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opracowywana jest nowa szczepionka przeciw grypie, na podstawie szczepów wirusa krążących
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Po podaniu szczepionki następuje stymulacja układu odpornościowego organizmu do wytwarzania swoistych
na półkuli północnej. Szczepienia wykonuje się zwykle w okresie jesiennym przed okresem wzmożonych
przeciwciał. Dzięki temu rozwija się odporność, która utrzymuje się maksymalnie rok. Powtarzanie szczepień co
zachorowań na grypę. Szczepieniu powinny się poddać zwłaszcza osoby z grup wysokiego ryzyka wystąpienia
roku ma wpływ na ich skuteczność - zwiększa efektywność szczepienia.
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przeciwko grypie nie chroni przed przeziębieniem. Średnio przeziębiamy się kilka razy do roku, częściej w okresie
jesienno-zimowym. Dlatego szansa, że pacjent zaszczepiony na grypę zachoruje na przeziębienie jest duża,
a u niektórych osób przeziębienie może wystąpić wkrótce po szczepieniu, co niekiedy prowadzi do całkowicie
błędnego wniosku, że szczepionka spowodowała chorobę.
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