SYKDOMMENE BARNET DITT BLIR TILBUDT VAKSINE MOT – POLSK OVERSETTELSE

Proponowane szczepienia ochronne dla twojego
dziecka przeciw następującym chorobom
Wiek dziecka

Choroba

6 tygodni

Rotawirus (szczepionka doustna)
Gruźlica dla osób z grupy ryzyka
Rotawirus • Błonica • Tężec • Krztusiec •
Polio • Infekcja Hib • Wirusowe zapalenie wątroby typu B •
Choroba penumokokowa
Błonica • Tężec • Krztusiec • Polio •
Infekcja Hib • Wirusowe zapalenie wątroby typu B •
Choroba penumokokowa
Błonica • Tężec • Krztusiec • Polio •
Infekcja Hib • Wirusowe zapalenie wątroby typu B •
Choroba penumokokowa
Odra • Świnka • Różyczka

3 miesiące
5 miesiący
12 miesięcy
15 miesięcy

Ilość
zastrzyków
0 (1)
2
2
2
1

Przed i po szczepieniu
Powiadom pielęgniarkę środowiskową, jeżeli
• dziecko ma uczulenia lub inne problemy zdrowotne
• dziecko wzięło lekarstwo lub podano mu inne szczepionki
• matka zażywała lekarstwa, które obniżają odporność, gdy była w ciąży i/lub podczas
karmienia dziecka piersią
Po szczepieniu należy odczekać 20 minut przed opuszczeniem ośrodka zdrowia.
U większości dzieci po szczepieniu wystąpi niewielka reakcja lub nie będzie żadnej reakcji,
aczkolwiek u niektórych dzieci może wystąpić łagodna i przemijająca reakcja, jak lekka
gorączka. Jeżeli u dziecka wystąpi gorączka powyżej 39 ˚C i/lub pogorszenie ogólnego stanu
zdrowia, może być to oznaką poważnej choroby i nie musi być reakcją na szczepionkę. Jeżeli
niepokoi cię stan dziecka, skontaktuj się z lekarzem.

Szczepionki skojarzone

Szereg szczepionek z kalendarza szczepień ochronnych podaje się w jednym zastrzyku jako tzw.
szczepionkę skojarzoną. Oznacza to mniej zastrzyków dla dziecka. Szczepionki skojarzone
wywołują również mniejszą reakcję w miejscu nakłucia niż w przypadku oddzielnego podania
szczepionki na pojedynczą chorobę.

Kalendarz szczepień ochronnych dla dzieci w wieku szkolnym

W okresie chodzenia do szkoły podstawowej dziecko otrzyma propozycję podania dawek
przypominających niektórych szczepionek. W 7 klasie proponuje się szczepionkę przeciwko
wirusowi brodawczaka ludzkiego (HPV).

Wykaz szczepionek otrzymanych przez dziecko

Wszystkie podawane dziecku szczepionki zostają zarejestrowane w narodowym rejstrze
szczepień o nazwie SYSVAK.
Wykaz szczepień dziecka odnajdziesz na stronie www.helsenorge.no
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Jeżeli masz jakieś pytania, zapytaj pielęgniarkę środowiskową.
Przeczytaj więcej na stronie: www.fhi.no/om-bvp (wyłącznie po norwesku)
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