
SZCZEPIENIA 

Wybierając się na wizytę w celu zaszczepienia dziecka, proszę przygotować sobie odpowiedzi na 

następujące pytania: 

 Czy dziecko jest chore? 

 Czy dziecko było leczone lub badane w szpitalu? 

 Czy dziecko jest uczulone na leki, pokarmy lub szczepionki? 

 Czy u dziecka wystąpiła już kiedyś poważna reakcja po podaniu szczepionki? 

 Czy lekarz stwierdził u dziecka zaburzenia odporności lub podejrzewał ich występowanie? 

 Czy u dziecka występowały drgawki lub inne objawy ze strony układu nerwowego (np. 

zaburzenia świadomości, utrata przytomności, niedowład lub paraliż, upośledzenie 

umysłowe)? 

 Czy dziecko w ciągu minionych 3 miesięcy otrzymywało leki steroidowe (w zastrzykach lub 

doustnie lub leki przeciwnowotworowe  albo zostało poddane radioterapii ? 

 Czy w ciągu minionego roku dziecko otrzymało krew, preparaty krwi lub immunoglobuliny? 

 Czy dziecko otrzymało jakieś szczepionki w ciągu ostatnich 4 tygodni? 

Jeżeli odpowiedź na którekolwiek pytanie brzmi  „tak”- poinformuj o tym lekarza 

kwalifikującego dziecko do szczepienia. 

Niepożądany Odczyn Poszczepienny (NOP) 

Większość ma łagodny przebieg i ustępuje w ciągu kilku dni. Zazwyczaj nie wymagają one 

interwencji lekarza i szczególnego leczenia. NOP mogą wystąpić po podaniu każdej szczepionki, a do 

najczęściej stwierdzanych należą: gorączka, odczyn w miejscu wstrzyknięcia (obrzęk, 

zaczerwienienie, przemijający ból). 

Na poważny NOP wskazują następujące objawy:  

 omdlenie lub zaburzenia przytomności, bąble pokrzywkowe lub uogólniony rumień skóry, 

kłopoty z oddychaniem (świsty w klatce piersiowej, świst podczas wdechu) - pojawiają się 

w ciągu 30 minut po szczepieniu (zatem jeszcze w gabinecie lekarza) i świadczą o ciężkiej, 

natychmiastowej reakcji uczuleniowej 

 wysoka gorączka (>40,5°C) w ciągu 2 dni po szczepieniu 

 trudny do uspokojenia płacz (krzyk) trwający co najmniej 3 godziny w ciągu 2 dni po 

szczepieniu 

 znacznie zmniejszone napięcie mięśni (dziecko staje się wiotkie) oraz utrudniony kontakt 

z dzieckiem lub bladość skóry w ciągu 2 dni po szczepieniu 

 drgawki w ciągu 2 dni po szczepieniu 

 zaburzenia przytomności lub wyraźna, niepokojąca zmiana zachowania dziecka (apatia, brak 

kontaktu) w ciągu 7 dni po szczepieniu 

 krew w stolcu i(lub) wymioty zawierające żółć w ciągu miesiąca (a zwłaszcza w ciągu 7 dni) 

po podaniu szczepionki doustnej. 

Jeżeli po szczepieniu zauważysz u dziecka typowe NOP, koniecznie powiedz o tym lekarzowi. 

Łagodne reakcje poszczepienne możesz zgłosić podczas kolejnej wizyty, natomiast 

o poważniejszych objawach poinformuj go natychmiast! 

Źródło: Medycyna Praktyczna: Pierwsze 2 lata życia-przewodnik dla rodziców. 


