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Czym jest wirus H1N1 i 

w jaki sposób różni

 się on od grypy 

sezonowej?

H1N1 a grypa sezonowa

• Często myj ręce.
• Kaszlaj i kichaj w łokieć lub chusteczkę.
• Nie chodź do pracy lub szkoły, jeżeli masz 
   gorączkę lub inne objawy.
• Zaszczep się na grypę sezonową i H1N1.

Pomóż zapobiegać 
rozprzestrzenianiu się 
H1N1

• Connecticut Flu Watch –  
   www.ct.gov/ctfluwatch gdzie znaleźć 
można uaktualnienia i informacje dodatkowe
•  Flu.gov – www.flu.gov

Ogmante konesans ou 
konsènan lagrip la

Ponieważ objawy grypy sezonowej i H1N1 są 
takie same, nie sposób odróżnić ich na własną 
rękę. Można wykonać testy, nie jest to jednak 
zalecane, gdyż i tak nie miałoby to wpływu na 
sposób leczenia objawów.

W jaki sposób można 
stwierdzić, jaką mam 
grypę
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Podstawowe 
wiadomości na temat 
grypy H1N1
Grypa H1N1, znana również jako „świńska 
grypa”, jest nową odmianą grypy. Podobnie 
jak grypa sezonowa, grypa H1N1 jest 
chorobą wywołaną przez wirus atakujący 
drogi oddechowe u ludzi. Wirus ten może 
przenosić się pomiędzy ludźmi poprzez 
kaszel i kichanie.  

Leczenie grypy H1N1

Odpoczywaj
Zapewnij sobie maksymalny komfort i wiele 
odpoczynku. W miarę możności wydziel 
osobny pokój dla chorych, aby ograniczyć ich 
kontakty ze zdrowymi domownikami. Pokój 
dla chorych powinien mieć okno, aby ułatwić 
wietrzenie.

Pij dużo
Picie dużej ilości przezroczystych płynów 
i dbanie i dobre nawodnienie organizmu 
sprzyja dochodzeniu do siebie w przypadku 
H1N1 i zwykłej grypy.

Zażywaj leki
Podstawowe leki bez recepty, które znaleźć 
można w każdym stoisku aptecznym, 
pozwalają zbić gorączkę i złagodzić Inne 
objawy grypy . Zażywaj ibuprofen lub 
acetaminofen, które obniżają gorączkę i 
łagodzą bóle gardła oraz inne objawy. Uwaga 
– nie należy podawać aspiryny osobom 
poniżej 20. roku życia, gdyż wiąże się to z 
ryzykiem wystąpienia zagrażającej życiu 
choroby o nazwie zespół Reye’a. 

Obserwuj
Zadzwoń do lekarza, jeżeli:
• Masz trudności z oddychaniem lub  
   oddychasz szybko.
• Zauważysz u siebie siną skórę lub usta.
• Odczuwasz ból lub ucisk w klatce piersiowej.
• Masz ataki padaczkowe lub skurcze.
• Twój stan pogorszył się po chwilowej  
   poprawie.

Choć H1N1 i wirus grypy sezonowej są na 
wiele sposobów identyczne, wywołują one 
dwa różne rodzaje grypy. 

Na czym polegają podobieństwa między 
nimi?
•  Obydwa rodzaje grypy charakteryzują 

się takimi objawami jak gorączka, bóle 
mięśni, ból głowy, ból gardła, kaszel, katar 
lub wyciek z nosa, dreszcze, zmęczenie, a 
niekiedy również biegunka i/lub wymioty.

• Oba wirusy przenoszą się pomiędzy ludźmi    
    głównie poprzez kaszel i kichanie. Czasami  
    można zarazić się grypą dotykając  
    przedmiot, na którym znajdują się wirusy  
    grypy, a następnie dotykając oczu, ust lub  
    nosa.
• Leczenie obydwu tych rodzajów grypy  
   polega na zażywaniu leków obniżających 
   gorączkę, piciu dużej ilości płynów,  
   zażywaniu leków antywirusowych i  
   odpoczywaniu.

Na czym polegają różnice pomiędzy nimi?
• Wirus H1N1 jest nowy, w związku z tym  
    niewielu ludzi jest na niego odpornych.
• W przeciwieństwie do grypy sezonowej,  
   u osób w wieku powyżej 65 lat ryzyko  
   zachorowania na grypę H1N1 jest mniejsze.
• CDC ogłosiło, że wirus H1N1 częściej  
   powoduje zachorowanie u osób poniżej 25  
   roku życia niż u starszych.

Czym różni się grypa 
H1N1 od grypy 
sezonowej


