
Grypa to ostra choroba wirusowa charakteryzu-

j¹ca siê bardzo du¿¹ zakaŸnoœci¹. Do typowych

objawów zaka¿enia nale¿¹: kaszel, gor¹czka

powy¿ej 38 st. C, bóle miêœni i/lub g³owy. Oprócz

ogólnych objawów takich jak dreszcze, uczucie

ogólnego rozbicia, os³abienie i brak apetytu,

czêsto do³¹czyæ siê mog¹ inne: bóle kostno-

miêœniowe, katar, sennoœæ (szczególnie u dzieci

poni¿ej 4 roku ¿ycia). U niemowl¹t zaka¿onych

wirusem grypy zauwa¿amy niechêæ do jedzenia,

apatiê, wymioty, biegunki, mo¿liwe s¹ tak¿e

zaburzenia oddychania zwi¹zane z niedro¿noœci¹

nosa. Warto pamiêtaæ, ¿e choæ wysoka gor¹czka

jest jednym z wa¿niejszych objawów grypy, mo¿e

nie wyst¹piæ u chorych w wieku podesz³ym.

OdpowiedŸ zaka¿onego wspomnianym wirusem

organizmu zale¿y od wyjœciowego stanu zdrowia

pacjenta, jego wieku, stanu od¿ywienia, obci¹¿e-

nia schorzeniami przewlek³ymi, wydolnoœci

uk³adu odpornoœciowego i innych.

. Szczególnie w tych grupach mog¹

wyst¹piæ biegunki, zaparcia, zapalenia oskrzeli,

p³uc, zatok, ucha, miêœnia sercowego, miêœni,

a nawet tak powa¿ne komplikacje jak zapalenie

mózgu i opon mózgowych. Przebyta w trakcie

ci¹¿y grypa zwiêksza ryzyko wad wrodzonych

p³odu i prawdopodobnie schizofrenii u dziecka,

zagra¿a równie¿ poronieniem.

.

Najlepszym sposobem ochrony przed wirusem

grypy i ciê¿kimi powik³aniami tej choroby jest

szczepienie. Jest ono zalecane ka¿demu, kto nie

przechodzi ostrej choroby zakaŸnej, nie jest uczu-

Najwiêksze

ryzyko wyst¹pienia powik³añ obserwuje siê

u osób po 65 roku ¿ycia, u osób przewlekle

chorych, dzieci poni¿ej 5 roku ¿ycia i kobiet

w ci¹¿y

Wed³ug danych

Œwiatowej Organizacji Zdrowia z powodu

powik³añ pogrypowych co roku na ca³ym

œwiecie umiera od 500 tys. do 1,3 mln osób

lony na bia³ko jaja kurzego, aminoglikozydy lub

formaldehyd i u którego nie wyst¹pi³y niepo¿¹-

dane odczyny po poprzednim szczepieniu.

.

Szczepionkê nale¿y przyj¹æ w okresie od wrzeœ-

nia do koñca listopada, jej skutecznoœæ ocenia

siê na 70-90%. W wiêkszoœci przypadków wy-

starczy jedna dawka, jedynie u dzieci do 9 roku

¿ycia szczepienie warto zacz¹æ na pocz¹tku

wrzeœnia, gdy¿ po 4 tygodniach nale¿y podaæ

kolejn¹ dawkê. Odpornoœæ poszczepienna rozwi-

ja siê po oko³o 14 dniach i utrzymuje 6-12 miesiê-

cy. Warto zauwa¿yæ, ¿e katar czy kaszel wystêpu-

j¹cy kilka dni po szczepieniu nie jest objawem

z³ego dzia³ania szczepionki, ale wynikiem wspó³-

istniej¹cej infekcji. Szczepionka przeciwgrypowa

nie mo¿e bowiem wywo³aæ grypy, gdy¿ nie zawie-

ra ¿ywego wirusa. W miejscu wykonania zastrzy-

ku mog¹ pojawiæ siê niepo¿¹dane odczyny po-

szczepienne takie jak ból, obrzêk i zaczerwienie-

nie utrzymuj¹ce siê zwykle 2-3 dni i nieutrudnia-

j¹ce normalnej aktywnoœci zaszczepionego.

Wœród powik³añ szczepienia nale¿y wymieniæ:

podwy¿szon¹ temperaturê cia³a, bóle miêœni,

stawów, g³owy, uczucie ogólnego zmêczenia,

dreszcze, obrzêki, napady astmy i wstrz¹sy

uczuleniowe. S¹ to jednak powik³ania rzadkie

i w du¿ej iloœci przypadków niewystêpuj¹ce.

Szczególnie szczepienia przeciw grypie zaleca-

ne s¹ osobom powy¿ej 65 roku ¿ycia, dzieciom

w wieku od 6 do 23 miesi¹ca ¿ycia, dzieciom

w wieku od 6 miesi¹ca do 18 roku ¿ycia, które

przewlekle przyjmuj¹ kwas acetylosalicylowy,

doros³ym i dzieciom ze schorzeniami przewlek-

³ymi, czêsto wymagaj¹cym hospitalizacji, ko-

bietom planuj¹cym zajœcie w ci¹¿ê, pensjona-

riuszom opieki d³ugoterminowej. Ze wzglêdów

epidemiologicznych szczepienie zalecane jest

osobom, których praca wymaga licznych kon-

taktów z ludŸmi (np. handlowcy, nauczyciele),

osobom sprawuj¹cym opiekê nad dzieæmi w

wieku poni¿ej 2 roku ¿ycia lub powy¿ej 65 roku

¿ycia, osobom przebywaj¹cym w skupiskach

ludzkich (np. ¿³obkach, internatach, domach

dziecka, szko³ach)
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