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Szczepiony – chroniony: 
w cał odziennej instytucji opieki nad dzieckiem i u prywatnej opiekunki 

Kochani Rodzice! 
Wasze dziecko jest w całodziennej instytucji opieki nad dzieckiem lub u prywatnej opiekunki. Zapewne 
doświadcza nowych przeżyć, zbiera nowe doświadczenia oraz zawiera przyjaźnie z innymi dziećmi. Zapewnijcie 
Waszemu dziecku potrzebne ku temu bezpieczeństwo oraz zatroszczcie się o to, by Wasze dziecko było 
chronione. Rodzice, których dzieci bez szczepienia znajdują się w całodziennej instytucji opieki nad dzieckiem 
lub u prywatnej opiekunki, narażają je na niebezpieczeństwo zakżenia zaraźną chorobą. Zaszczepcie Wasze 
dziecko! Pediatrzy, lekarze rodzinni oraz miejscowe urzędy do spraw zdrowia w całej Bawarii chętnie udzielą 
odpowiedniej rady. 

Szczepiony-chroniony: Bezpieczeństwo dla Waszego dziecka i dla innych 

Dzięki szczepieniu chronicie Państwo własne dziecko. Ponadto przejmujecie także odpowiedzialność za 
bezpieczeństwo innych dzieci: Zaszczepione dzieci nie zarażą innych i tak zapewniają także bezpieczeństwo 
wszystkich tych dzieci, które są jeszcze za małe na przykład na szczepionke przeciwko odrze. Te dzieci są 
narażone na niezmiernie duże niebezpieczeństwo zakażenia przez niezaszczepione dzieci w całodziennych 
instytucjach opieki nad dzieckiem lub u prywatnej opiekunki. Zaszczepiając własne dziecko, zmniejszacie to 
niebezpieczeństwo. 

Szczepienie przeciwko odrze – dlaczego jest takie ważne? 

Odra nie jest nieszkodliwa. Odra osłabia system obronny ciała. To zaś ułatwia dalsze infekcje, jak na przykład 
zapalenie płuc lub ucha środkowego. Szczególnie niebezpieczne jest zapalenie mózgu, które to występuje w 
przypadku 1000 zarażonych dzieci oraz może pozostawiać po sobie trwałe uszkodzenia. W nielicznych 
przypadkach zapalenie mózgu może pojawić się po wielu latach po odrze jako jej śmiertelne opóźnione 
następstwo. Szczególnie dużemu niebezpieczeństwu narażone są niemowlęta, które ulegną zrażeniu odrą w 
pierwszym roku życia. 

Odra jest bardzo zaraźliwa. Wirus odry rozprzestrzenia się drogą kropelkową podczas rozmowy lub kichania od 
indywiduum do indywiduum. To dzieje się już zanim pojawią się pierwsze symptomy chroby. Leczenie 
przyczynowe odry jest do tej pory jeszcze nie możliwe. Dlatego istotne jest zapobieganie infekcji. 
Najbezpieczniejszą drogą ku temu jest szczepienie. 

Dwukrotne szczepienie chroni przed odrą na całe życie 

Dla skutecznej ochrony przed odrą na całe życie nieodzowne jest dwukrotne szczepienie, które to zaleca się dla 
dzieci w wieku od 11 do 14 miesięca lub od 15 do 23 miesięcy. Poza tym: Nieszczepione dzieci nie mogą 
uczęszczać do instytucji, gdy pojawi się tam odra lub świnka. Niebezpieczeństwo zakażenia lub 
rozprzestrzenienia choroby jest zbyt duże. 

Przegapiona szczepionka? Żaden problem! 

Istotne: Przegapione szczepionki można powtórzyć zawsze u pediatry lub lekarza rodzinnego! Albowiem i Wasze 
bezpieczeństwo oraz bezpieczeństwo Waszych najbliższych jest istotne, szczególnie w przypadku kontaktu z 
dziećmi. Zakżenia odrą z często bardzo ciężkim przebiegiem występują ostatnio bardzo często u młodych 
dorosłych. Zbadajcie historię szczepień Waszej rodziny, chrońcie Wasze dzieci i siebie. 

Ryzyka i efekty uboczne 

Szczepienia są ogólnie dobrze znośne, ich skuteczność i bezpieczeństwo podlegają ścisłej kontroli władz 
państwowych. W niektórych przypadkach może pojawić się opuchlizna lub zaczerwienienie w miejscu 
zaszczepienia lub też może dojść do zachorowań grypopodobnych, które jednak po krótkim czasie ustąpią. 
Niekiedy pojawia się przechodnia odropodobna wysypka po szczepieniu przeciwko odrze. Inne komplikacje 
poszczepienne są bardzo rzadkie, znacznie rzadsze niż ważkie konsekwencje zachorowań, przeciwko którym 
można się szczepić. W przypadku niepewności należy skonsultować się z lekarzem. 

Aktualne i wyczerpujące informacje odnośnie szczepień znajdą Państwo pod adresem 
www.impfen.bayern.de 

W kwestiach szczególnie osobistych odnośnie szczepień doradzą Państwu naturalnie zawsze lekarki i lekarze w 
Bawarii, szczególnie pediatrzy, lekarze rodzinni lub lekarze z publicznej służby zdrowia (Urząd d/s 
Zdrowia/Gesundheitsamt). 



Zalecenia odnośnie szczepienia, Stał a Komisja d/s Szcepień (STIKO)  
dla niemowląt i mał ych dzieci 
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Broszurę przygotowano niezmiernie starannie. Nie przejmuje się jednak odpowiedzialności za poprawność i zupeł ność.. 

Nie przejmujemy odpowiedzialności za treści obcych ofert internetowych. 
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