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Zachorowania i zgony w przebiegu zakażenia wirusem grypy
• Grypa jest jedną z najczęściej występujących chorób zakaźnych oraz jednym z
najpoważniejszych zagrożeń zdrowia publicznego. Grypa ze względu na zmienność
antygenową wirusów oraz ich potencjał epidemiczny i pandemiczny nazywana jest
„ostatnią niekontrolowaną plagą ludzkości”.
• Ciężkie zachorowania oraz zachorowania zakończone powikłaniami występują u 3-5 mln
osób. 250-500 tys. pacjentów umiera z powodu grypy i jej powikłań. Najwięcej ciężkich
zachorowań na grypę jest w grupie dzieci poniżej 5 roku życia i wśród seniorów.
• W krajach Unii Europejskiej liczbę hospitalizacji z powodu grypy określa się na 3,5 mln, a
liczbę zgonów na 170 tys.
• W Polsce od kilku lat obserwuje się wzrost liczby zachorowań i podejrzeń zachorowań, a
także odnotowuje się rosnącą liczbę hospitalizacji z powodu grypy lub podejrzenia grypy.
• Szczególnie dotkliwy jest fakt zgonów z powodu choroby, której w sposób prosty i tani
można zapobiegać poprzez szczepienia. Tylko w ostatnim, jeszcze nie zakończonym
sezonie grypowym odnotowano 146 zgonów z porodu grypy.

Zachorowania i podejrzenia zachorowań na grypę
Średnia dzienna zapadalność (na 100tys. ludności) wg tygodniowych meldunków w sezonie 2018/19
w porównaniu z sezonami 2013/14 – 2017/18 (www.pzh.gov.pl)
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Zachorowania na grypę wśród dzieci
• Światowa Organizacja Zdrowia szacuje, że w każdym sezonie na grypę
choruje 5-10% populacji osób dorosłych oraz 20-30% populacji dzieci.
Coroczne szczepienia są najskuteczniejsza metodą zapobiegania
zachorowaniom na grypę oraz jej groźnym powikłaniom.
• Dzieci są największym przekaźnikiem wirusa grypy w całej populacji,
albowiem zarażają nawet do 10 dni od zakażenia, czym przyczyniają
się do wzrostu zachorowań w pozostałych grypach wiekowych.
• Skuteczność szczepienia przeciw grypie w zapobieganiu hospitalizacji z
powodu grypy u dzieci w wieku 6-59 miesięcy wynosi 60% .
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• Badaniami objęto 9 982 pacjentów, hospitalizowanych w szpitalu dziecięcym w Ontario w latach 20102014 Wśród grupy dzieci w wieku od 6.m.ż. do 5 roku życia, u 12,8% stwierdzono zakażenie wirusem
grypy.
• Analizowano grupy grypy dzieci nie szczepionych vs. te zaszczepione przeciwko grypie, 2. lub 1. dawką
szczepionki.
• Badania wykazały, że skuteczność szczepienia przeciw grypie w zapobieganiu hospitalizacji z powodu
grypy u dzieci w wieku od 6. tego do 5 roku życia wynosi 60% .

Poddano meta analizie efektywność szczepień przeciwko grypie w zapobieganiu
hospitalizacji i zgonom w przebiegu grypy , na podstawie systematycznego przeglądu
światowej literatury w latach 2007 do 2016.
• Analiza wykazała 39% (95%CI: 32-46%), istotny statystycznie wpływ szczepień na
redukcje zachorowań na grypę wśród pacjentów leczonych ambulatoryjnie.

•

Wśród dzieci szczepionych przeciwko grypie wpływ na redukcje hospitalizacji wyniósł aż
57% (95%CI:30-74%).

• Wśród starszych efekt szczepień w odniesieniu do wizyt ambulatoryjnych wyniósł 25%
(95%CL: 6-40%) , a w odniesieniu do hospitalizacji 14% (95%CI: 7-21%).

Zespół Ekspertów ds. Programu Szczepień
Ochronnych przy Ministrze Zdrowia
- rekomendacje Pediatryczny Zespół Ekspertów ds. Programu Szczepień Ochronnych
przy Ministrze Zdrowia wśród zmian w obowiązkowym Programie
Szczepień Ochronnych uznał finansowanie szczepień przeciwko grypie u
dzieci od ukończenia 6 miesiąca życia do ukończenia 5 roku życia za
priorytet koniecznych zmian wprowadzenie finansowania szczepień
przeciwko grypie.

Pediatryczny Zespół Ekspertów ds. Programu Szczepień Ochronnych przy
Ministrze Zdrowia rekomenduje finansowanie szczepień przeciwko grypie u
dzieci od ukończenia 6 miesiąca życia do ukończenia 5 roku życia
•
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dzieci z przewlekłymi chorobami układu oddechowego (łącznie z astmą),
dzieci z przewlekłymi chorobami układu krążenia,
dzieci z przewlekłymi chorobami nerek,
dzieci z przewlekłymi chorobami wątroby,
dzieci z chorobami neurologicznymi,
dzieci z chorobami hematologicznymi,
dzieci z chorobami metabolicznymi (łącznie z cukrzycą)
dzieci z zaburzeniami odporności (w tym spowodowanymi leczeniem
immunosupresyjnym i zakażeniem HIV)
dzieci leczone przewlekle salicylanami
dzieci długotrwale przebywające w placówkach opiekuńczych/leczniczych
(źródło: ACIP, August 2017, Red Book, 1018)

Szacunkowe dane liczby dzieci z grup ryzyka, zagrożonych
powikłaniami w przebiegu zakażenia wirusem grypy w wieku od
6 mc. do lat 5.
• Liczba dzieci w wymienionych grupach wysokiego ryzyka
zachorowania na grypę to ok. 5% populacji dzieci w wieku od 6 mc.
do 5 roku życia. Jest to ok. 76 tys. dzieci potencjalnie uprawnionych
do świadczenia.
• Szacunkowy koszt szczepień w tej grupie, uwzgledniający 2 dawki
szczepionki dla każdego dziecka to ok. 1% wszystkich kosztów
szczepionek w Programie Szczepień Ochronnych.

Inaktywowana, czterowalentna ,szczepionka
przeciwko grypie
• Zalecana od 6 miesiąca życia do 17 r.ż. cała populacja dziecięca :
• Osoby dorosłe od 18-64 życia z chorobami przewlekłymi:
• Choroby dróg oddechowych, np. obturacyjne choroby płuc, astma, rozedma płuc – 7x częściej
zgony, gdy dochodzi do zakażenia wirusem grypy
• Populacja dorosłych z problemami sercowo-naczyniowymi; przewlekłe choroby serca, w tym
choroba wieńcowa, po udarze mózgu chorych z chorobami serca – 11x częściej zgony, gdy
dochodzi do zakażenia wirusem grypy
• Przewlekłe choroby wątroby – ryzyko zgonu w przebiegu grypy jest 48x częstsze niż wśród chorych
którzy nie chorują na grypę.
• Populacja osób dorosłych > 65 lat , pomoc :
• 50% refundacja kosztu szczepionki
• Programu samorządowe
• Projekt: darmowych szczepień >75 roku życia

Donosowa, czterowalentna, żywa atenuowana
szczepionka przeciw grypie
• Zalecana:
• Od 2 r.ż.
2-17 cała populacja dziecięca
18-64 z chorobami przewlekłymi
Powyżej 65 roku
Wniosek: o wpisanie do szczepień zalecanych w PSO dla dzieci od 2 do 18 roku życia
• Przeciwwskazania:
• Nadwrażliwość na substancje pomocnicze
• Ciężka reakcja alergiczna (anafilaksja) na białko jaja kurzego.
• Dzieci i młodzież z niedoborami odporności :
• ostra i przewlekła białaczka, chłoniaki
• AIDS (zakażenie HIV bezobjawowe - tak) i niedobory odporności komórkowej lub leczenie wysokimi
dawkami kortykosteroidów (niskie dawki oraz leczenie miejscowe – tak)
• Dzieci i młodzież <18 r.ż. leczona salicylatami

Children’s vaccine 87% effective against circulating flu strain
Mid-season flu vaccine effectiveness data - published in Eurosurveillance - shows good protection
against the circulating strain.
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• Dane zamieszczone w Eurosurveillance z 22 lutego 2019, w połowie
sezonu grypowego sugerują , że donosowa szczepionka zawierająca
żywy wirus grypy okazała się skuteczna aż u 87% dzieci w wieku 2-14
lat.
• Skuteczność jej w grupie dorosłych od 18-64 roku życia określono w
granicach 39%. Grypa wywołana wirusem A(H1N1) to główna
przyczyna zakażeń grypowych w tym sezonie.

