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W przypadku wystąpienia zachorowań na 
chorobę, której zapobiega się poprzez 
szczepienia: 
• Może być już za późno na zapewnienie ochrony poprzez 

szczepienia. Należy zapytać o to pediatrę. 
• Jeżeli w danej społeczności wystąpią zachorowania na 

chorobę (a niekiedy jeden przypadek), której zapobiega się 
poprzez szczepienia, rodzice nieszczepionego dziecka mogą 
być poproszeni o zabranie go ze szkoły, przedszkola lub 
innych zorganizowanych zajęć (np. sportowych czy 
edukacyjnych). 

• Szkoła, przedszkole lub inna placówka poinformuje, kiedy 
nieszczepione dziecko może ponownie bezpiecznie 
uczęszczać na zajęcia. Trzeba być przygotowanym na to, że 
dziecko będzie musiało zostać w domu przez kilka dni, a 
nawet tygodni. 

• Należy zapoznać się z informacjami o chorobie i sposobach 
jej przenoszenia. Możliwe, że nie uda się uniknąć narażenia 
na ryzyko zakażenia. 

• Każda choroba przebiega inaczej i w każdym przypadku 
okres od momentu kontaktu z czynnikami zakaźnymi a 
zachorowaniem może być inny. Należy porozmawiać z 
lekarzem pediatrą, aby uzyskać wskazówki, które pozwolą 
stwierdzić, po jakim czasie dziecko nie jest już narażone na 
ryzyko zachorowania na daną chorobę zakaźną. 

 

 

Pamiętaj, że… 
 

 Wszystkie choroby, którym zapobiega się poprzez 
szczepienia, mogą w każdej chwili pojawić się w Regionie 
Europejskim, ponieważ wszystkie choroby zakaźne nadal 
występują na świecie. 
 Niekiedy pojawiają się klastry lub ogniska chorób zakaźnych, 
którym zapobiega się poprzez szczepienia, czyli zwiększona 
liczba przypadków zachorowań występujących w danym 
miejscu i czasie. 
 Niekiedy wystarczy nawet jeden przypadek danej choroby, 
aby wywołać zaniepokojenie w społeczności, w której 
wystąpił. Przykładem jest odra, jedna z najbardziej znanych 
chorób zakaźnych. Szybko rozprzestrzenia się wśród osób 
nieszczepionych. 
 W większości przypadków nie można przewidzieć, jak ciężki 
będzie przebieg choroby u dziecka. 
 Warto uzyskać więcej informacji w placówce opieki 
zdrowotnej i poprosić o arkusz informacji „Choroby, którym 
zapobiega się poprzez szczepienia: oznaki, objawy i 
powikłania”. 

 

Jeżeli wiesz, że dziecko było narażone na ryzyko 
zakażenia chorobą, której zapobiega się poprzez 
szczepienia, i nie było przeciwko niej szczepione, 
to: 
• Zapoznaj się z informacjami o wczesnych oznakach i objawach 

choroby. 

• Natychmiast skorzystaj z pomocy lekarskiej, jeśli u dziecka 
lub innego członka rodziny wystąpiły oznaki lub objawy 
choroby. 

 
WAŻNE! Zanim personel medyczny będzie miał kontakt z 
dzieckiem lub członkami rodziny, poinformuj lekarza, 
miejscową placówkę opieki zdrowotnej, personel karetki 
pogotowia lub szpitalnego oddziału ratunkowego, że 
dziecko nie przeszło wszystkich przewidzianych w 
kalendarzu szczepień. Wiedząc, że dziecko mogło 
zachorować na chorobę, której zapobiega się poprzez 
szczepienia, lekarz będzie mógł możliwie najszybciej 
postawić diagnozę i wprowadzić leczenie. Ponadto mając 
informacje, że dziecko może być chore na chorobę zakaźną, 
personel medyczny może podjąć środki ostrożności, aby nie 
dopuścić do zakażenia innych pacjentów. 
• Stosuj się do zaleceń izolowania dziecka od innych osób, 

w tym członków rodziny, zwłaszcza niemowląt oraz osób 
o osłabionej odporności. 

• Pamiętaj, że w przypadku chorób, którym zapobiega się 
poprzez szczepienia, istnieją leki przeznaczone do 
zwalczania choroby oraz leki, które mają chronić osoby 
mające kontakt z chorym przed zakażeniem. 

• Zapytaj personel medyczny, w jaki sposób należy chronić 
przed zakażeniem członków rodziny i pozostałe osoby, 
które mogą mieć kontakt z dzieckiem. 

• Z rodziną chorego dziecka może skontaktować się 
przedstawiciel miejscowego wydziału zdrowia 
rejestrującego ogniska chorób zakaźnych w danym 
rejonie. 
 

Jeżeli podróżujesz z dzieckiem: 
• Przed podróżą skorzystaj z informacji dla osób 

podróżujących, dostępnych na stronie WHO 
(www.who.int/topics/travel), aby sprawdzić, jakie 
choroby mogą stanowić zagrożenie w rejonie, do którego 
się udajecie i jakie szczepienia zapewnią ochronę. 
Choroby, którym zapobiega się poprzez szczepienia, 
nadal powszechnie występują na świecie. 

• Jeżeli wiesz, że chorujesz lub dziecko zachorowało na 
chorobę, której zapobiega się poprzez szczepienia, nie 
przenoś choroby na inne osoby. W tym stanie nie należy 
podróżować, ponieważ zarówno chory rodzic, dziecko 
lub pozostali członkowie rodziny mogą nadal zarażać 
innych. Jeżeli osoba nieszczepiona podczas podróży 
zapadnie na chorobę, której przeciwdziała się 
szczepieniami, aby nie dopuścić do przenoszenia 
zakażenia na innych, nie powinna podróżować 
samolotem, pociągiem ani autobusem, dopóki lekarz nie 
stwierdzi, że już nie zakaża. W niektórych przypadkach 
organy zdrowia publicznego mogą wydać zakaz 
podróżowania w związku z ryzykiem przenoszenia 
zakażenia na inne osoby. 

 
Sprawdź aktualność własnych szczepień! 
• Sprawdź aktualność własnych szczepień. Jeżeli nie 

odbyłeś wszystkich zalecanych szczepień, jako rodzic 
narażasz własne dziecko na ryzyko zachorowania. 

 
Więcej informacji o szczepieniach znajduje się na stronie: 

www.euro.who.int/vaccine/resourcecentre 
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