
Szczepionka przeciw grypie redukuje o:

ryzyko kolejnego 
zawału serca3

ryzyko 
udaru mózgu4

Choroba wieńcowa 

Przewlekła niewydolność serca 

Wirusowe zapalenie mięśnia serca i/lub osierdzia 

Zawał serca

Udar mózgu

redukcji hospitalizacji z powodu ostrych chorób 
dróg oddechowych lub chorób układu krążenia 

redukcji ryzyka zgonu z dowolnej przyczyny

redukcji wizyt u lekarza rodzinnego5
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GRYPA

Jakie są najczęstsze powikłania kardiologiczne grypy?

przeciw grypie u pacjentów z grup wysokiego ryzyka

EFEKT SZCZEPIENIA

a sercea serce

wzrost ryzyka 
wystąpienia 
zawału serca1

Nieszczepiona 
grypa krotny6

%87

ryzyko nagłego 
zatrzymania krążenia2

%49 %67 %54

%78
%26

Dzieci i dorośli z chorobami przewlekłymi, 
w tym z chorobami układu sercowo-naczyniowego 

i cukrzycą, są szczególnie narażeni 
na powikłania zakażenia wirusem grypy.



Ryzyko wystąpienia ciężkich powikłań pogrypowych 

wszystkich 
w Polsce stanowią 
dzieci poniżej 4 r.ż.

zachorowań 

zgonów z powodu grypy 
i jej powikłań dotyczy 
dorosłych osób ≥ 65 r.ż.8

jest wyższe u pacjentów  oraz bardzo młodych
w podeszłym wieku, jak również z niektórymi 

6chorobami zasadniczymi
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przeciw grypie                u seniorów

U osób 65 r.ż. szczepienie przeciw grypie zmniejsza o 

%84
redukcja częstości 
objawów 

9grypopodobnych

%56
redukcja ryzyka zachorowania 

12na choroby układu oddechowego

%- %20 41
redukcja 

10zaostrzeń astmy

%- %20 25

 około %90

%50
redukcja ryzyka 

12hospitalizacji

%67
ryzyko hospitalizacji z powodu 

13powikłań grypy i zapalenia płuc

%- %60 90
skuteczność szczepienia 

11przeciw grypie u dzieci

%68
redukcja 

13ryzyka zgonu

%91
ryzyko zgonu z powodu 

13powikłań grypy i zapalenia płuc

przeciw grypie                 u dzieci
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Szczepienia przeciw grypie są refundowane 

dla osób po 65 roku życia (z 50% odpłatnością).
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