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Ocena wiedzy na temat grypy i jej powikłań  
na podstawie badań ankietowych

Evaluation of the knowledge about influenza  
and its complications on the basis of a survey

Dominika Lerch1, A–F, agnieszka mastaLerz-migas2, 3, D–E
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A – przygotowanie projektu badania, B – zbieranie danych, C – analiza statystyczna, D – interpretacja danych,   
E – przygotowanie maszynopisu, F – opracowanie piśmiennictwa, G – pozyskanie funduszy

Wstęp. Problem grypy jest niestety niedoceniany, a dowodem na to są dane dotyczące zachorowań, hospita-
lizacji oraz zgonów z jej powodu.
Cel pracy. Zbadanie poziomu wiedzy ogólnej wśród wybranej grupy osób na temat grypy oraz zachowań, jakie podejmują 
przy pojawieniu się objawów grypy/grypopodobnych.
Materiał i metody. Badania wykonano za pomocą ankiet własnego autorstwa w miesiącach luty–marzec 2012 r. Grupę badaną 
stanowiło 100 losowo wybranych osób. Kwestionariusz składał się z 10 pytań jednokrotnego wyboru.
Wyniki. 82% respondentów uważa, że grypę wywołuje wirus, 10% – że jest to bakteria. Ankietowani zapytani, jakie objawy 
jednoznacznie wskazują na grypę, w 86% odpowiedzieli, że: wysoka gorączka, bóle stawów, mięśni, gardła i brak apetytu. 
Na pytanie, czy grypa i przeziębienie to ta sama jednostka kliniczna, aż 87% odpowiedziało przecząco. Jeśli chodzi o podej-
mowanie leczenia przy wystąpieniu objawów grypy/grypopodobnych, najwięcej osób (53%) kupuje leki działające objawowo  
w aptece. Ankietowani poproszeni o zaznaczenie powikłań pogrypowych w 70% podali odpowiedź niepełną.
Wnioski. Respondenci mają jedynie ogólną wiedzę i świadomość na temat grypy. Przez to nie podejmują prawidłowych 
działań profilaktycznych i leczniczych w razie wystąpienia infekcji grypy/grypopodobnej, co jest jednoznaczne z jej bagateli-
zowaniem. Szeroko rozumiana edukacja dotycząca grypy jest warunkiem niezbędnym do spełnienia.
Słowa kluczowe: grypa, objawy grypopodobne.

Background. Problem of influenza is sadly underappreciated, and this can be proved by the data concerning the 
incidence, hospitalization and  influenza-related mortality. 
Objectives. To investigate the level of general knowledge among the selected group of people on influenza and their behaviour 
that they display on the appearance of symptoms of the flu/influenza-like illness. 
Material and methods. Studies used results of author surveys performed in February-March 2012. The test group was 100 ran-
domly selected people. The questionnaire consisted of 10 one-choice questions. 
Results. 82% of the respondents believe that the flu is caused by a virus, 10%, a bacterium. 86% respondents asked what 
symptoms clearly point to the flu responded that the high fever, pain in the joints, muscles, throat and lack of appetite. On 
the question whether the cold and flu was the same disease as much as 87% replied negatively. Most people (53%) treat flu 
symptoms/influenza-like illness with OTC drugs. 70% respondents asked to select influenza complications in 70%  gave an 
incomplete answer. 
Conclusions. The respondents have only general knowledge and awareness of influenza. Therefore they do not take the proper 
preventive and curative measures in the event of an influenza infection. Broad education about the flu is a milestone in this topic.
Key words: flu, flu-like symptoms.

Streszczenie

Summary

Wstęp

Grypa to choroba, która dotyczy wszystkich ludzi, bez 
względu na wiek, płeć czy miejsce zamieszkania. Prawie 
każdy zna jej objawy, większości ludzi wydaje się, że posia-
dają wystarczającą wiedzę, by podejmować odpowiednie 
kroki w celu jej zwalczenia. Często jest mylona z przezię-
bieniem, co stwarza niebezpieczeństwo zbagatelizowania 
choroby, a to jest groźne zwłaszcza u pacjentów z grup ry-
zyka – np. obciążonych chorobami przewlekłymi.

Cel pracy

Celem pracy było zbadanie poziomu wiedzy ogólnej 
wśród losowo wybranej grupy osób na temat grypy oraz za-
chowań, jakie towarzyszą pojawieniu się objawów grypy/ 
/grypopodobnych.

Materiał i metody

Badania wykonano za pomocą ankiet własnego au-
torstwa w miesiącach luty–marzec 2012 r. Grupę badaną 
stanowiło 100 losowo wybranych osób, będących miesz-
kańcami powiatu opolskiego, z czego 53% stanowili męż-
czyźni, a 47% – kobiety. 46% respondentów mieszka na 
wsi, a 54% – w mieście. Do grupy wiekowej 20–30 lat na-
leżało 25% ankietowanych, do grupy 31–40 lat – 21%, do 
grupy 41–50 lat – 28%, zaś do grupy powyżej 50. roku ży-
cia – 26% respondentów.

Kwestionariusz składał się z 10 pytań jednokrotnego 
wyboru. Wyniki poddano analizie statystycznej przy użyciu 
programu Excel 2010.

Wyniki
82% respondentów uważa, że grypę wywołuje wirus, 
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10%, że jest to bakteria, a 8% zaznaczyło odpowiedź, że 
nie wie, jaki drobnoustrój wywołuje grypę. Ankietowani 
zapytani, jakie objawy jednoznacznie wskazują na grypę, 
w 86% odpowiedzieli, że: wysoka gorączka, bóle stawów, 
mięśni, gardła i brak apetytu. 7% respondentów pomyliła 
je z objawami wskazującymi na anginę, natomiast 5% wy-
brało odpowiedź, że są to: dreszcze, bóle mięśni, gardła 
i zapalenie spojówek. Na pytanie, czy grypa i przeziębienie 
to ta sama jednostka kliniczna, aż 87% odpowiedziało prze-
cząco, natomiast 12% stwierdziło, że choroby te niczym się 
nie różnią. 

Rycina 1. Odpowiedzi respondentów dotyczące zgłaszania się 
do lekarza w razie wystąpienia objawów grypopodobnych

Jeśli chodzi o podejmowanie leczenia przy wystąpieniu 
objawów grypopodobnych, najwięcej osób (53%) kupuje 
w aptece leki działające objawowo, 29% respondentów 
stosuje się do zaleceń lekarza, 13% – wybiera sposoby do-
mowe, 3% – nie podejmuje leczenia w ogóle, a 2% – leczy 
się środkami, w tym antybiotykami z poprzedniej kuracji.

Rycina 2. Znajomość powikłań pogrypowych wśród ankie-
towanych

Ankietowani w razie wystąpienia objawów grypopo-
dobnych rzadko zgłaszają się z tym do lekarza. Zaledwie 

9% respondentów zadeklarowało, że zgłasza się zawsze do 
lekarza w razie wystąpienia objawów grypopodobnych.

Ankietowani poproszeni o zaznaczenie powikłań po-
grypowych w 70% podali odpowiedź niepełną, wybierając 
tylko jedną z wymienionych patologii. Tylko w 22% respon-
denci zaznaczyli pełną odpowiedź, że są to wszystkie wy-
mienione w ankiecie jednostki chorobowe. Natomiast 8% 
ankietowanych stwierdziło, że grypa nie wywołuje powi-
kłań pogrypowych.

Dyskusja
Wyniki badania wskazują na nieprzywiązywanie wagi 

do grypy czy infekcji grypopodobnej. Wiedza w zakresie 
następstw grypy wśród ankietowanych jest jedynie oględna. 
Występuje niski poziom wiedzy, co do problemu powikłań 
pogrypowych.

Grypa nie powoduje na ogół ciężkiego przebiegu choro-
by, co nie oznacza, że można ją zlekceważyć. W niektórych 
przypadkach daje bardzo groźne dla zdrowia i życia powi-
kłania. W poprzednim sezonie epidemicznym zachorowal-
ność na 100 000 osób wynosiła około 10 na dzień, a obec-
nie (styczeń 2013 r.) współczynnik ten wynosi aż 77,8. Co 
więcej, tylko w okresie 16–22 stycznia 2013 r. na terenie 
Polski z powodu grypy odnotowano 1323 skierowania do 
hospitalizacji tylko z powodu powikłań oddechowych i nie-
wydolności krążenia. Powikłania te nasilają objawy, wydłu-
żają czas zdrowienia, a czasem nawet prowadzą do śmierci. 
WHO podaje, że co roku z powodu powikłań pogrypowych 
umiera na świecie około 500 000–1 mln osób, a w wyżej 
podanym okresie na terenie Polski wystąpiło ich aż 28 [1, 
2]. Choroba ta, w wymiarze globalnym, plasuje się na 6. 
miejscu przyczyn zgonów [3].

Wnioski
Respondenci mają jedynie ogólną wiedzę i świadomość 

na temat grypy. Co prawda znają w większości podstawowe 
objawy choroby oraz jej czynnik etiologiczny, ale kojarzą 
tylko niektóre fakty, których zwykle nie łączą. Przez to nie 
podejmują prawidłowych działań profilaktycznych i leczni-
czych w razie wystąpienia infekcji grypy/grypopodobnej, co 
jest jednoznaczne z jej bagatelizowaniem. Po analizie moż-
na stwierdzić, że stan wiedzy i świadomości istotnie wpły-
wa na zrozumienie wielkości problematyki grypy i podjęcie 
decyzji o profilaktyce pierwotnej, a co za tym idzie, szeroko 
rozumiana edukacja dotyczącą grypy jest warunkiem nie-
zbędnym do spełnienia
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