
 

  

 

  

WARTO SZCZEPIĆ !!!!!! 

Szczepienia są najskuteczniejszym sposobem ochrony naszych dzieci przed wieloma 

chorobami zakaźnymi. Są one szczególnie ważne w okresie 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. Szczepionki 

przyczyniają się do zbudowania przez organizm tarczy ochronnej, która zapewnia naszym 

dzieciom bezpieczeństwo i stwarza im możliwość zdrowego rozwoju.  

Drogi rodzicu! 

Chroń swoje dziecko przed zachorowaniem na choroby zakaźne. Zaszczep dziecko 

w ramach realizacji Programu Szczepień Ochronnych przeciwko: 

• gruźlicy  

• wirusowemu zapaleniu wątroby typu B  

• błonicy, tężcowi, krztuścowi  

• ostremu nagminnemu porażeniu dziecięcemu (poliomyelitis)  

• inwazyjnym zakażeniom Haemophilus influenzae typu b 

• inwazyjnym zakażeniom Streptococcus pneumoniae 

• odrze, śwince, różyczce 

Zalety realizacji szczepień i ich bezpieczeństwo 

• Efektywna profilaktyka w walce z chorobami zakaźnymi 

• Zmniejszenie zachorowalności na choroby zakaźne 

• Łagodny przebieg chorób zakaźnych w sytuacji ich wystąpienia 

• Redukcja powikłań i zgonów po zachorowaniu na chorobę zakaźną 

• Uzyskanie osobniczej odporności na zachorowanie 

• Zabezpieczenie społeczeństwa przed chorobami zakaźnymi poprzez odporność 

zbiorowiskową powstałą w wyniku zaszczepienia wysokiego odsetka społeczeństwa 

• Zmniejszenie liczby źródeł zakażenia 

• Stworzenie kokonu ochronnego wokół osób, które z różnych powodów nie 

zaszczepiły się lub nie mogły być zaszczepione 

• Eliminacja lub nawet eradykacja chorób zakaźnych 

• Bezpieczne wykonywanie szczepień ochronnych gwarantują lekarze i pielęgniarki 

posiadający wymagane kwalifikacje. 

 

BEZPIECZEŃSTWO SZCZEPIONEK 

• Szacowane na podstawie badań klinicznych 

• Oceniane w procesie rejestracji szczepionki w Europejskiej Agencji Leków (EMA) 

i Urzędzie Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów 

Biobójczych 

• Skład szczepionek jest  jawny i można go zawsze sprawdzić w Charakterystyce 

Produktu Leczniczego  

• Niski odsetek niepożądanych  odczynów poszczepiennych (NOP) potwierdza 

bezpieczeństwo stosowanych preparatów  

 

BRAK REALIZACJI OBOWIĄZKOWYCH SZCZEPIEŃ OCHRONNYCH 

U DZIECI MOŻE SKUTKOWAĆ !!! 

 
✓ Powrotem wielu groźnych chorób zakaźnych 

✓ Narażeniem na zachorowanie dzieci z niską odpornością uczęszczających 

do żłobków, przedszkoli, szkół 

✓ Dłuższą rekonwalescencją i większymi kosztami leczenia powikłań po przebytych 

chorobach zakaźnych 

✓ Zwiększeniem narażenia na zachorowanie na choroby zakaźne wśród dzieci 

i rodziców 

 

Szczegółowe informacje o szczepieniach można uzyskać na stronie  

Głównego Inspektoratu Sanitarnego:  

https://gis.gov.pl 

 

Rodzicu! 

Zadbaj o bezpieczeństwo swoich dzieci poprzez 

realizację szczepień ochronnych 
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