrypowych
i jakie korzyści może dać Tobie szczepienie przeciw grypie.

Częstsze hospitalizacje
z powodu grypy oraz powikłań
sercowych w przebiegu grypy
Wyższe ryzyko poronienia,
porodu przedwczesnego i wad
wrodzonych u dziecka
Ryzyko rozwoju kwasicy
ketonowej

Niegroźna dolegliwość
czy potencjalny zabójca?
Co prawda większość osób powraca do zdrowia w ciągu
kilku dni, ale w niektórych przypadkach mogą rozwinąć się
poważne powikłania lub zaostrzenia chorób przewlekłych,
które mogą wymagać hospitalizacji, a nawet prowadzić
do zgonu.

Zapalenie zatok
Zapalenie płuc

bardzo wysoka gorączka,
silne bóle głowy, gałek ocznych i mięśni,

Wybrane powikłania
pogrypowe

Seniorzy

Zapalenie płuc, zapalenie
oskrzeli, infekcje zatok,
infekcje ucha, które mogą
prowadzić do hospitalizacji,
a czasem do śmierci

Efekty szczepienia
Zmniejszenie liczby zachorowań na grypę i jej powikłań
Mniej nieobecności dziecka w ośrodkach opieki
dziennej lub szkole oraz jego opiekunów w pracy

Ochrona kobiety w ciąży - zmniejszenie liczby zakażeń
z objawami grypopodobnymi i gorączką
Ochrona niemowlęcia - zmniejszenie liczby infekcji
układu oddechowego z gorączką, liczby przypadków
grypy, a także hospitalizacji z jej powodu

Obniżenie ryzyka:
zgonu ze wszystkich przyczyn u diabetyków
powyżej 65 lat
pobytu w szpitalu u diabetyków w wieku 18-64 lat

Zapalenie mięśnia sercowego
związane m.in. z namnażaniem
się wirusa i reakcją układu
odpornościowego dążącą
do jego likwidacji

Obniżenie ryzyka:
zgonu z powodu powikłań kardiologicznych
nagłego zatrzymania krążenia
kolejnego zawału serca
udaru mózgu

Zaostrzenie przewlekłej
obturacyjnej choroby płuc
(POChP) i astmy

Obniżenie ryzyka:
ostrej choroby układu oddechowego
liczby hospitalizacji z powodu zapalenia płuc

202 razy większe ryzyko zgonu
z powodu grypy jeśli oprócz wieku występuje dodatkowo przynajmniej jedna choroba przewlekła

Obniżenie ryzyka:
zgonu bez względu na przyczynę
hospitalizacji pacjentów z ostrą chorobą układu
oddechowego lub chorobą sercowo-naczyniową

Więcej informacji na:

www.szczepieniaprzeciwgrypie.pl

