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Szczepienia obowiązkowe i zalecane 
dla dzieci:  

sprawdź w Programie Szczepień Ochron-
nych na rok 2017 

 

Szczepienia dla kobiet w ciąży: 

Zalecane są szczepienia przeciwko: WZW typu B, 
grypie, krztuścowi 

Niezależnie od okresu ciąży zgłoś się niezwłocznie 
do lekarza jeśli zostałaś np. pogryziona przez zwie-
rzę podejrzane o wściekliznę lub zraniłaś się pod-
czas np. pracy w ogródku. Konieczne będzie szcze-
pienie przeciwko wściekliźnie, tężcowi. 

W przypadku kontaktu kobiety w ciąży z osobą cho-
rą na różyczkę – zgłoś się do lekarza 

 

Szczepienia zalecane dla seniorów: 

Zalecane są szczepienia przeciwko: pneumokokom, 
tężcowi, błonicy, krztuścowi, WZW typu A, WZW 
typu B, odrze, śwince i różyczce (MMR), ospie 
wietrznej 
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Europejski Tydzień Szczepień - 

jest inicjatywą Światowej Organizacji Zdrowia 
(WHO), która jest realizowana i koordynowana przez 
państwa na poziomie lokalnym. Stałym celem tej ini-
cjatywy jest podkreślanie znaczenia szczepień dla 
ochrony przed chorobami zakaźnymi, którym można 
zapobiegać poprzez stosowanie szczepień ochron-
nych.  

W tym roku WHO zwraca szczególną uwagę na potrze-
by i korzyści wynikające ze szczepień na każdym eta-
pie życia, ze szczególnym  uwzględnieniem najbar-
dziej wrażliwych i podatnych grup. 

  

Więcej informacji 

http://www.who.int/campaigns/immunization-
week/2017/event/en 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vaccines work  
 
 

Odwiedź stronę:  

www.szczepienia.gis.gov.pl 

Wyślij pytanie: 

zaszczep@gis.gov.pl 

Więcej informacji o szczepieniach:  

Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego 

- Państwowy Zakład Higieny 

 www.pzh.gov.pl 

Polskie Towarzystwo Wakcynologii 

 www.ptwakc.org.pl 

Ministerstwo Zdrowia 

 www.mz.gov.pl 

Chcesz wiedzieć więcej...  

 jak przygotować się do pierwszych 
wizyt w punkcie szczepień? 

 które szczepienia są obowiązkowe,  
a które  zalecane dla Twojego  
dziecka? 

 jak bezpiecznie przeprowadzić 
szczepienie? 

ZASZCZEP W SOBIE CHĘĆ SZCZEPIENIA 


