
Ochrona zdrowia 
przed grypą
Szczepienia przeciwko grypie w Anglii

Informacja dla uczniów w klasach od 7 do 11
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1.   Ochrona własnego zdrowia 
Szczepionka może chronić przed grypą i jej ciężkimi 
powikłaniami, takimi jak zapalenie oskrzeli i zapalenie 
płuc.

2.  Ochrona rodziny i znajomych 
Szczepienie może chronić zdrowie bardziej 
narażonych członków rodziny i znajomych.

3.  Bez zastrzyku 
Szczepionka w formie aerozolu do nosa jest 
bezbolesna i łatwa do podania.

4.  Szczepionka jest lepsza niż 
grypa 
Szczepionka w aerozolu do nosa chroniąca 
przed grypą została już podana milionom 
ludzi na całym świecie i jest bardzo 
bezpieczna.

5.  Uniknięcie złego 
samopoczucia 
Osoba chora na grypę może się źle czuć 
przez kilka dni, przez co nie będzie 
w stanie wykonywać swoich ulubionych 
zajęć.
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Niniejsza ulotka skierowana jest do dzieci i młodzieży 
w klasach od 7 do 11. Więcej informacji na temat 
uprawnień dzieci do szczepień można znaleźć na stronie 
internetowej: www.nhs.uk/child-flu

dzieciom w wieku dwóch 
i trzech lat (ukończonych 
do 31 sierpnia obecnego 
sezonu zachorowań na 
grypę) 

wszystkim dzieciom 
w wieku szkolnym 
(szkoła podstawowa)

wszystkim dzieciom 
i młodzieży w wieku 
szkolnym (szkoła 
ponadpodstawowa, 
klasy od 7 do 11)

dzieciom z problemami 
zdrowotnymi 
powodującymi większe 
zagrożenie związane 
z grypą

Szczepionka przeciwko grypie oferowana jest 
bezpłatnie:

http://www.nhs.uk/child-flu
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Dlaczego należy zaszczepić się przeciwko 
grypie? 

Grypa może powodować bardzo nieprzyjemne objawy, 
w tym gorączkę, zatkany nos, suchy kaszel, ból gardła, 
bóle mięśni i stawów oraz znaczne zmęczenie. Objawy 
mogą się utrzymywać przez kilka dni lub dłużej.  
U niektórych osób pojawiają się powikłania wymagające 
hospitalizacji.

Jakie są korzyści ze szczepienia?

Szczepienie umożliwia ochronę przed chorobą, której 
przebieg może być bardzo ciężki. Dzięki niej można 
uniknąć złego samopoczucia, niemożności wykonywania 
ulubionych zajęć oraz przerw w nauce szkolnej.

Dlaczego szczepienie jest oferowane dużej 
liczbie młodych ludzi?

Szczepionka może chronić przed 
grypą oraz obniżyć możliwość 
przenoszenia choroby na inne 
osoby, co z kolei zwiększa  
ochronę rodziny i znajomych. 

Może ona zmniejszyć poziom 
występowania grypy 
w populacji w sezonie 
zimowym, kiedy 
państwowa służba 
zdrowia może być 
pod zwiększoną 
presją związaną 
z dalszym szerzeniem 
się COVID-19.



Ochrona zdrowia przed grypą

6

Zaszczepiłem/-łam się w zeszłym roku. Czy 
muszę się szczepić ponownie w tym roku?

Tak, ponieważ wirusy wywołujące grypę zmieniają się 
każdego roku i szczepionka może zostać dostosowana. 
Z tego powodu zalecamy ponowne szczepienie 
przeciwko grypie w tym roku, nawet jeżeli dana osoba 
została zaszczepiona rok temu.

W jaki sposób podawana jest szczepionka?

Szczepionka jest zazwyczaj podawana w postaci 
aerozolu do nosa.

Jak działa aerozol do nosa? 

Aerozol do nosa zawiera wirusy, które zostały osłabione, 
tak aby nie mogły wywołać grypy, ale by mogły 
wzmocnić układ odpornościowy. 

Szczepionka wchłania się szybko wewnątrz nosa, więc 
nawet jeżeli osoba szczepiona kichnie od razu po jej 
podaniu, nie obniży to jej skuteczności.

Czy szczepionka ma jakieś działania 
niepożądane?

Skutki uboczne obejmują zwykle katar lub zatkany nos, 
ból głowy, ogólne zmęczenie oraz nieznaczną utratę 
apetytu. Objawy te są jednak o wiele łagodniejsze niż 
w przypadku wystąpienia grypy lub jej powikłań. Ciężkie 
działania niepożądane są rzadkie.
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Porady dla młodzieży cierpiącej na 
choroby przewlekłe

Osoby cierpiące na choroby wiążące się 
z podwyższonym ryzykiem powikłań w wyniku 
zachorowania na grypę powinny co rok poddawać 
się szczepieniu przeciwko tej chorobie. 

Dzieci i młodzież należące do tej grupy w klasach 
od 7 do 11 będą szczepione razem z rówieśnikami. 
Mogą one również zgłosić się na szczepienie 
w przychodni lekarskiej, jeżeli nie chcą czekać na 
szkolną kolejkę szczepień. 
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Więcej informacji podano na stronie internetowej 

www.nhs.uk/child-flu.

Przewlekłe choroby związane 
z podwyższonym ryzykiem powikłań 
w wyniku zachorowania na grypę

Do tych problemów zdrowotnych należą:

• poważne trudności w oddychaniu, np. u niektórych 
chorych na astmę 

• ciężkie choroby serca 

• ciężkie choroby nerek lub wątroby 

• cukrzyca 

• osłabiony układ odpornościowy w wyniku chorób lub 
przyjmowania leków takich jak sterydy 
bądź chemioterapii

• problemy ze śledzioną, np. z powodu anemii 
sierpowatej lub celiakii, bądź będące wynikiem 
usunięcia tego narządu

• niepełnosprawność intelektualna

• zaburzenia układu nerwowego, np. porażenie 
mózgowe

http://www.nhs.uk/child-flu
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Czy są przypadki, w których młodym 
ludziom nie należy podawać szczepionki 
w aerozolu do nosa? 

Szczepionka donosowa jest oferowana dzieciom  
i młodzieży, ponieważ jest skuteczniejsza w programie 
szczepień niż szczepionka w zastrzyku. W niektórych 
przypadkach szczepionki w aerozolu do nosa nie należy 
podawać młodzieży z przewlekłymi chorobami 
(szczegółowe informacje podano na następnej stronie). 
Rodzice osób małoletnich otrzymają formularz zgody, 
który powinni wypełnić 
przed szczepieniem 
dziecka. Formularz 
ten zawiera pytania 
mające na celu 
ustalenie, czy 
szczepionka jest 
w danym 
przypadku 
odpowiednia. 

W razie pytań 
rodzice mogą 
skontaktować się ze 
szkolnym zespołem 
do spraw szczepień. 
W przypadku gdy 
szczepionka 
donosowa nie może 
zostać podana, 
oferowana będzie 
szczepionka w formie 
zastrzyku.
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Komu nie należy podawać szczepionki 
w aerozolu do nosa? 

Szczepionkę w postaci zastrzyku należy podać zamiast 
szczepionki donosowej w następujących przypadkach:

• świszczący oddech w chwili obecnej lub w ciągu 
ostatnich 72 godzin

• osłabiony układ odpornościowy bądź mieszkanie 
z osobą, która musi przebywać w izolacji z powodu 
ciężkiej immunosupresji 

• osoby wymagające leczenia salicylanem

• reakcja anafilaktyczna w przeszłości na szczepionkę 
przeciw grypie lub jeden z jej składników (oprócz jaj) 

Osoby, którym podano szczepionkę donosową, powinny 
przez około dwa tygodnie unikać w domu kontaktu 
z osobami, których układ odpornościowy jest silnie 
osłabiony. 

Jeżeli kontakty takie są prawdopodobne lub niemożliwe 
do uniknięcia, należy zastosować szczepionkę przeciw 
grypie w innej formie.

Co zrobić w razie złego samopoczucia 
w dniu szczepienia?

Szczepienie można odłożyć w razie podwyższonej 
temperatury. Katar lub silnie zatkany nos mogą 
spowodować, że szczepionka nie zostanie wchłonięta do 
organizmu. W takim przypadku szczepienie przeciwko 
grypie może zostać przełożone do momentu ustąpienia 
objawów kataru.
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Czy szczepionka w aerozolu do nosa zawiera 
żelatynę wieprzową?

Tak. Szczepionka w aerozolu do nosa zawiera wysoko 
przetworzoną formę żelatyny (żelatynę wieprzową), która 
jest wykorzystywana w szerokim zakresie do produkcji 
wielu podstawowych leków. Żelatyna pomaga 
w utrzymaniu stabilności wirusa w szczepionce w celu 
zapewnienia jak najlepszej ochrony przed grypą.

Szczepionka donosowa jest oferowana dzieciom 
i młodzieży, ponieważ jest skuteczniejsza w programie 
szczepień niż szczepionka w zastrzyku. Jest ona łatwiejsza 
do podania i jest uważana za skuteczniejszą 
w ograniczeniu rozprzestrzeniania się grypy na inne 
osoby, które mogą być bardziej narażone na powikłania 
związane z tą chorobą. 

Jeżeli jednak dana osoba jest szczególnie narażona na 
powikłania grypy z powodu jednego lub więcej 
problemów zdrowotnych bądź leczenia i nie może 
przyjąć szczepionki donosowej, powinna ona otrzymać 
szczepionkę w formie zastrzyku.

Osoby, które nie akceptują stosowania żelatyny 
wieprzowej w produktach medycznych, mogą otrzymać 
w tym roku inną szczepionkę w formie zastrzyku. Rodzice 
dziecka mogą omówić dostępne opcje ze szkolnym 

zespołem do spraw 
szczepień.



Gdzie można uzyskać dodatkowe 
informacje?

Więcej informacji podano na stronie internetowej 
www.nhs.uk/child-flu. W przypadku pytań 
należy skontaktować się ze szkolnym zespołem do 
spraw szczepień, lekarzem pierwszego kontaktu 
lub pielęgniarką.
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