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Grypa sezonowa  

Szczepionka dla kobiet w ciąży chroni zarówno matkę jak i dziecko  

Grypa jest tak samo powszechna wśród kobiet w ciąży, jak wśród innych kobiet. Kobiety w 
ciąży są jednak bardziej narażone na ciężki przebieg choroby i powikłania. Ryzyko to rośnie 
wraz z wiekiem ciąży. Jeśli matka poważnie zachoruje, stanowi to zagrożenie również dla 
płodu.  

Chroni matkę  

Badania pokazują, że szczepionka przeciw grypie zapewnia kobietom w ciąży równie dobrą 
ochronę jak innym zdrowym osobom dorosłym.  

Chroni dziecko również po narodzinach  

Niemowlęta są bardziej niż starsze dzieci i dorośli narażone na poważny przebieg choroby i 
śmierć w wyniku grypy. Jeśli matka przyjmie szczepionkę w ciąży, również dziecko jest 
chronione przez pierwsze pół roku po porodzie.  

Zalecenia dla kobiet w ciąży  

• Zaleca się, aby kobiety w 2 i 3 trymestrze ciąży szczepiły się przed sezonem 
grypowym.  

• Kobietom w 1 trymestrze ciąży zaleca się, aby szczepiły się, jeśli należą również do 
innej grupy ryzyka.  

 
Zalecenia te dotyczą sezonu grypowego (jesień i zima). Aby się zaszczepić, skontaktuj się ze 
swoim lekarzem rodzinnym.  

O szczepionce przeciw grypie  

Szczepionka przeciw grypie zalecana dla kobiet w ciąży zawiera fragmenty zabitego wirusa 
grypy i dlatego nie może powodować zachorowania na grypę. Szczepionka nie zawiera 
związków rtęci ani innych substancji konserwujących. Potrzebna jest jedna dawka, a 
szczepionkę podaje się w formie zastrzyku. Szczepionka przeciw grypie nie chroni przed 
koronawirusem lub innymi wirusami i bakteriami, które również mogą powodować objawy 
grypopodobne. 

Szczepionka nie uszkadza płodu  

Wiele krajów, w tym Stany Zjednoczone, od wielu lat zalecają szczepionkę kobietom w ciąży. 
Doświadczenia z tych krajów pokazują, że szczepionka przeciw grypie stosowana w ciąży nie 
zwiększa ryzyka poronienia, przedwczesnego porodu lub uszkodzenia płodu.  
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Skutki uboczne  

Szczepionka przeciw grypie bardzo rzadko powoduje poważne skutki uboczne, a korzyść 
płynąca ze szczepienia znacznie przerasta związanie z nim ryzyko. Najczęstsze skutki uboczne 
to łagodne pogorszenie samopoczucia i gorączka, a także bolesność w miejscu nakłucia. 
Ciężkie reakcje alergiczne po szczepieniu przeciwko grypie występują bardzo rzadko.  

Szczepionki nie należy przyjmować, jeśli:  

• masz ostrą infekcję z gorączką powyżej 38 °C  
• wystąpiła u Ciebie ciężka reakcja na poprzednią dawkę tej samej szczepionki  
• występowały u Ciebie poważne natychmiastowe reakcje alergiczne na jajka  
• masz rozpoznaną alergię na inne składniki szczepionki.  

Więcej informacji  

Więcej informacji na temat grypy i szczepionki można znaleźć na stronie  
www.fhi.no/influensa i www.fhi.no/influensavaksine 
 


