a dzieci

GRYPA

Okres dziecięcy wiąże się z wysokim ryzykiem wystąpienia
grypy o ciężkim przebiegu i powikłań pogrypowych, w tym
laryngologicznych oraz charakterystycznych dla wieku
dziecięcego objawów ze strony ośrodkowego układu nerwowego.

20-25%
wszystkich zachorowań w Polsce stanowią
1
dzieci poniżej 4 r. ż. ,
a każdego roku na grypę i choroby grypopodobne choruje ok. 2 mln dzieci
(0-14 lat, co stanowi 45% całej populacji chorującej)

EFEKT SZCZEPIENIA
przeciw grypie u dzieci

84%
20-41%

redukcja częstości
występowania objawów
grypopodobnych2
redukcja
zaostrzeń astmy3

60-90%

skuteczność szczepienia
przeciw grypie u dzieci4

Szczepienia przeciw grypie chronią nie tylko zaszczepionych,
ale także pośrednio ich bliskich np. młodsze rodzeństwo, rodziców
oraz należących do grupy podwyższonego ryzyka seniorów5,6

Dzieci odgrywają dużą rolę w rozprzestrzenianiu się wirusa grypy7,8
dorośli

inne dzieci

Na każde 10 dzieci, które opuściły szkołę z powodu choroby
związanej z grypą zachorowało 8 członków gospodarstwa domowego9

GRYPA

a dzieci

W Polsce jest bardzo niski procent
zaszczepienia dzieci przeciw grypie
(poniżej 1% vs zalecane przez WHO 75%)

Najważniejszą przyczyną niskiego poziomu
wyszczepialności dzieci przeciw grypie jest
Niechęć/strach przed igłą i bólem.

aż

70%

dzieci boi się igły i bólu10

Dlaczego warto szczepić najmłodszych?:

Dzieci uważane są za rezerwuar wirusów grypy, odgrywając
kluczową rolę w transmisji wirusa grypy w środowisku,
a w konsekwencji powstawaniu epidemii
Dzieci nie mają w pełni rozwiniętego układu odpornościowego11
Zaszczepienie 420 dzieci chroni 1 dorosłego przed zgonem
z powodu grypy12
U dzieci mogą rozwinąć się poważne powikłania
jak zapalenie ucha środkowego, zapalenie płuc,
zapalenie zatok obocznych nosa, drgawki
gorączkowe i inne
20-30% dzieci vs 5-10% dorosłych w każdym
sezonie choruje na grypę (szacunki WHO)13
Szczepionki donosowe przeciw grypie są refundowane dla dzieci
od ukończonych 2 do ukończonych 5 lat (z 50% odpłatnością)
Światową Organizację Zdrowia (WHO),
Polskie Towarzystwo Pediatryczne,
Dostępne są również pełnopłatne
Krajowego Konsultanta ds Pediatrii
szczepionki domięśniowe dla dzieci
6 Inspektorat
m. ż. Sanitarny.
oraz od
Główny

Szczepienia przeciw grypie u dzieci
są rekomendowane m.in. przez:
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