
GRYPA ŚWIŃ 

Grypa świń jest zakaźną chorobą układu oddechowego świń, wywoływaną przez wirus 

grypy typu A. U świń wirusy te powodują liczne zachorowania, jednakże śmiertelność na skutek 

zakażenia jest niska. Wirus grypy świń typu A/H1N1 został wyizolowany po raz pierwszy u świń

w 1930 roku.

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 wyniku której  powstanie  nowy szczep wirusa.  Obecnie od świń izoluje  się głównie szczepy 

H1N1, H1N2, H3N2 i H3N1.

Zwykle  wirusy  grypy  świń  nie  zakażają  ludzi.  Jednakże  wcześniej  dochodziło  do 

sporadycznych  przypadków  zakażeń,  najczęściej  na  skutek  bezpośredniego  kontaktu  z  tymi 

zwierzętami  (np.  dzieci  bawiące  się  blisko  zwierząt  lub  pracownicy  ferm).  W chwili  obecnej 

stwierdzono jednak udokumentowane przypadki przeniesienia wirusów grypy świń bezpośrednio

z człowieka na człowieka.

Objawy grypy świń u ludzi są podobne do tych towarzyszących grypie sezonowej, w tym 

np.  gorączka,  osłabienie,  brak  apetytu,  kaszel.  U  niektórych  osób  wystąpił  katar,  ból  gardła, 

nudności, wymioty i biegunka. Grypa świń nie przenosi się przez żywność. Nie można zarazić się 

grypą świń poprzez zjedzenie mięsa wieprzowego i produktów wieprzowych. 

Jedzenie prawidłowo przygotowanego i poddanego obróbce

 termicznej mięsa jest bezpieczne.

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.

Wirus  grypy  świń  H1N1  różni  się  genetycznie  od  wirusa  ludzkiego  i  dlatego  też 

szczepionki  przeciwko grypie  sezonowej  mogą nie  zapewnić  pełnej  ochrony przed  zakażeniem 

wirusem odzwierzęcym.



W związku ze stwierdzeniem wystąpienia przypadków zakażeń

 wirusem grypy świń typu A H1N1u ludzi w Meksyku i Stanach Zjednoczonych) 

Główny Inspektorat Sanitarny zaleca:

Wyjeżdżającym za granicę

• bezwzględne stosowanie się do wszelkich zaleceń miejscowej służby zdrowia,

• unikanie bliskiego kontaktu z osobami wykazującymi objawy grypopodobne,

• pozostanie w domu, jeśli u danej osoby wystąpią objawy grypopodobne,

• podczas kaszlu i kichania, zakrywanie ust i nosa chusteczką - pomoże to zapobiec zakażaniu 

wirusem innych osób,

• częste mycie rąk wodą z mydłem,

• unikanie dotykania rękami oczu, nosa i ust.

W przypadku wystąpienia objawów chorobowych, natychmiastowy kontakt z lekarzem.

Wracającym do kraju

Jeżeli, w ciągu około 10 dni od powrotu do kraju wystąpią objawy chorobowe typu:

• podwyższona temperatura ciała,

• osłabienie,

• kaszel,

• brak apetytu,

• katar,

• ból gardła,

trzeba niezwłoczne zgłosić się do lekarza i poinformować go o pobycie w rejonie występowania 

wirusa grypy świń typu A/H1N1. 


