
CZYM JEST I JAK DZIAŁA SZCZEPIONKA?

Szczepionki to produkty lecznicze, kt�rych rolą jest zapewnianie ochrony przed niebezpiecznymi chorobami zaka�nymi
wywoływanymi przez wirusy i bakterie. Są one podawane najczę�ciej w formie zastrzyku domię�niowego i na og�ł
wymagają podania kilku dawek w odstępie czasowym. Umożliwiają wytworzenie odporno�ci na wz�r tej, kt�ra powstaje
po przechorowaniu choroby, ale w zdecydowanie bardziej bezpieczny spos�b. Po podaniu szczepionki aktywowane są
kom�rki układu odporno�ci, kt�re będą potrafiły rozpoznawa� i zabija� wirusa lub bakterię. Wytwarzane są r�wnież
przeciwciała, czyli specjalne białka kt�re przyczepiają się do wirusa lub bakterii, uniemożliwiają zakażenie ludzkich
kom�rek i przyspieszają ich eliminację z organizmu. Nabyta na drodze szczepienia odporno�� chroni przed chorobą
niekiedy wiele lat, a czasem nawet całe życie. Czas trwania tej ochrony zależy zar�wno od szczepionki jak i choroby.  

Gł�wną funkcją szczepie� jest ochrona przed ciężkim przebiegiem choroby i występowaniem gro�nych, niekiedy
długotrwałych bąd� nieodwracalnych, powikła�. Przygotowują one organizm człowieka na atak wirus�w i bakterii.
Szczepienia zwiększają r�wnież poziom ochrony przez infekcją, a także przed rozprzestrzenianiem wirusa lub bakterii
na kolejne osoby.
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DLACZEGO SZCZEPIENIE DZIECI JEST BARDZO WAŻNE?

Szczepienie dziecka pozwala unikną� gro�nej choroby zaka�nej i wystąpienia jej niebezpiecznych powikła�. Szczepionki
pozwalają dzieciom pozosta� i rozwija� się oraz oszczędzi� zmartwie� i trosk rodzicom. Szacuje się, że jeszcze przed
pandemią COVID-19, szczepienia ratowały życie 3 milionom ludzi każdego roku. Statystycznie: 5 ży� na minutę!

Szczepienia przeciw odrze uratowały życie ponad 25 milion dzieci w ostatnich 20 latach. Dzięki szczepieniom, liczba dzieci
chorujących na polio zmniejszyła się o 99% od 1988 r. Każdego roku szczepienia uniemożliwiają wystąpienie poważnej
choroby zaka�nej u 2-3 milion�w. Szczepienia pozwoliły całkowicie wyeliminowa� ospę prawdziwą. Choroba ta nie
występuje. Gdyby nie pojedyncze ogniska epidemiczne w słabo zaszczepionych populacjach by� może udałaby się r�wnież
eliminacja odry. 

Dzięki szczepieniom możliwe jest zdobycie odporno�ci zbiorowiskowej. To zjawisko, gdy odsetek os�b zaszczepionych jest
tak wysoki, że chroni przed daną chorobą r�wnież te osoby, kt�re z powodu przeciwskaza� nie mogą otrzyma�
szczepionki. W ten spos�b szczepiąc nasze dzieci chronimy nie tylko nas, ale budujemy parasol ochronny dla innych. By
utrzyma� odporno�� zbiorowiskową musimy szczepi� r�wnież przed chorobami, kt�re występują bardzo rzadko. W ten
spos�b przeciwnik – wirusy i bakterie – jest bez przerwy w odwrocie i nie może nas zaatakowa�. Jest to bardzo ważne nie
tylko dla zdrowia poszczeg�lnych os�b, ale także dla ochrony systemu opieki zdrowotnej. Nie musząc walczy� z
epidemiami chor�b zaka�nych, może pom�c innym potrzebującym pacjentom.

Zaszczep swoje dziecko - chro� jego zdrowie i innych

SZCZEPIENIA NIE POWODUJĄ AUTYZMU -  TO MIT!

Wyniki dziesiątek bada� prowadzonych przez niezależne grupy badawcze w r�żnych krajach na �wiecie wskazują na brak
związku szczepienia z autyzmem. Prowadzone na szeroką skalę badania nie wykazały, by szczepienia były przyczyną
częstszego występowania alergii i chor�b autoimmunologicznych i neurologicznych. 

Szczepionki przed dopuszczeniem do użycia musza przej�� rygorystyczne, wielofazowe badania z udziałem zwierząt i
ludzi. Dzięki temu dopuszczane są jedynie te preparaty, kt�re są bezpieczne i skuteczne.  



CZY PO PODANIU SZCZEPIONKI MOGĄ WYSTĄPI� SKUTKI UBOCZNE?

Tak. Takie skutki są efektem pobudzenia układu odporno�ci. Często�� ich występowania zależy od typu szczepionki. Szacuje
się, że dla szczepie� realizowanych w Polsce w ramach Programu Szczepie� Ochronnych
 wynosi ona 0,05%. Najczę�ciej jest to wystąpi� między innymi gorączka, gorsze samopoczucie, senno��, większa płaczliwo��,
problemy z utuleniem dziecka, obrzęk i zaczerwienienie w miejscu wstrzyknięcia, wysypka. Ciężkie niepożądane odczyny
poszczepienne występują niezwykle rzadko. W przypadku wystąpienia nietypowych reakcji po szczepieniu (np. drgawki) należy
zgłosi� się do lekarza.

Skutki uboczne podania szczepionki występują rzadko. Ciężkie reakcje występują niepor�wnywalnie rzadziej niż powikłania
chor�b, przed kt�rymi szczepionki chronią dzieci. 

OBOWIĄZKOWE SZCZEPIENIA DZIECI 

odrze, �wince i r�życzce (szczepionką tr�jskładnikową MMR)
błonicowi, tężcowi (szczepionką tr�jskładnikową DDT)
polio (szczepionką IPV)
wirusowemu zapaleniu wątroby typu B 

gru�licy
bakterii Haemophilus influenzae typu B
pneumokom
rotawirusom

Jeżeli jeste� uchod�cą, a zarazem rodzicem niezaszczepionego dziecka – nie zwlekaj. Zgło� się do plac�wki podstawowej
ochrony zdrowotnej i spełnij obowiązek. Osoby poniżej 19 roku życia, przebywające na terytorium Polski powyżej 3
miesięcy są objęte obowiązkiem szczepie� zgodnie z Programem Szczepie� Ochronnych. Najbardziej istotne jest
zaszczepienie przeciw:

Ponadto w ramach Programu Szczepie� Ochronnych w Polsce realizowane są obowiązkowe szczepienia przeciw:

Jeżeli nie posiadasz dokumentacji medycznej szczepie� swojego dziecka, będzie one traktowane jako niezaszczepione z
zaleceniem wykonania okre�lonych szczepie�. 
Dzieci od 5 roku życia mogą zosta� w Polsce zaszczepione r�wnież przeciw COVID-19. Szczepienie to nie jest obowiązkowe,
ale warto je r�wnież rozważy�. 

W celu um�wienia szczepienia dla swojego dziecka skontaktuj się z najbliższą plac�wką opieki zdrowotnej. 
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