GRYPA

a ciąża

W czasie ciąży

spada odporność
w kontakcie z wirusami
i pasożytami
Wszystkie infekcje cechują się
cięższym przebiegiem
i dużo trudniej je wyleczyć

Kobiety w ciąży narażone są
na zwiększone ryzyko powikłań grypy takich jak:

zapalenie mięśnia serca, oskrzeli lub płuc
poronienie we wczesnej ciąży
przedwczesna czynność skurczowa
w ciąży zaawansowanej
niekorzystne zakończenie ciąży

20%
U jednej na pięć kobiet spodziewających się dziecka grypa może przejść
w zapalenie płuc. Bywa, że wymaga ono nawet pobytu na oddziale
intensywnej terapii.1

0-13tygodni
Zakażenie grypą w ciąży jest najbardziej niebezpieczne w pierwszym
trymestrze ciąży, gdyż może powodować wady wrodzone dziecka.1

32%
9%

ciężarnych chorujących
na grypę wymaga hospitalizacji1
hospitalizowanych z powodu grypy
kobiet w ciąży wymagało leczenia
w oddziałach intensywnej opieki
medycznej (OIOM)2

Szczepienie przeciw

GRYPIE

a ciąża

Szczepienie przeciw grypie
chroni przyszłą mamę i jej dziecko
przed i po porodzie

Przeciw grypie można się zaszczepić
w dowolnym momencie ciąży
Nie ma żadnych ograniczeń co do odstępu
pomiędzy szczepieniem a ciążą
Szczepienie przeciw grypie kobiet w ciąży skutecznie
chroni niemowlęta, gdyż matczyne przeciwciała
są aktywnie transportowane przez łożysko do dziecka3,4

70%

skuteczność szczepienia kobiet
w drugim i trzecim trymestrze ciąży5

63%

w pierwszych sześciu miesiącach życia
niemowlęta zaszczepionych matek
chorują na grypę rzadziej o 63%
niż dzieci matek niezaszczepionych

Szczepienia
6,7

są bezpieczne :

Nie stwierdzono częstszego występowania
niepożądanych odczynów poszczepiennych
Nie stwierdzono zwiększonego ryzyka
poronienia, porodu przedwczesnego
oraz konieczności rozwiązania ciąży cięciem
cesarskim

Szczepienia
dla kobiet w ciąży
są refundowane
(z 50% odpłatnością)

Nie stwierdzono zwiększonego ryzyka
występowania wad rozwojowych u płodu
oraz niekorzystnego wpływu na rozwój
psychomotoryczny dzieci

Szczepienia przeciw grypie u kobiet w ciąży
są rekomendowane m.in. przez:

ACIP
Ministra Zdrowia RP, Światową Organizację Zdrowia (WHO),
Europejskie Centrum ds. Zapobiegania i Kontroli Chorób (ECDC),
Amerykański Komitet Doradczy ds. Szczepień (CDC – ACIP),
Amerykańskie Kolegium Położników i Ginekologów (ACOG),
Krajową Służbę Zdrowia Wielkiej Brytanii (NHS).
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