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Przed i po szczepieniu
Przed szczepieniem pielęgniarka z publicznej służby zdrowia zapyta, czy
dziecko jest zdrowe i czy po podaniu poprzednich szczepionek wystąpiły
u niego jakieś reakcje. U większości dzieci reakcje poszczepienne mają łagodny
przebieg lub nie występują wcale.
Przed szczepieniem
Przed szczepieniem pielęgniarka z publicznej służby zdrowia zapyta, czy dziecko jest zdrowe i czy po
podaniu poprzednich szczepionek wystąpiły u niego jakieś reakcje. Pamiętaj, aby poinformować
pielęgniarkę o alergiach lub innych problemach zdrowotnych występujących u dziecka, jak również o
otrzymanych w ostatnim czasie lekach lub szczepionce nieobjętej programem szczepień.
Pielęgniarkę należy również poinformować, czy w czasie ciąży lub karmienia piersią matka
przyjmowała leki oddziałujące na układ odpornościowy, w przypadku niektórych szczepionek
konieczne jest bowiem ich odroczenie.
Zaszczepienie dziecka, które jest przeziębione lub ma gorsze samopoczucie, nie niesie ze sobą
zagrożenia. Odroczenie szczepienia jest jednak standardowo stosowane w przypadku schorzeń o
ostrym przebiegu lub gorączki wyższej niż 38˚C.
Dzieci, u których po podaniu poprzednich szczepionek wystąpiły nietypowe reakcje oraz dzieci
cierpiące na poważne lub przewlekłe choroby, powinny przed szczepieniem przejść badanie lekarskie.
W niektórych przypadkach konieczne może okazać się odstępstwo od programu.

Po szczepieniu
U większości dzieci reakcje poszczepienne mają łagodny przebieg lub nie występują wcale. Gorączka
przekraczająca 39˚C i/lub pogorszenie ogólnego samopoczucia mogą być oznaką poważnej choroby, a
niekoniecznie reakcją na szczepienie. Z tego względu w przypadku jakichkolwiek obaw o dziecko
należy zawsze konsultować się z lekarzem.
Reakcje poszczepienne (działania niepożądane)
•

Zaczerwienienie, opuchlizna oraz ból w miejscu wkłucia mogą występować po podaniu każdej
szczepionki domięśniowej i mogą utrzymywać się przez kilka dni.

•

Lekka gorączka, niepokój, płaczliwość, senność, złe samopoczucie lub brak apetytu występują
u maksymalnie jednego na dziesięcioro dzieci przyjmujących szczepionki. Gorączka
przekraczająca 39˚C występuje rzadko.

•

U małych dzieci gwałtownie rosnąca temperatura ciała może powodować drgawki
gorączkowe. Drgawki te nie są niebezpieczne, należy jednak skonsultować się z lekarzem, aby
wykluczyć inne ostre schorzenia.

•

Bladość, złe samopoczucie lub omdlenie po podaniu szczepionki częściej występują u
starszych dzieci niż u niemowląt i są niemal zawsze związane z reakcją na wkłucie i/lub ból
bądź całą sytuację.

•

Reakcje alergiczne na szczepionki występują w rzadkich przypadkach. Najbardziej
niebezpieczne z nich mają miejsce w krótkim czasie po zaszczepieniu. Z tego względu po
zaszczepieniu dziecko nie powinno opuszczać placówki służby zdrowia przez co najmniej
dwadzieścia minut.
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Norweski Rejestr Szczepień SYSVAK
Celem systemu SYSVAK jest nadzór nad szczepionkami przyjmowanymi przez poszczególne osoby
oraz prowadzenie rejestru szczepień dla całego kraju. Dla publicznej służby zdrowia rejestr stanowi
narzędzie umożliwiające dopilnowanie, aby wszystkie dzieci otrzymały odpowiedni zestaw
szczepionek.
Wszystkie podane szczepionki muszą zostać zarejestrowane w systemie SYSVAK. Nie istnieje
możliwość odmowy rejestracji szczepionek podanych w ramach Programu Szczepień Ochronnych
Dzieci. Niezarejestrowane szczepionki podane wcześniej zostaną wpisane do rejestru.
Do systemu SYSVAK wprowadzane są imię i nazwisko pacjenta, norweski numer identyfikacyjny,
otrzymane szczepionki oraz daty szczepień. Informacje są przechowywane zgodnie z obowiązującymi
przepisami dotyczącymi poszanowania prywatności w służbie zdrowia.
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