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Odra to ostra wirusowa choroba zakaźna. 
Zakażenie szerzy się drogą kropelkową 
oraz przez bezpośrednią styczność z wy-
dzieliną jamy nosowo-gardłowej chorej 
osoby. Powikłania  często, mogą przebie-
gać pod postacią m.in. zapalenia płuc, 
powikłań neurologicznych.  

Różyczka jest chorobą zakaźną, wywoły-
waną przez wirus różyczki, Zakażenie 
przenosi się drogą kropelkową, a w przy-
padku zakażeń wrodzonych przez łożysko. 
Zakażenie w okresie płodowym  może 
prowadzić do uszkodzeń  płodu.  

Szczepienie 

Szczepienie podstawowe wykonuje się 
szczepionką skojarzoną MMR (przeciwko 
odrze, śwince i różyczce) w 13-14 miesią-
cu życia. 

Dawkę przypominającą szczepionki             
należy podać w 10 roku życia. 

 

 

 

EUROPEJSKI TYDZIEŃ SZCZEPIEŃ 24-30 kwietnia 
2016 r. Profilaktyka. Ochrona. Szczepienia.  

 

Europejski Tydzień Szczepień jest to inicjatywa Świa-
towej Organizacji Zdrowia (WHO) realizowana i koor-
dynowana przez państwa na poziomie lokalnym. Sta-
łym celem tej inicjatywy jest podkreślanie znaczenia 
szczepień dla ochrony przed chorobami zakaźnymi, 
którym można zapobiegać poprzez stosowanie szcze-
pień ochronnych.  

Tegoroczne obchody są poświęcone działaniom na 
rzecz eliminacji odry i różyczki. 

  

Główne przesłanie dla Europejskiego Regionu WHO  

 Sukces, który osiągnęło wiele krajów dowodzi, że 
odrę i różyczkę można całkowicie wyeliminować we 
wszystkich krajach Regionu Europejskiego WHO. 

 Domknięcie luki w szczepieniach wymaga świadomo-
ści i zaangażowania w celu utrzymania dynamiki 
zwalczania tych chorób. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Domknijmy lukę w szczepieniach !  
 
 

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...  

 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 


