
Europejski Tydzie ń Szczepień 
2013 - Chroń Swój Świat – Zaszczep si ę! 

„Szczepienia ochronne są jednym z najważniejszych odkryć w medycynie, które przyniosły 
ratunek milionom ludzi na świecie” (WHO) 

  

  

W dniach 22-27 kwietnia, już po raz ósmy, obchodzony będzie Europejski Tydzień 
Szczepień. Jest to inicjatywa Światowej Organizacji Zdrowia (WHO), realizowana i 
koordynowana na poziomie lokalnym przez państwa. W tym roku na cały świecie tydzień 
odbywa się w tym samym czasie! Celem Tygodnia jest stałe podkreślanie znaczenia szczepień 
rutynowych, aby chronić wszystkich przed chorobami, którym można zapobiec właśnie poprzez 
szczepienia. 

Głównym przesłaniem tygodnia szczepień jest zwiększenie sukcesu programów szczepień 
poprzez: podnoszenie świadomości potrzeby i prawa każdego dziecka do ochrony przed 
chorobami, którym można zapobiegać za pomocą szczepień ochronnych oraz nacisk na 
szczepienie grup wysokiego ryzyka. 

  

7 kluczowych faktów na temat szczepień: 

1.      Szczepienia ratują życie 
2.      Powinno się dążyć do zwiększenia dostępności szczepień dla wszystkich 
3.      Epidemie chorób zakaźnych nadal stanowią poważne zagrożenie 
4.      Choroby, którym można zapobiegać za pomocą szczepień ochronnych wciąż prowadzą do 

zgonów 
5.      Istnieje możliwość eliminacji chorób za pomocą szczepień 
6.      Szczepienia są tańsze niż leczenie powikłań chorób zakaźnych 
7.      Zdrowie dzieci zależy od silnych systemów opieki zdrowotnej 

  

  
Szczepienia ochronne dzieci i młodzieży 

• Obowiązkowe szczepienia ochronne u dzieci i młodzieży zmniejszają zapadalność na 
choroby lub eliminują niektóre z nich. 

• Celem szczepień jest uzyskanie gwarancji, że wszyscy uczniowie oraz dzieci 
przebywające w żłobkach lub przedszkolach będą chronione przed chorobami zakaźnymi. 

• Rodzice nie powinni utrudniać realizacji rutynowych szczepień u dzieci. 



• Odpowiednie standardy zapewniają łatwy dostęp do szczepionek oraz podanie w trakcie 
jednej wizyty wszystkich dawek zgodnie z obowiązującym kalendarzem szczepień. 

• Instytucje opieki zdrowotnej gwarantują kompleksowe monitorowanie bezpieczeństwa 
szczepień. 

Wśród szczepień na szczególną uwagę zasługują szczepienia obowiązkowe i zalecane dla 
podróżujących. 

Szczepienia ochronne to jeden z najlepszych metod skutecznego zapobiegania chorobom 
zakaźnym: 

• Szczepienia obowiązkowe i zalecane mają na celu ochronę mieszkańców kraju przed 
zawleczeniem chorób zakaźnych. 

• Chronią turystów przed zachorowaniem na choroby zakaźne i kosztami związanymi z ich 
leczeniem. 

• Profilaktyczne szczepienia chronią nas na wiele sezonów urlopowych. 

• Dzieci udające się wraz z rodzicami w podróże egzotyczne winny być konsultowane 
przez lekarza medycyny podróży i pediatry lub lekarza rodzinnego. 

• Będąc zaszczepionym, udajemy się w bezpieczną i przyjemną podróż. 

  

  

Maj ąc na celu rozpowszechnianie wiedzy na temat szczepień ochronnych 
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Opolu Lubelskim w czasie 

trwania Europejskiego Tygodnia Szczepień organizuje punkt informacyjny w 
tutejszej Stacji w dniu 24 kwietnia 2013 r. w godz. od 8:00 do 15:00 oraz w 

pozostałe pracujące dni tygodnia w godz. od 8:00 do 10:00 gdzie będzie można 
uzyskać informacje na temat szczepień ochronnych. 

  


