Jakie szczepienia otrzyma moje dziecko?

Szczepienia 1

Szczepienia 2

3 miesiące
3 miesiące
W wieku
3 miesięcy twoje dziecko otrzyma 1
szczepionkę przeciw błonicy, krztuścowi,
DKTP-Hib-HepB
tężcowi,
polio, chorobie Hib i wirusowemu
zapaleniu wątroby typu B.
Pneu

5 miesięcy
miesięcy
W5
wieku
5 miesięcy twoje dziecko znów
otrzyma 2 szczepionki przeciwko błonicy,
DKTP-Hib-HepB
krztuścowi,
tężcowi, polio, chorobie Hib,
wirusowemu zapaleniu wątroby typu B i
Pneu
przeciwko pneumokokom

11 miesięcy
miesięcy
W 11
wieku
11 miesięcy twoje dziecko znów
otrzyma 2 szczepionki przeciwko błonicy,
DKTP-Hib-HepB
krztuścowi,
tężcowi, polio, chorobie Hib,
wirusowemu zapaleniu wątroby typu B i
Pneu
przeciwko pneumokokom

14 miesięcy
14twoje
miesięcy
Kiedy
dziecko ma 14 miesięcy, otrzyma
pierwszą szczepionkę przeciwko śwince, odrze i
BMR oraz szczepionkę przeciwko chorobie
różyczce
meningokokowej.
MenACWY

4 lata
4 lat 4 lat twoje dziecko zostanie ponownie
W wieku
zaproszone na szczepienie przeciw błonicy,
DKTP tężcowi i polio.
krztuścowi,

9 lat
9 lat
Kiedy
twoje dziecko skończy 9 lat, zostanie
zaproszone na 2 szczepienia. Jedno chroniące
DTPświnką, odrą i różyczką. Drugie przeciw
przed
błonicy,
BMR tężcowi i polio.

10 lat
(drugie szczepienie pół roku później)
lat dziecko
1 Państwa
Gdy
ukończy 10 lat, otrzyma
zaproszenie na szczepienie przeciwko wirusowi
HPV
HPV,
który może powodować różne rodzaje
raka.
Pół roku później dziecko otrzyma drugą
HPV
dawkę szczepionki przeciwko HPV.

14 lat
14 latw wieku 14 lat otrzymuje zaproszenie
Młodzież
na szczepienie przeciwko chorobie
MenACWY
meningokokowej.

0

Dodatkowe szczepienie DKTP-Hib-HepB w wieku 2 miesięcy
Dodatkowe
szczepienie
DKTP-Hib-HepB
wieku 2 miesięcy
Dziecko otrzyma
dodatkowe
szczepienie w w
2 miesiącu
życia, jeśli matka nie była
Dziecko
otrzyma
dodatkowe
szczepienie
w
2
miesiącu
jeśli matkasytuacjach.
nie była
zaszczepiona przeciwko krztuścowi w czasie ciąży oraz życia,
w szczególnych
zaszczepiona
przeciwko
krztuścowi
w
czasie
ciąży
oraz
w
szczególnych
sytuacjach.
Lekarz dziecięcy omówi to z tobą.
Lekarz dziecięcy omówi to z tobą.
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Znaczenie skrótów
D
K
T

Błonica
Krztusiec
Tężec

P
Hib
HepB

Polio
Haemophilus influenzae typ b
Hepatitis B

Pneu
B
M

Pneumokoken
Świnka
Odra

R
MenACWY
HPV

Różyczka
Meningokoken ACWY
Wirus brodawczaka ludzkiego HPV

