PROFILAKTYKA

Warto się zaszczepić
przeciw grypie?

ZAPRASZAMY DO GABINETÓW ZABIEGOWYCH W:
 Przychodni Rejonowo-Specjalistycznej
 Przychodni Rejonowo-Specjalistycznej
 Przychodni Rejonowo-Specjalistycznej
 Przychodni Internistyczno-Pediatrycznej
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Łojewskiej 6
Rembielińskiej 8
Poborzańskiej 6
Tykocińskiej 34

CENTRUM OBSŁUGI PACJENTA 22 518 26 66

Uwaga!!! szczepienia trwają do 6 grudnia 2013 roku
Szczepienia przeciw grypie pozwalają uniknąć
poważnych problemów zdrowotnych

Zapraszamy także na ODPŁATNE
SZCZEPIENIA PRZECIW GRYPIE

Ceny szczepień promocyjne!

Kwartalnik Pacjenta

Grypa jest chorobą zakaźną stanowiącą duże zagrożenie dla zdrowia.
Według Światowej Organizacji Zdrowia
na świecie rocznie na grypę zapada
5 – 10% ogólnej populacji. Grypa jest
jedną z ważniejszych przyczyn zachorowań oraz umieralności ludzi,
powodując jednocześnie duże straty
ekonomiczne.
Zarażenie wirusem grypy następuje drogą kropelkową. Zachorowanie na
grypę może powodować pojawienie się
innych chorób jako powikłań. Może
również doprowadzić do pogorszenia
przebiegu chorób występujących przed
zachorowaniem. Grypa może doprowadzić do groźnych powikłań ze strony
układu oddechowego, krążenia, ośrodkowego układu nerwowego oraz innych
narządów (ucha środkowego, nerek).
Wskazania medyczne do szczepienia dotyczą głównie osób od 65 roku życia. Infekcje grypowe są szczególnie groźne dla osób w podeszłym
wieku. W tej grupie pacjentów są one
najczęstszą przyczyną zaostrzeń chorób układu oddechowego, mogą także
prowadzić do powikłań ze strony pozostałych układów, w tym układu sercowo-naczyniowego. Liczne badania farmakoekonomiczne wskazują, iż szczepienie przeciwko grypie jest postępowaniem o wysokim współczynniku
efektywności, szczególnie w populacji
osób starszych. Stosowanie szczepień
ochronnych zmniejsza liczbę zachorowań, redukuje liczbę hospitalizacji
i śmiertelność z powodu grypy i jej
powikłań. Szczepienia ochronne dodatkowo zmniejszają zużycie antybiotyków, co biorąc pod uwagę rosnącą
oporność bakterii, jest korzystnym
zjawiskiem.
Celem szczepień przeciwko grypie
jest nie tylko uniknięcie zachorowania,
ale przede wszystkim uniknięcie poważnych powikłań pogrypowych takich
jak: zapalenie płuc, zapalenie ucha
środkowego, zapalenie mięśnia sercowego. Grypa może także wywołać
zaburzenia neurologiczne oraz powikłania ze strony układu nerwowego, np.
zapalenie mózgu. Skuteczność szczepionki przeciwko grypie ocenia się na
70 – 90%. Odporność po szczepieniu
wykształca się po około dwóch tygodniach i trwa od 6 do 12 miesięcy.
Wykazano również, że szczepienie przeciwko grypie jest bezpieczną i skuteczną metodą profilaktyki
powikłań pogrypowych w grupach
wysokiego ryzyka.
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