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Program szczepień dzieci przeciw grypie sezonowej realizowany przez NHS

CZY UMÓWIŁEŚ/AŚ WIZYTĘ
DLA SWOJEGO DZIECKA?
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Możesz dowiedzieć się więcej na temat grypy i szczepień,
oglądając „A Knight’s Tale” („Opowieść rycerza”) na stronie

www.sharegoodtimesnotflu.co.uk
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Jeśli wystąpią jakiekolwiek działania niepożądane, również te
niewymienione w ulotce dla pacjenta, należy skonsultować się z
lekarzem, farmaceutą lub pielęgniarką. Działania niepożądane
można także zgłaszać bezpośrednio za pomocą programu Yellow
Card na stronie www.mhra.gov.uk/yellowcard. Wszystkie zgłoszenia
to cenne, dodatkowe informacje na temat bezpieczeństwa leku.
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Czy Twoje dziecko zostało zaszczepione
przeciw grypie?* Szczepienie pomoże
uchronić dziecko przed grypą

UMÓW SIĘ

NA WIZYTĘ I
NIE POZWÓL

GRYPIE CIĘ
ZASKOCZYĆ

Małe dzieci szczególnie szybko przenoszą wirus
grypy, zarówno w swojej grupie rówieśniczej,
jak i na domowników

Bezpłatna, donosowa szczepionka przeciw grypie jest
dostępna dla dzieci kwalifi kujących się do jej otrzymania1-4
*W ramach sezonowego programu szczepień przeciwko grypie NHS oferuje donosową
szczepionkę przeciw grypie w postaci aerozolu podawaną bezpłatnie w przychodniach lekarza
rodzinnego wszystkim kwalifikującym się do jej otrzymania dzieciom, które w dniu 31 sierpnia
2019 r. mają skończone 2 lub 3 lata, oraz należącym do grupy ryzyka** dzieciom w wieku 2–17 lat,
a także wszystkim kwalifikującym się uczniom szkół podstawowych1-4. (W Szkocji mogą
obowiązywać inne zasady3). **Do „grupy ryzyka” należą pacjenci cierpiący na przewlekłe choroby,
m.in. choroby serca, nerek, wątroby, choroby neurologiczne, astmę i cukrzycę1-4.
Jeśli Twoje dziecko nie kwalifikuje się do skorzystania z donosowej szczepionki przeciw grypie w
aerozolu, może otrzymać równoważne szczepienie w postaci zastrzyku1-4.
Niniejsza ulotka jest przeznaczona dla pracowników służby zdrowia, którzy przekażą ją rodzicom
lub opiekunom. Nie zastępuje ulotki informacyjnej dla pacjenta dostarczanej wraz ze szczepionką.

Dlaczego należy chronić dziecko przed grypą?

Jak podaje się szczepionkę?13

Grypa jest niezwykle uciążliwa dla dziecka i dla jego najbliższych, a rekonwalescencja może
potrwać nawet 7 dni, co dezorganizuje opiekę nad dzieckiem i zmusza wielu rodziców do
skorzystania ze zwolnienia z pracy5,6.
Badania potwierdzają, że dzieci do 5. roku życia są hospitalizowane z powodu grypy częściej niż
pacjenci należący do innych grup wiekowych5,7.
Małe dzieci szczególnie szybko przenoszą wirus grypy, zarówno w swojej grupie rówieśniczej, jak
i na domowników5,8.
Szczepienie przeciwko grypie pomaga chronić dziecko i powstrzymać rozprzestrzenianie się
wirusa grypy5.

Grypa a przeziębienie
Objawy grypy i przeziębienia mogą być bardzo podobne, co utrudnia prawidłową diagnozę9. Te
dwa stany chorobowe wywoływane są przez różne wirusy. Przebieg grypy jest z reguły bardziej
gwałtowny, a jej objawy bardziej uciążliwe. Przeziębienia na ogół mają łagodniejszy przebieg9.
Chore na grypę dziecko nie ma energii i zamiast bawić się, woli zostać w łóżku10. Przeziębieniu
częściej towarzyszy katar lub niedrożność nosa9.

OBJAWY

GRYPA

PRZEZIĘBIENIE

Pojawienie się objawów
Gorączka
Bóle
Dreszcze
Zmęczenie / osłabienie
Kichanie / niedrożność nosa
Ból gardła
Dyskomfort w klatce piersiowej,
kaszel
Ból głowy

Nagłe
Zazwyczaj
Zazwyczaj
Dość częste
Zazwyczaj
Czasami
Czasami

Stopniowe
Rzadko
Niezbyt dotkliwe
Rzadkie
Czasami
Zazwyczaj
Zazwyczaj
Łagodny lub
umiarkowany
Rzadko

Zazwyczaj
Zazwyczaj

Opracowanie na podstawie: Centers for Disease Control and Prevention, Is it a cold or flu?9
Przeziębienia na ogół nie powodują poważnych problemów zdrowotnych9. W przypadku grypy natomiast, poza objawami
przedstawionymi w powyższej tabeli, u niektórych dzieci mogą wystąpić poważne powikłania, m.in. bolesne infekcje ucha, ostre
zapalenie oskrzeli i zapalenie płuc5,11.

Donosowa szczepionka przeciw grypie dla
Twojego dziecka
Donosowa szczepionka przeciw grypie w aerozolu jest dobrze tolerowana przez większość dzieci,
chociaż u niektórych mogą wystąpić działania niepożądane12.
Szczegółowe informacje na temat działań niepożądanych opublikowano na stronie
www.sharegoodtimesnotflu.co.uk.
Jeśli wystąpią jakiekolwiek działania niepożądane, również te niewymienione w ulotce dla pacjenta,
należy skonsultować się z lekarzem, farmaceutą lub pielęgniarką. Działania niepożądane można także
zgłaszać bezpośrednio za pomocą programu Yellow Card na stronie www.mhra.gov.uk/yellowcard.
Wszystkie zgłoszenia to cenne, dodatkowe informacje na temat bezpieczeństwa leku.

Pielęgniarka lub lekarz umieszcza
końcówkę cienkiej, plastikowej rurki
wewnątrz nozdrza.

Wewnątrz nosa rozpyla się mgiełkę
drobnych kropelek.

Czynność powtarza się w drugim
nozdrzu.

Jeśli Twoje dziecko nie kwalifikuje się do skorzystania z donosowej
szczepionki przeciw grypie w aerozolu, może otrzymać równoważne
szczepienie w postaci zastrzyku1-4.
www.sharegoodtimesnotflu.co.uk

TO SPRAY DO NOSA, NIE ZASTRZYK13

Szczepiąc dziecko raz w roku, chronisz je przed grypą
Szczepionka przeciw grypie zwiększa odporność Twojego dziecka i pozwala mu skuteczniej walczyć
z infekcją w razie kontaktu z wirusami grypy11.
Wirusy grypy są przebiegłe i nieustannie ewoluują, w związku z czym Światowa Organizacja
Zdrowia (WHO) co roku wydaje zalecenia dotyczące szczepów wirusa, które należy zastosować w
szczepionkach opracowywanych na kolejny sezon grypowy. Szczepionki te przygotowuje się z dużym
wyprzedzeniem12,14. Oznacza to, że Twoje dziecko każdego roku potrzebuje nowego szczepienia
przeciw grypie5.
Skuteczność szczepień przeciw grypie nie zawsze jest taka sama. Zależy od tego, czy wirusy grypy
obecne w środowisku odpowiadają szczepom zawartym w szczepionkach na dany rok5. Public Health
England (PHE) zaleca donosową szczepionkę przeciw grypie od 2013 r., czyli od samego początku
programu szczepień ochronnych przeciwko grypie dla dzieci1.
Szacuje się, że w sezonie 2018–19 około 2 465 563 spośród 4 051 698 kwalifikujących się dzieci
(w wieku przedszkolnym i w klasach 1–5) w Anglii otrzymało szczepionkę przeciw grypie15*.
Zaszczepiono zatem 60,8% kwalifikujących się dzieci należących do tej grupy, co wskazuje na
niewielki wzrost w porównaniu z sezonem 2017–18, kiedy szczepienia otrzymało 59,5% dzieci
(w wieku przedszkolnym i w klasach 1–4)15.
W sezonie 2018–19 w przychodniach lekarzy rodzinnych zaszczepiono około 593 706 spośród 1 322 663
kwalifikujących się do szczepienia przeciw grypie* dzieci w wieku od 2 do 3 lat16 . Oznacza to, że
zaszczepiono 44,9% dzieci z tej grupy wiekowej16; w sezonie 2017–18 odsetek ten wyniósł 44%16 .
*Liczba ta obejmuje dzieci, którym podano szczepionkę donosowo, oraz te, które otrzymały szczepionkę w postaci zastrzyku15,16.

