
 
 

W Centrum Medycznym LacusMed s.c   szczepione   są   dzieci 
w wieku od 6 tygodnia  do 18 roku życia. 
 
 
Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 19 grudnia 2002 r. w sprawie 
wykazu obowiązkowych szczepień ochronnych oraz zasad przeprowadzania i 
dokumentacji medycznej oraz zgodnie z treścią Rozporządzenie Ministra Zdrowia z 
dnia 18 sierpnia 2011 r. ,w sprawie obowiązkowych szczepień 
ochronnych, szczepienia u dzieci wykonujemy wyłącznie na podstawie dwóch 
oryginalnych dokumentów: 

• karty szczepień 
• książeczki szczepień (znajduje się w książeczce zdrowia dziecka) 

W Polsce szczepienia ochronne są realizowane zgodnie z obowiązującym Programem 
Szczepień Ochronnych (tzw. kalendarzem szczepień), który jest co roku aktualizowane 

 
KALENDARZ SZCZEPIEŃ DZIECKA OD 2 MIESIĄCA ŻYCIA DO 18 LAT 
 

miesiąc Zakres  szczepień  
        2  miesiąc – DTPa, HIB, Polio, WZWB 

– Pneumokoki 
– Rotawirus 

   3- 4   miesiąc – DTPa, HIB, Polio, WZWB 
– Pneumokoki 
– Rotawirus 

   5- 6   miesiąc – DTPa, HIB, Polio, WZWB 
– Pneumokoki 

13-14 miesiąc – Odra, świnka, różyczka 
– Ospa wietrzna 

16-18 miesiąc – DTPa, HIB, Polio, WZWB 
– Ospa wietrzna 

       24 miesiąc – Meningokoki A,C,W-135,Y 
– Pneumokoki 

  
W ciągu pierwszych 2 lat życia dzieci powinny otrzymać szczepionki: 
 
obowiązkowe, zapewniające najwęższy zakres ochrony przeciwko: 

• gruźlicy (najczęściej w szpitalu po porodzie) 
• wirusowemu zapaleniu wątroby typu B (tzw. żółtaczce wszczepiennej- I dawka również w 

szpitalu) 
• błonicy (dyfteryt), tężcowi i krztuścowi (koklusz) 



 
• pałeczce hemofilnej typu b („hemofilus”) 
• wirusowemu porażeniu dziecięcemu (polio, choroba Heinego i Medina) 
• odrze, śwince i różyczce 

 
 zalecane, rozszerzające parasol ochronny, których dodanie do szczepionek 
obowiązkowych zapewnia maksymalny zakres ochrony dziecka malucha także 
przed: 

• pneumokokami 
• rotawirusami 
• meningokokami 
• ospie wietrznej 
• grypie 
• i wirusowemu zapaleniu wątroby typu A (tzw. żółtaczce pokarmowej) 

 

W zależności od wieku dziecka i rodzaju szczepionki  
zaleca się wstrzyknięcie w przednioboczną część uda 
lub ramię. 
 

• Szczepionkę przeciwko gruźlicy (zastrzyk śródskórny) podaje się w górną część lewego 
ramienia. 

• Szczepionki domięśniowe powinno się podawać – w zależności od wieku dziecka i masy 
mięśni – w przednioboczną część uda (zalecane u niemowląt i dzieci do ukończenia 3 r.ż.) lub 
w górną część ramienia (najwcześniej po ukończeniu 18 m.ż.) 

 
 
 
Na pierwszą wizytę szczepienną należy  zabrać: 

1. Książeczkę zdrowia dziecka; 
2. Kartę uodpornienia (otrzymaną w szpitalu); 
3. Pesel dziecka, jeżeli dziecko nie posiada jeszcze swojego numeru, Pesel matki lub opiekuna; 
4. Pieluchę flanelową, by nie kłaść dziecka na zimnej wadze oraz aby podłożyć pod pupą 

podczas badania lekarskiego. 
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