
U kobiet w ciąży występuje zwiększone 

ryzyko rozwinięcia się poważnej

postaci grypy. Dlatego też Norweski

Instytut Zdrowia Publicznego

zalecakobietom będącym w 2. i 3.

trymestrze ciąży przyjęcie szczepienia 

przeciwko grypie sezonowej.

GRYPA SEZONOWA
Szczepienie dla kobiet w ciąży chroni zarówno matkę, 
jak i dziecko
Zwiększone ryzyko zachorowania na poważną 
postać grypy
Grypa jest chorobą występującą powszechnie,   zarówno 
u kobiet w ciąży, jak i pozostałych kobiet. U  kobiet
ciężarnych występuje natomiast wyższe ryzyko wystąpienia
poważnego przebiegu choroby, a także powikłań.
Ryzyko wzrasta wraz z zaawansowaniem ciąży. Jeśli u
matkirozwinie się poważna postać choroby, stwarza to
takżeniebezpieczeństwo dla płodu.

Ochrona dla matki
Szczepienie daje tak samo dobrą ochronę kobietom w 
ciąży, jak i innym zdrowym osobom dorosłym.  
Niektóre inne wirusy i bakterie mogą wywoływać  objawy 
przypominające grypę. Szczepienie nie chroni przeciwko 
tym drobnoustrojom. 

Ochrona dla dziecka także po porodzie
Ryzyko wystąpienia poważnej postaci grypy oraz śmierci 
z powodu grypy jest znacznie wyższe u niemowląt, 
niż u starszych dzieci i dorosłych. Jeśli matka przyjmie  
 szczepienie będąc w ciąży zapewni ono także ochronę dla 
dziecka przez pierwsze pół roku po porodzie.

Zalecenia dla kobiet w ciąży
• Kobietom będącym w 2. i 3. trymestrze ciąży zaleca się

wykonanie szczepienia przed rozpoczęciem sezonu
grypowego.

• Ciężarnym w pierwszym trymestrze zaleca się
 szczepienie, jeżeli  te  kobiety  znajdują się także w innej
grupie ryzyka.

Zalecenie dotyczy sezonu grypowego (jesieni i zimy). 

W celu przyjęcia szczepienia należy skontaktować się z 
 lekarzem rodzinnym. 

Informacje o szczepieniu przeciwko grypie
Szczepienie przeciwko grypie sezonowej zalecane 
kobietom w ciąży zawiera martwe cząsteczki wirusa grypy, 
które nie mogą wywołać infekcji grypowej.  Szczepionka  
nie zawiera związków rtęci ani innych środków 
konserwujących. Konieczne jest przyjęcie jednej dawki 
szczepienia, która podawana jest w formie zastrzyku.

Działania niepożądane
Szczepienie przeciwko grypie sezonowej bardzo rzadko 
wywołuje działania niepożądane, uważa się, że korzyści z 
przyjęcia szczepienia dalece przewyższają związane z tym 
ryzyko. Najczęściej występujące działania niepożądane to 
lekko obniżone samopoczucie i gorączka oraz bolesność 
w miejscu ukłucia. Szczepienie przeciwko grypie bardzo 
rzadko wywołuje poważne reakcje alergiczne.

Szczepienie nie jest szkodliwe dla płodu
W wielu krajach, w tym w USA, od wielu lat zaleca się  kob-
ietom w ciąży przyjmowanie szczepienia przeciwko grypie. 
Z doświadczeń zebranych w tych państwach wynika, że 
szczepienie przeciwko grypie, przyjęte podczas ciąży, nie 
zwiększa ryzyka poronienia, przedwczesnego porodu, a 
także nie jest szkodliwe dla płodu.

Szczepienia nie należy wykonywać, jeśli: 
• pacjent cierpi na ostrą infekcję i ma wysoką gorączkę,

powyżej 38 °C
• u pacjenta wystąpiła poważna reakcja na wcześniejszą

dawkę tego samego szczepienia,
• u pacjenta występowały natychmiastowe reakcje alergic-

zne na jajka,
• wiadomo, że pacjent ma alergię na inne związki

wchodzące w skład szczepionki

Szczegółowe informacje 
Szczegółowe informacje na temat grypy oraz szczepienia 
znaleźć można na stronach internetowych  
www.fhi.no/influensa i www.fhi.no/vaksine 

DETTE INFORMASJONSARKET KAN LASTES NED FRA WWW.FHI.NO  
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