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Szczepionka przeciwko grypie, przeznaczona dla dzieci i młodzieży, zawierająca żywe wirusy 

(aerozol donosowy) 

 

Choroby ostre dróg oddechowych należą do najczęstszych zachorowań wysteepujących u ludzi. 

Choroby te są powodowane przez dużą liczbę różnych patogenów, a zwłaszcza wirusów. Szczególną 

rolę odgrywają tu wirusy grypy, drobnoustroje, będące przyczyną grypy „prawdziwej“. Znaczenie 

szczególne grypy jest uwarunkowane jej corocznym występowaniem epidemicznym. Ponadto w 

porównaniu z innymi drobnoustrojami, wirusy grypy powodują choroby ostre dróg oddechowych, 

manifestujące się zwłaszcza ciężkim przebiegiem. 

 

Najlepszym zabezpieczeniem przed chorobą jest dokonane na czas - szczepienie ochronne. 

Szczepienie przeciwko grypie nie chroni przed wywoływanymi przez inne drobnoustroje ostrymi 

chorobami dróg oddechowych, na ogół o lżejszym przebiegu. 

 

Grypa jest chorobą ostrą dróg oddechowych. Towarzyszy jej podwyższona temperatura ciała, kaszel 

oraz mięśniobóle i w sposób czysto kliniczny nie zawsze daje się odróżnić od innych chorób dróg 

oddechowych. Przede wszystkim również w warunkach obecności chorób przewlekłych, częstokroć 

obserwowane były ciężkie przebiegi grypy. Wirus grypy występuje często w zimniejszych porach roku. 

Dlatego też z reguły szczepienie powinno zostać przeprowadzone w miesiącach jesiennych. Jednakże 

szczepienie przeciwko grypie może zostać dokonane w dowolnej porze roku. Wirusy grypy podlegają 

nieustannym mutacjom genetycznym, tak, że nawet osoby, które chorowały na grypę lub były 

szczepione przeciwko grypie w poprzednim roku, w roku następnym mogą zachorować na grypę 

ponownie. Szczepienie przeciwko grypie musi być zatem co roku ponawiane z zastosowaniem 

aktualnej szczepionki. 

 

Szczepionka 

Szczepionka przeciwko grypie jest co roku wytwarzana na nowo w oparciu o aktualne wytyczne 

Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) w postaci tzw. szczepionki sezonowej. Wytyczne te obejmują 

aktualnie krążące na całym globie wirusy grypy typu A i B. Poczwórna żywa szczepionka zawiera po 

dwa komponenty dwóch rodzajów wirusów grypy typu A i dwóch rodzajów wirusów grypy typu B, 

które często występują jednocześnie. W dłuższych horyzontach czasowych zagraża dramatyczne 

ryzyko globalnego rozprzestrzeniania się całkowicie nowego typu patogenów grypy (pandemia). 

Takim przypadkiem był wykryty w roku 2009 wirus „nowej grypy typu A/H1N1“, zwanej niekiedy 

„grypą świńską“. Jednakże od tego czasu nowe odmiany patogenu wyparły krążące wcześniej typy 

wirusa grypy A/H1N1 i dlatego w aktualnej przeciwgrypowej szczepionce sezonowej zawarte są one 

w postaci jednego z czynników składowych. 

 

Obok dostępnej od lat, dopuszczonej do stosowania również u dzieci i młodzieży, szczepionki 

sporządzonej na bazie inaktywowanych wirusów grypy, obecnie do dyspozycji dzieci i młodzieży w 

wieku od lat 2 do 17 postawiona została żywa szczepionka. Szczepionka ta zawiera wirusy o 

osłabionej wirulencji (atenuowane), które namnażają się w obrębie nosogardzieli i wywołują 

powstanie odporności ochronnej. Szczepionka ta może być wyłącznie podawana w postaci aerozolu 

donosowego i musi zostać zaaplikowana do obu dziurek od nosa. Jednocześnie można przy tym 

oddychać normalnie dalej. Aktywne oddychanie przez nos nie jest konieczne. W żadnym wypadku 

szczepionka ta nie może zostać wstrzyknięta w postaci iniekcji. 
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Szczepionka może zostać zaaplikowana łącznie z innymi szczepionkami żywymi, takimi jak szczepionki 

przeciwko odrze, śwince, różyczce i ospie wietrznej.  Przed podaniem szczepionek inaktywowanych, 

które są niezbędne ze względu na kalendarz szczepień u dzieci nie jest również wymagane 

zachowywanie odstępów czasowych. Szczepienie polega na dwukrotnym podaniu dawki szczepionki 

u dotychczas nieszczepionych dzieci, z zachowaniem co najmniej 4-tygodniowego odstępu 

czasowego. Ochrona poszczepienna rozpoczyna się mniej więcej po upływie 2 tygodni od szczepienia. 

Zaleca się, aby nie podawać szczepionki w połączeniu ze specyficznymi antywirusowymi lekami 

przeciwgrypowymi (np. zawierającymi inhibitory neuraminidazy). 

 

Kto powinien być szczepiony? 

Od sierpnia r. 2013, w odniesieniu do dzieci w wieku od lat 2 do 6 Komitet Stały ds. Szczepień zaleca 

preferowane stosowanie szczepionek żywych. Udokumentowana została dobra tolerancja 

szczepionki u dzieci i młodzieży, cierpiącej na lekkie do średniociężkich przebiegi astmy, jakkolwiek 

jak do tej pory istnieją jedynie ograniczone informacje na temat dzieci, u których występują inne 

choroby płuc lub przewlekłe dolegliwości sercowo-krążeniowe, dysfunkcje przemiany materii lub 

nerek. 

Szczepienie przeciwko grypie jest szczególnie zalecane u tych dzieci i osób młodocianych, które są 

szczególnie zagrożone grypą (przeciwwskazania podane zostały w akapicie zat. „Kto nie powinien 

zostać zaszczepiony“), np. pacjenci uskarżający się na przewlekłe choroby dróg oddechowych, 

przewlekłe dolegliwości układu sercowo-krążeniowego, wątroby i nerek, a także osoby cierpiące na 

choroby przemiany materii (np. cukrzycy), bezobjawową infekcję wirusem HIV oraz przewlekłe 

choroby neurologiczne. Również powinni być szczepieni ci, którzy mogą zarażać osoby szczególnie 

zagrożone. 

 

Kto nie powinien zostać zaszczepiony? 

Nie powinien być szczepiony nikt, kto cierpi na ostrą, wymagającą leczenia chorobę, manifestującą 

się podwyższoną ciepłotą ciała. Również nie powinny być szczepione osoby cierpiące na stwierdzoną 

ciężką nadwrażliwość (alergię) na poszczególne składniki szczepionki (białko jaja kurzego, żelatynę, 

gentamycynę), dzieci i osoby młodociane o osłabionej odporności, powstałej w wyniku przebytych 

chorób lub na skutek stosowania terapii immunosupresyjnej (np. chemioterapii lub terapii wysoko 

kortyzonowych). Szczepionki żywej nie mogą również otrzymywać dzieci i osoby młodociane, 

cierpiące na świszczący oddech (szmery oddechowe). Szczepionką donosową nie mogą być 

szczepione niemowlęta i małe dzieci, w wieku poniżej 2 lat. Podobnie jak w przypadku wszystkich 

szczepionek żywych, również stosowanie żywej szczepionki przeciwgrypowej w czasie ciąży nie jest 

zalecane. Szczepionka ta nie powinna być również stosowana w okresie karmienia piersią. Ponadto 

występuje zagrożenie powodujące, że zaszczepione wirusy grypy mogą zostać przeniesione również 

na osoby o osłabionej odporności. 

 

Sposób postępowania po szczepieniu 

Osoby zaszczepione nie muszą stosować żadnego specjalnego, oszczędzającego trybu życia, 

jakkolwiek w okresie 3 dni po szczepieniu należy unikać nadzwyczajnych przeciążeń ciała. Osoby, u 

których rozpoznane zostały alergie nagłe, przed podaniem szczepionki powinny powiadomić o tym 

lekarza. W okresie do 4 tygodni po szczepieniu, osoby zaszczepione nie powinny zażywać 

jakichkolwiek salicylanów (substancji wchodzących w skład leków przeciwbólowych i 

przeciwgorączkowych). Występuje ryzyko wystąpienia pewnej bardzo rzadkiej choroby (zespołu 

Reye'a). 
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Możliwe miejscowe i ogólne reakcje poszczepienne 

Po szczepieniu, oprócz pożądanej odporności, a więc ochrony przed chorobą, mogą występować 

pewne objawy, pojawiające się najczęściej w ciągu 1 do 3 dni i rzadko utrzymujące się dłużej. Do 

objawów tych należy bardzo często (-10%): cieknący i zablokowany nos, zmniejszony apetyt oraz bóle 

głowy; często (- 1-10%): podwyższona ciepłota ciała oraz mięśniobóle; sporadycznie (- 0,1-1%): 

krwawienie z nosa, wysypka skórna. Z reguły wyżej wymienione rozpoznane reakcje miejscowe i 

ogólne są przejściowe i szybko ustępują bez dalszych następstw. 

 

Czy możliwe są komplikacje poszczepienne? 

Powikłania poszczepienne, reprezentujące następstwa przekraczające zwykłą wielkość reakcji 

poszczepiennych i wykazujące znaczny negatywny wpływ na stan zdrowia osoby szczepionej 

występują bardzo rzadko. W wyniku szczepienia przeciwko grypie sporadycznie obserwowane były 

reakcje uczuleniowe, np. skórne (swędzenie oraz pokrzywka) jak również obrzęk twarzy, bardzo 

rzadko dochodziło do wstrząsu. W pojedynczych przypadkach opisywane były powikłania w obrębie 

układu nerwowego (zapalenia nerwów, przejściowe porażenie) jak również nasilenie objawów bardzo 

rzadkiej choroby - zespołu Leigha (wrodzony niedobór enzymów, wpływający na powstawanie zmian 

w mózgu). 

 

Porady udzielane przez lekarza specjalistę ds. szczepień na temat działań ubocznych 

W uzupełnieniu do tego pouczenia, Państwa lekarz zaoferuje możliwość odbycia rozmowy 

wyjaśniającej. 

Jeżeli w następstwie szczepienia wystąpią objawy, które przekraczać będą wymienione powyżej 

szybko ustępujące reakcje miejscowe i ogólne, wówczas oczywiście do Państwa dyspozycji jest lekarz-

specjalista ds. szczepień, który udzieli Państwu stosownej porady. 

 

Lekarza-specjalistę ds. szczepień można znaleźć w następujący sposób: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wykluczenie odpowiedzialności 

Tłumaczenie oryginału arkusza informacyjnego (wg stanu na dzień: 10/2014) zostało dokonane za 

uprzejmą zgodą Deutsches Grünes Kreuz e.V. (Niemieckiego Zielonego Krzyża T. z.), na zlecenie 

Instytutu im. Roberta Kocha. Miarodajny jest tekst niemieckojęzyczny. Nie możemy przyjąć 

odpowiedzialności z tytułu ew. błędów tłumaczenia oraz braku aktualności niniejszego tłumaczenia w 

przypadku powstających w miarę upływu czasu kolejnych nowelizacji niemieckojęzycznego oryginału. 
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Nazwisko_______________________________________________________________________ 
Name 

 

Szczepienie ochronne za pomocą żywej szczepionki przeciwko grypie (aerozol donosowy) 
Schutzimpfung gegen Influenza mit Lebendimpfstoff (Nasenspray) 

 

W załączeniu otrzymują Państwo ulotkę informacyjną na temat przeprowadzania szczepienia 

ochronnego przeciwko grypie. W treści ulotki znajdą Państwo istotne dane na temat choroby, której 

można uniknąć dzięki szczepieniu, opis samej szczepionki, szczepienia, jak również reakcji 

poszczepiennych oraz możliwych powikłań poszczepiennych. 
Anliegend erhalten Sie ein Merkblatt über die Durchführung der Schutzimpfung gegen Influenza. Darin sind die wesentlichen 

Angaben über die durch die Impfung vermeidbare Krankheit, den Impfstoff, die Impfung sowie über Impfreaktionen und 

mögliche Impfkomplikationen enthalten. 

 

Przed przeprowadzeniem szczepienia należy podać dodatkowo następujące dane: 
Vor der Durchführung der Impfung wird zusätzlich um folgende Angaben gebeten: 

 

1. Czy u osoby szczepionej występuje choroba charakteryzująca się niedoborem odporności 

(nabyta, wrodzona, uwarunkowana lekowo)? 
Besteht bei dem Impfling eine Immunmangelkrankheit (erworben, angeboren, durch Medikamente bedingt)? 

□  Tak  (Ja)   □  Nie  (Nein) 

 

2. Czy osoba szczepiona otrzymała w czasie poprzednich trzech miesięcy immunoglobulinę 

(gamma-globulinę) lub przeszła transfuzję krwi? 
Hat der Impfling in den vergangenen drei Monaten Immunglobulin (Gammaglobulin) erhalten oder wurde eine 

Bluttransfusion vorgenommen? 

□  Tak  (Ja)   □  Nie  (Nein) 

 

3. Czy u pacjenta rozpoznano alergię – szczególnie na białko jaja kurzego?  
Ist bei dem Patienten eine Allergie – insbesondere gegen Hühnereiweiß – bekannt?  

□  Tak  (Ja)   □  Nie  (Nein) 

 
jeżeli tak, to jaką ___________________________________________________ 
wenn ja, welche 

 

4. Czy po poprzednich szczepieniach u osoby szczepionej występowały objawy alergiczne, 

wysoka gorączka lub jakiekolwiek inne nietypowe reakcje? 
Traten bei dem Impfling nach einer früheren Impfung allergische Erscheinungen, hohes Fieber oder andere 

ungewöhnliche Reaktionen auf? 

□  Tak  (Ja)   □  Nie  (Nein) 

 

Jeżeli Państwo chcą się dowiedzieć więcej na temat szczepień ochronnych przeciwko grypie, prosimy 

zwrócić się z tym do lekarza-specjalisty ds. szczepień! 
Falls Sie noch mehr über die Schutzimpfung gegen Influenza wissen wollen, fragen Sie den Impfarzt! 

 

Do szczepienia prosimy zabrać ze sobą książeczkę szczepień ochronnych dziecka! 
Zum Impftermin bringen Sie bitte das Impfbuch mit!  
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Deklaracja zgody 
Einverständniserklärung 

 

na przeprowadzenie szczepienia ochronnego przeciwko grypie za pomocą żywej szczepionki 
zur Durchführung der Schutzimpfung gegen Influenza – mit Lebendimpfstoff 

 

 
Nazwisko osoby szczepionej __________________________________________________________ 

Name des Impflings 

 
Data urodzenia ____________________________________________________________________ 
geb. am 

 
Z treścią pouczenia zapoznałem (-am) się i w rozmowie z moim (-ją) lekarzem (-rką) otrzymałem (-am) 

wyczerpujące wyjaśnienia na temat szczepienia. 
Ich habe den Inhalt des Merkblatts zur Kenntnis genommen und bin von meinem Arzt/meiner Ärztin im Gespräch ausführlich 
über die Impfung aufgeklärt worden. 

 

□  Dalszych pytań nie mam. 
Ich habe keine weiteren Fragen. 

 

□  Wyrażam zgodę na zaproponowane szczepienie przeciwko grypie. 
Ich willige in die vorgeschlagene Impfung gegen Influenza ein. 

 

□  Odrzucam szczepienie. Zostałem (-am) poinformowany (-a) na temat możliwych następstw 
odrzucenia szczepienia. 

Ich lehne die Impfung ab. Über mögliche Nachteile der Ablehnung dieser Impfung wurde ich informiert. 

 

 

Uwagi Vermerke _____________________________________________________________________ 

 

 

Miejscowość, data Ort, Datum ___________________________________________________________ 

 

 

________________________________  ________________________________________ 
Podpis osoby szczepionej lub   Podpis lekarza / lekarki 
opiekuna prawnego      
Unterschrift des Impflings bzw. des Sorgeberechtigten Unterschrift des Arztes/der Ärztin 
  

 


