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Grypa
 Z dniem 1 października 2019 roku rozpoczął się sezon zachorowań na grypę
i wirusy grypopodobne. Grypa stwarza poważne zagrożenie dla zdrowia na całym świecie.  
Szacuje się, że rocznie występuje około 1 miliard przypadków zachorowań, od 3 do 5 
milionów ciężkich przypadków powikłań pogrypowych i 290 000-650 000 zgonów 
związanych z grypą w skali świata. 

 W marcu 2019 r. WHO opublikowała Globalną Strategię Zapobiegania Grypie na 
lata 2019-2030, której celem jest prewencja grypy sezonowej, kontrola rozprzestrze-
niania się choroby ze zwierząt na ludzi i przygotowanie do ewentualnej pandemii.

 Grypa atakuje bez względu na szerokość geograficzną, wiek pacjenta, itp. powo-
dując niejednokrotnie poważne powikłania pogrypowe lub zaostrzenie już istniejących 
chorób. Należy podkreślić, że skutki infekcji grypowej powinny być  rozpatrywane nie 
tylko w aspekcie utraty zdrowia, ale również w wymiernych, policzalnych skutkach
ekonomicznych, które musimy ponosić. 

 Zakład Badania Wirusów Grypy, Krajowy Ośrodek ds. Grypy, znajdujący się
w NIZP-PZH, jest doświadczonym i jednym ze 145 takich ośrodków na świecie. Podlega 
Światowej Organizacji Zdrowia i jest wysoko przez nią oceniany. 

 Dlatego też korzystając z bogatego doświadczenia i dorobku badawczego reko-
mendujemy wszystkim Pracownikom ochrony zdrowia zlecanie badań diagnostycznych, 
które potwierdzą lub wykluczą obecność wirusa grypy. 

 Wczesna i trafnie postawiona przez lekarza diagnoza oraz wdrożone w ciągu
48 godzin leczenie, umożliwi skrócenie czasu choroby, uniknięcie niepotrzebnej anty-
biotykoterapii, a także zminimalizuje  ryzyko groźnych powikłań pogrypowych.

 Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego – PZH posiada w swojej ofercie kilka 
rodzajów badań metodami biologii molekularnej. Wyniki badań przekazywane są naj-
później do 24 godzin od otrzymania próbki, natomiast w przypadku przysłania jej do 
godziny 9, możliwe jest uzyskanie wyniku tego samego dnia. 

 Materiał do badań może stanowić zarówno wymaz z nosa i gardła, popłuczyny
z drzewa oskrzelowego, jak również materiał post mortem. Zakład wykonuje również 
badania pozwalające wykrywać jednocześnie wirusa grypy typu A i B oraz 13 innych 
wirusów oddechowych (wirus RS typu A i B, adenowirus, ludzki metapneumowirus, 
ludzki koronawirus 229E/NL63, ludzki koronawirus OC43, wirusy paragrypy typy 
1 – 4, ludzki rinowirus A/B/C, enterowirus, ludzki wirus boka). Takie badanie jest nie-
zwykle cenne w przypadku dzieci i osób przebywających na oddziałach intensywnej 
terapii. 

 Pracownicy Zakładu służą również pomocą w doborze odpowiedniego badania.
W tym celu przed pobraniem materiału od pacjenta należy skontaktować się z nami 
pod numerem 22 542 12 74 w godzinach od 7:30 do 15:30.
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