
SZCZEPIENIA DZIECI 

 

Szczepienia są najskuteczniejszym i najbezpieczniejszym sposobem ochrony dzieci przed wieloma 

chorobami zakaźnymi. Są one bardzo ważne w okresie noworodkowym, niemowlęcym, czyli 

pierwszych dwóch latach życia, kiedy system odpornościowy dziecka nie jest jeszcze w pełni 

rozwinięty. Organizm małego dziecka nie potrafi skutecznie bronić się przed bakteriami i wirusami, 

dlatego szczepienia rozpoczyna się już w pierwszych dniach życia malucha. Szczepionki przyczyniają 

się do zbudowania przez organizm tarczy ochronnej, która zapewnia naszym dzieciom bezpieczeństwo 

i stwarza im możliwość zdrowego rozwoju. 

Polski kalendarz szczepień zaplanowany jest w taki sposób, aby na danym etapie rozwoju dziecka 

zapewnić mu ochronę w razie kontaktu z czynnikiem chorobotwórczym. Narodowe programy 

szczepień krajów europejskich różnią się między sobą. Związane jest to z sytuacją epidemiologiczną 

zakażeń występujących na danym terenie. 

Odporność populacyjna 

Masowe szczepienia wykonywane zgodnie z Programem Szczepień Ochronnych zapewniają 

odporność indywidualną każdego człowieka, ale też odporność populacyjną (gromadną, grupową). 

Odsetek osób zaszczepionych w danej populacji, przy osiągnięciu którego choroba zakaźna przestaje 

się rozprzestrzeniać, jest różny dla różnych chorób. Zależy między innymi od zakażalności zarazka  

i drogi jego przenoszenia, a jego wartość kształtuje się najczęściej w granicach powyżej 80%,  

w przypadku niektórych chorób nawet powyżej 90-95% (np. odry). Wysoki procent wyszczepialności 

na daną chorobę zakaźną powoduje zmniejszenie liczby osób, które mogą być potencjalnym źródłem 

zakażenia (rezerwuarem drobnoustroju). Odporność populacyjna zmniejsza możliwość krążenia 

drobnoustroju w danej populacji, co w konsekwencji prowadzi do zmniejszenia zachorowań lub 

wyeliminowania choroby zakaźnej na danym terenie. 

Powszechne programy szczepień ochronnych, które zostały wdrożone w wielu krajach, przyczyniły się 

do wyeliminowania lub osłabienia niektórych chorób zakaźnych. Dzięki temu znacząco udało się 

zmniejszyć liczbę chorych oraz zgonów spowodowanych chorobami zakaźnymi, np. odrą, czy 

gruźlicą. W Polsce temat doboru szczepionek oraz kalendarz ich podawania reguluje Program 

Szczepień Ochronnych (PSO). 

 



Jak przygotować dziecko do szczepienia? 

Szczepienia, zwłaszcza te pierwsze, wywołują duży stres zarówno u rodziców, jak i u dziecka.  

Aby zminimalizować niepokój związany z podaniem szczepionki, należy starannie przygotować się do 

wizyty: 

Krok 1 – Wybór szczepionki 

Krok 2 – Przygotowanie informacji dla lekarza. – Przed wizytą warto zapisać sobie wszystkie ważne 

informacje – dzięki temu, nawet pod wpływem emocji, nie zapomnimy o żadnym szczególe. 

Najważniejsze informacje dla lekarza dotyczą: 

- uczuleń dziecka 

- przebytych chorób 

- chorób przewlekłych 

- przyjmowanych leków, także tych kupionych bez recepty 

- informacji na temat poprzednich szczepień 

- dolegliwości zdrowotnych dziecka, np. gorączki, wysypki, biegunki, kaszlu. 

 

Dobrym pomysłem jest również przygotowanie listy ewentualnych pytań – rozmowa z lekarzem to 

najlepsza okazja, by rozwiać wszelkie wątpliwości dotyczące, np. obserwacji dziecka po szczepieniu. 

Krok 3 – Co zabrać ze sobą? 

W dniu szczepienia warto zadbać o wygodne, łatwe do zdjęcia i założenia ubranie dla dziecka. 

Na wizytę należy zabrać: 

- książeczkę zdrowia i książeczkę szczepień dziecka 

- smoczek (jeśli dziecko używa) 

- pieluchę tetrową i pieluchę jednorazową 

- chusteczki nawilżane 

- ulubioną zabawkę, która odwróci uwagę dziecka 

 

Objawy, które powinny wzbudzić niepokój rodziców to tzw. niepożądane odczyny poszczepienne 

(NOP). NOP to nieprawidłowe reakcje organizmu na zaaplikowanie szczepionki. Najczęściej 

pojawiają się do 72 godzin po szczepieniu. Wszystkie przypadki zgłoszonych NOPów można znaleźć 

w corocznym raporcie Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego – Państwowego Zakładu Higieny. 

Konsultacji z lekarzem wymagają niepożądane objawy, takie jak: 

-wysoka gorączka (powyżej 38°C) 

- wysypka – nieprzerwany płacz przez ok. 3 godziny 

- duży i bolesny obrzęk w miejscu ukłucia 

- trudności z oddychaniem 

- drgawki 

- inne niepokojące objawy 

Więcej informacji na: www.szczepienia.gis.gov.pl   

http://www.szczepienia.gis.gov.pl/

