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SZCZEPIENIE PRZECIWKO GRYPIEMOŻE URATOWAĆ ŻYCIE I UTRZYMAĆ W ZDROWIU 

Szczepienie	  przeciwko	  grypie	  zaleca	  się	  zwłaszcza:	  
• Kobietom	  w	  2.	  i	  3.	  trymestrze	  ciąży
• Mieszkańcom	  domów	  opieki	  i	  szpitali
• Wszystkim	  osobom,	  które	  ukończyły	  65	  lat
• Dzieciom	  i	  dorosłym	  cierpiącym	  na:

o •	  cukrzycę	  typu	  1	  i	  2
o •	  przewlekłą	  chorobę	  dróg	  oddechowych
o •	  przewlekłą	  chorobę	  sercowo-‐naczyniową
o •	  przewlekłą	  niewydolność	  wątroby
o •	  przewlekłą	  niewydolność	  nerek
o •	  przewlekłą	  chorobę	  neurologiczną	  lub	  uraz	  neurologiczny
o •	  obniżoną	  odporność	  na	  infekcje
o •	  bardzo	  poważną	  otyłość	  (BMI	  powyżej	  40)
o •	  inną	  poważną	  lub	  przewlekłą	  chorobę

Szczepienie	  przeciwko	  grypie	  sezonowej	  
W	  niektórych	  przypadkach	  grypa	  sezonowa	  może	  spowodować	  poważne	  powikłania.	  Korzyści	  
zdrowotne	  wynikające	  z	  przyjęcia	  szczepienia	  mogą	  być	  duże.	  	  

Dlaczego	  warto	  się	  zaszczepić?	  
Blisko	  1	  milion	  osób	  w	  Norwegii	  należy	  do	  grup	  podwyższonego	  ryzyka	  w	  odniesieniu	  do	  wystąpienia	  
powikłań	  pogrypowych	  (patrz	  strona	  pierwsza).	  Ocenia	  się,	  że	  co	  roku	  w	  Norwegii	  w	  związku	  z	  tą	  
chorobą	  umiera	  średnio	  900	  osób.	  Szczepienie	  przeciwko	  grypie	  może	  zapobiec	  wielu	  takim	  przypadkom.	  

Grypa	  może	  między	  innymi	  prowadzić	  do	  zapalenia	  płuc	  i	  pogorszenia	  stanu	  w	  odniesieniu	  do	  innych	  
przewlekłych	  chorób.	  W	  przypadku	  wystąpienia	  poważnych	  powikłań	  pogrypowych	  konieczna	  może	  
się	  okazać	  hospitalizacja.	  U	  niektórych	  pacjentów	  wystąpić	  może	  trwałe	  pogorszenie	  stanu	  zdrowia	  po	  
przebytej	  poważnej	  infekcji	  grypowej.	  	  	  

Osoby	  cierpiące	  na	  dolegliwości	  sercowo-‐naczyniowe	  są	  w	  sezonie	  grypowym	  bardziej	  narażone	  na	  
wystąpienie	  zawału	  serca,	  udaru	  mózgu	  i	  śmierci.	  Szczepienie	  przeciwko	  grypie	  może	  przyczynić	  się	  
do	  ochrony	  przeciwko	  takimi	  zdarzeniami.	  	  

Zachorowanie	  na	  grypę	  w	  ciąży	  powoduje	  zwiększenie	  ryzyka	  urodzenia	  martwego	  dziecka.	  Kobiety	  w	  
ciąży	  są	  w	  większym	  stopniu	  niż	  pozostałe,	  zdrowe	  kobiety	  narażone	  na	  choroby	  stanowiące	  
powikłania	  pogrypowe,	  takie	  jak	  zapalenie	  płuc.	  	  

Wystąpienie	  grypy	  u	  niemowląt	  może	  mieć	  poważne	  skutki.	  Przyjęcie	  szczepienia	  przez	  matkę	  
podczas	  ciąży	  daje	  dziecku	  ochronę	  przeciwko	  grypie	  w	  pierwszym	  okresie	  po	  porodzie.	  	  

Każdego	  roku	  5–15	  %	  populacji	  choruje	  na	  grypę.	  Badania	  wskazują,	  że	  wiele	  osób	  ulega	  zakażeniu	  
wirusem	  bez	  rozwinięcia	  się	  objawów	  chorobowych,	  takie	  osoby	  mogą	  jednak	  zarażać	  innych.	  	  
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Przed	  czym	  chroni	  szczepienie?	  
Podczas	  sezonu	  grypowego	  krążyć	  mogą	  2-‐3	  typy	  wirusa	  grypy.	  Szczepienie	  przeciwko	  grypie	  
sezonowej	  chroni	  przeciwko	  3	  typom	  wirusa.	  	  	  

Szczepienie	  przeciwko	  grypie	  nie	  chroni	  przeciwko	  innym	  wirusom	  i	  bakteriom,	  które	  mogą	  
wywoływać	  objawy	  podobne	  do	  objawów	  grypy.	  

Do	  najczęstszych	  objawów	  grypy	  zaliczyć	  można	  gorączkę,	  suchy	  kaszel,	  cieknący	  katar,	  osłabienie,	  
bóle	  głowy	  i	  mięśni	  występujące	  przez	  3-‐10	  dni.	  

Dlaczego	  każdego	  roku	  powinno	  się	  przyjmować	  szczepienie?	  
Osoby	  z	  grup	  ryzyka	  powinny	  co	  roku	  przyjmować	  szczepienie	  przeciwko	  grypie	  sezonowej.	  Jest	  to	  
konieczne,	  ponieważ	  wirus	  grypy	  ulega	  ciągłym	  zmianom,	  a	  szczepienie	  co	  roku	  dopasowywane	  jest	  
do	  wspomnianych	  zmian.	  Ponadto	  efekt	  szczepienia	  z	  czasem	  słabnie.	  

Czy	  szczepienie	  wywołuje	  działania	  niepożądane?	  
Szczepienie	  przeciwko	  grypie	  sezonowej	  stosowane	  jest	  od	  wielu	  lat.	  Podobnie	  jak	  w	  przypadku	  
innych	  szczepień,	  w	  miejscu	  ukłucia	  wystąpić	  może	  bolesność,	  zaczerwienienie	  i	  opuchlizna,	  ponadto	  
pojawić	  się	  może	  gorączka,	  lekko	  obniżone	  samopoczucie	  i	  bóle	  mięśniowe.	  Reakcje	  alergiczne,	  a	  także	  
pozostałe	  poważne	  działania	  niepożądane	  występują	  niezwykle	  rzadko.	  	  

Szczepionka	  przeciwko	  grypie	  sezonowej	  nie	  zawiera	  tych	  samych	  substancji	  pomocniczych,	  co	  
szczepionka	  przeciwko	  grypie	  pandemicznej	  (Pandemrix).	  

Szczepienie	  przeciwko	  grypie	  nie	  może	  wywołać	  infekcji	  grypowej.	  

Gdzie	  mogę	  wykonać	  szczepienie	  przeciwko	  grypie?	  
W	  celu	  wykonania	  szczepienia	  należy	  skontaktować	  się	  ze	  swoim	  lekarzem	  lub	  też	  skorzystać	  z	  dni	  
szczepień,	  o	  ile	  gmina,	  w	  której	  Państwo	  mieszkają	  je	  organizuje.	  	  

Które	  szczepienia	  przyjąłem/przyjęłam?	  
Szczepienie	  przeciwko	  grypie	  może	  zostać	  zarejestrowane	  w	  Norweskim	  Narodowym	  Rejestrze	  
Szczepień	  (SYSVAK).	  Informacje	  na	  ten	  temat	  dostępne	  są	  na	  stronie	  internetowej:	  
www.helsenorge.no/minevaksiner	  

Inne	  pytania?	  
Szczegółowe	  informacje	  na	  temat	  grypy	  i	  szczepienia	  przeciwko	  grypie	  znaleźć	  można	  na	  stronie	  
Norweskiego	  Instytutu	  Zdrowia	  Publicznego	  [Folkehelseinstituttet]:	  www.fhi.no/influensa	  

Na	  wspomnianej	  stronie	  znaleźć	  można	  między	  innymi	  odpowiedzi	  na	  najczęściej	  zadawane	  pytania	  
dotyczące	  szczepienia	  przeciwko	  grypie.	  Kwestie	  te	  można	  także	  wyjaśnić	  u	  swojego	  lekarza.	  	  

Szczepienie	  przeciwko	  grypie:	  
• Powoduje	  zmniejszenie	  liczby	  przypadków	  hospitalizacji
• Chroni	  przed	  powikłaniami	  i	  trwałym	  pogorszeniem	  stanu	  zdrowia
• Ratuje	  życie
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