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Grypa czy 
przeziębienie? 

Grypa pojawia się nagle, przebieg 

choroby charakteryzuje się wysoką gorączką 

>38°C, towarzyszą jej dreszcze, silne bóle głowy 

oraz bóle mięśniowo- stawowe. Pojawiają się 

nagłe, duszące ataki kaszlu. Objawy choroby 

utrzymują się znacznie dłużej niż w przypadku 

przeziębienia. Może wystąpić krwawienie z 

nosa lub/i zapalenie spojówek. Grypie często 

towarzyszą nadkażenia bakteryjne, które u 

osób z grup wysokiego ryzyka mogą prowadzić 

do groźnych powikłań! Do tych grup należą: 

chorzy na przewlekłe schorzenia układu 

oddechowego ( m.in. astma), osoby z 

chorobami układu krążenia i o obniżonej 

odporności. 

Przeziębienie w odróżnieniu od 

grypy, rozwija się stopniowo, przebiega z 

nasileniem kataru, bólu gardła i łzawieniem 

oczu. Występuje nieznacznie podwyższona 

temperatura ciała 37-37,7°C.  

Jak zapobiec 
zarażeniu? 

 Coroczne szczepienia 
 Regularne mycie rąk  
 Unikanie bliskiego 

kontaktu z osobami 
chorymi 

 Używanie żelu antybakteryjnego bądź 
jednorazowych chusteczek 
dezynfekujących w czasie podróży 

 W przypadku wystąpienia objawów 
grypowych pozostanie w domu, gdy 
konieczne jest przebywanie poza 
domem - unikanie tłumu i zgromadzeń 

 Zakrywanie ust i nosa podczas kaszlu 
oraz kichania, najlepiej przy pomocy 
chusteczki jednorazowej 

 

 

Jak w przypadku innych chorób wirusowych, 

antybiotyki są nieskuteczne. W Polsce 

dostępne są dwa leki antygrypowe, dostępne 

na receptę, które powinno się przyjąć do 48 h 

od wystąpienia objawów .W innym przypadku 

leczenie grypy jest głównie objawowe.  

Szczepienia 
Najlepszy sposób zapobiegania  

   grypie sezonowej 

  Kto? 

 zalecane dla wszystkich osób po 6 miesiącu 

życia 

 osoby przewlekle chore lub z obniżoną 

odpornością 

 osoby w podeszłym wieku, powyżej 55 roku 

życia 

 kobiety w ciąży i planujące ciąże 

 pracownicy ochrony zdrowia 

Kiedy? Po podaniu szczepionki, swoista 

odporność rozwija się w ciągu 2–3 tygodni, 

dlatego najlepiej szczepić się od września do 

listopada. Niemniej jednak okres szczepień trwa 

cały sezon grypowy.„Grypa 65+”Osoby 

powyżej 65 roku życia, mają osłabiony układ 

odpornościowy. Szacuje się, że 90% zgonów 

wywołanych powikłaniami grypy przypada dla 

tej grupy wiekowej. W związku z tym, że 

należą do grupy podwyższonego ryzyka objęte 

są programem bezpłatnych szczepień . Okres 

szczepień rozpoczyna się 1 września w podmiotach 

leczniczych wykazanych na stronie internetowej: 

www.um.warszawa.pl 


