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KOMUNIKAT GŁÓWNEGO INSPEKTORATU SANITARNEGO 
W ZWIĄZKU Z WYSTĄPIENIEM PRZYPADKÓW ZAKAŻENIA 

WIRUSEM GRYPY ŚWIŃ TYPU A/H1N1 U LUDZI W USA I MEKSYKU 
z dnia 26 kwietnia 2009 r. (godz. 19.00 ) 

(Źródło: WHO, CDC, ECDC) 
 
 

GRYPA ŚWIŃ – NAJCZĘŚCIEJ ZADAWANE PYTANIA 
(Źródło: CDC) 

Grypa świń jest zakaźną chorobą układu oddechowego świń, wywoły-
waną prze wirus grypy typu A. 
Do tej pory przypadki zakażeń tym wirusem u ludzi były rzadkie, jednak-
że potwierdzono możliwość ich przenoszenia z człowieka na człowieka. 
Od grudnia 2005 r. do lutego 2009 r. w USA (w 10 stanach) łącznie 
stwierdzono 12 przypadków zakażeń wirusem grypy świń u ludzi.. Od 
marca 2009 r. potwierdzono przypadki zakażeń nowym szczepem wirusa 
typu A/H1N1. Wystąpiły one w Kalifornii i Teksasie. Obecnie trwa docho-
dzenie epidemiologiczne mające m.in. na celu określenie źródła zakaże-
nia. 
 

Co to jest grypa świń ? 
 Grypa świń jest chorobą układu oddechowego świń powodowaną 
przez wirusy grypy typu A. U świń wirusy te powodują liczne zachoro-
wania, jednakże śmiertelność na skutek zakażenia jest niska. Wirus gry-
py świń typu A/H1N1 został wyizolowany po raz pierwszy u świń w 1930 
roku. 
 

Jak dużo jest wirusów grypy świń ? 
 Tak jak i pozostałe wirusy grypy, tak i wirusy grypy świń stale ulegają 
zmianom. Świnie mogą zostać zakażone przez wirusy grypy ptaków, 
ludzi i świń. Kiedy dojdzie do jednoczesnego zakażenia świni wirusami 
pochodzącymi od różnych gatunków, może dojść do reasortacji, w wy-
niku której powstanie nowy szczep wirusa. Obecnie od świń izoluje się 
głównie szczepy H1N1, H1N2, H3N2 i H3N1. 
 

GRYPA ŚWIŃ U LUDZI 
 

Czy ludzie mogą zachorować na grypę świń ? 
 Zwykle wirusy grypy świń nie zakażają ludzi. Jednakże wcześniej do-
chodziło do sporadycznych przypadków zakażeń, najczęściej na skutek 
bezpośredniego kontaktu z tymi zwierzętami (np. dzieci bawiące się bli-
sko zwierząt lub pracownicy ferm). W chwili obecnej stwierdzono jednak 
udokumentowane przypadki przeniesienia wirusów grypy świń bezpośre-
dnio z człowieka na człowieka. 
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Jak często dochodzi do zakażenia wirusem grypy świń u ludzi ? 
 Wcześniej amerykańskie CDC otrzymywało zgłoszenia o jednym przy-
padku rocznie lub co dwa lata, ale od grudnia 2005 r. do lutego 2009 r. 
stwierdzono 12 przypadków zakażenia. 
 

Jakie są objawy grypy świń u ludzi? 
 Objawy są podobne do tych towarzyszących grypie sezonowej, w tym 
np. gorączka, osłabienie, brak apetytu, kaszel. U niektórych osób wystą-
pił katar, ból gardła, nudności, wymioty i biegunka. 
 

Czy można zarazić się wirusem grypy świń przez zjedzenie 
wieprzowiny? 
 Nie. Grypa świń nie przenosi się przez żywność. Nie można zarazić się 
grypą świń poprzez zjedzenie mięsa wieprzowego i produktów wieprzo-
wych. Jedzenie prawidłowo przygotowanego i poddanego obróbce termi-
cznej mięsa jest bezpieczne. 
 

Jak rozprzestrzenia się grypa świń? 
 Grypa może przenosić się bezpośrednio ze świń na ludzi i z ludzi na 
świnie. Do zakażenia ludzi dochodzi najczęściej poprzez bliski kontakt 
z zakażonymi zwierzętami. Może również dochodzić do przeniesienia 
wirusa z człowieka na człowieka. 
 

Jakie leki są skuteczne w terapii grypy świń u ludzi? 
 Wyizolowane w USA i Meksyku wirusy grypy świń typu A/H1N1 są 
oporne na amantadynę i rimantadynę, natomiast są wrażliwe na 
oseltamiwir i zanamiwir. 
 

Czy wirus grypy świń H1N1 jest tym samym wirusem H1N1 
krążącym u ludzi? 
 Nie. Wirus grypy świń H1N1 różni się genetycznie od wirusa ludzkiego 
i dlatego też szczepionki przeciwko grypie sezonowej mogą nie zalew-
nić pełnej ochrony przed zakażeniem wirusem odzwierzęcym. 
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INFORMACJA GŁÓWNEGO INSPEKTORATU SANITARNEGO 
DLA OSÓB UDAJĄCYCH SIĘ DO KRAJÓW, W KTÓRYCH 

STWIERDZONO PRZYPADKI ZAKAŻEŃ WIRUSEM GRYPY ŚWIŃ 
TYPU A/H1N1 U LUDZI 

 
Należy bezwzględnie stosować się do wszelkich zaleceń miejscowej słu-
żby zdrowia ściśle przestrzegać reżimu sanitarnego, a w szczególności: 

 unikaj bliskiego kontaktu z osobami wykazującymi objawy grypowo-
dobne. Kiedy sam jesteś chory zachowuj odpowiednią odległość od In-
nych osób, tak aby chronić je przed zachorowaniem, 

 jeśli wystąpią u Ciebie objawy grypopodobne (np. podwyższona tem-
peratura ciała, osłabienie, kaszel, brak apetytu, katar, ból gardła), pozo-
stań w domu, 

 kiedy kaszlesz i kichasz przykrywaj usta i nos chusteczką. To pomoże 
zapobiec zakażeniu wirusem innych osób, 

 myj często ręce wodą z mydłem, 

 unikaj dotykania oczu, nosa i ust (wirusy i bakterie często rozprze-
strzeniają się gdy ludzie dotykają skażonych powierzchni, a potem oczu, 
nosa i ust). 
 

Ponadto zaleca się: 

 w przypadku wystąpienia objawów chorobowych (np. podwyższona 
temperatura ciała, osłabienie, kaszel, brak apetytu, katar, ból gardła) – 
natychmiast skontaktuj się z lekarzem. 

 
 

INFORMACJA GŁÓWNEGO INSPEKTORATU SANITARNEGO 
DLA OSÓB POWRACAJĄCYCH Z KRAJÓW, W KTÓRYCH 

STWIERDZONO PRZYPADKI  ZAKAŻEŃ WIRUSEM GRYPY ŚWIŃ 
TYPU A/H1N1 U LUDZI 

 
W przypadku wystąpienia w okresie około 10 dni od powrotu do 
kraju objawów chorobowych (np. podwyższona temperatura ciała, 
osłabienie, kaszel, brak apetytu, katar, ból gardła) należy niezło-
cznie udać się do lekarza POZ, najbliższego szpitala zakaźnego 
lub innej placówki leczniczej i poinformować o historii podróży. 

 


