
 

     Dział Standardów Medycznych, 2021 r.  
 

Oprac. na podst. PSO 2021 oraz Charakterystyk Produktów Leczniczych poszczególnych preparatów dostępnych na dzień 20.01.2021. 

Zaleca się, aby cykl szczepienia rozpoczęty danym preparatem ukończyć tym samym. 

SZCZEPIENIA ZALECANE DLA DZIECI  WG PROGRAMU SZCZEPIEŃ OCHRONNYCH 

 NA 2021 ROK 

Szczepienie Dlaczego szczepimy i komu zalecamy szczepienie? Wiek Liczba dawek Preparat stosowany w Medicover 

Rotawirusy 
Szczepienie zalecane dotyczy zdrowych dzieci 

urodzonych 1 stycznia 2021 r. 

W celu zapobiegania zakażeniom przewodu pokarmowego, które 
mogą przebiegać pod ciężką postacią tj. ostrych, licznych, 
wodnistych biegunek, gwałtownych wymiotów, wysokiej gorączki. 
Zakażenia rotawirusami mogą prowadzić do szybkiego odwodnienia 
się dziecka i wymagać hospitalizacji. 

Pierwsza dawka po 6. 
tyg. Druga dawka 

najpóźniej do 24. tyg. 
życia 

2 dawki Rotarix 

Pneumokoki 
Szczepienie zalecane dotyczy zdrowych dzieci 
urodzonych przed 01.01.2017. r. 

W celu zapobiegania inwazyjnej chorobie pneumokokowej oraz 
innym chorobom wywołanym przez pneumokoki m.in. zapaleniu 
opon mózgowo-rdzeniowych, posocznicy (sepsy), zapaleniu płuc, 
zapaleniu ucha środkowego. 

− 

w zależności od 
wieku  

i sytuacji 
zdrowotnej 

Prevenar  13 lub Synflorix 

 
 
 

Meningokoki 

Zalecane wszystkim dzieciom oraz z grup ryzyka 
zaburzeń odporności, przebywającym  
w zbiorowiskach, np. żłobkach, przedszkolach,  
a także szczególnie narażonym na 
zachorowanie nastolatkom. 

W celu zapobiegania inwazyjnej chorobie meningokokowej, która 
może przebiegać pod postacią sepsy i zapalenia opon mózgowo-
rdzeniowych oraz w celu zapobiegania groźnym powikłaniom 
zakażeń meningokokowych. 

Od ukończenia 2. m.ż. 2, 3 lub 4 w 
zależności od wieku 

Bexsero Meningokoki grupy B 

Od ukończenia 2. m.ż. 1 lub 2  w zależności 
od wieku 

Neis Vac-C Meningokoki grupy C 

Od ukończenia 6. tyg. ż. 1 lub 3 w zależności 
od wieku 

Nimenrix 
Meningokoki A, C, W 135, Y 

Od ukończenia 2. r.ż. 1 dawka Menveo 

Grypa 

Dzieciom zdrowym od ukończenia 
6. m.ż. do 18. r.ż. oraz z dzieciom z grup ryzyka 
po transplantacji narządów, z zaburzeniami 
odporności, przewlekle chorym, z wrodzonymi 
wadami serca.  

W celu zapobiegania wystąpienia choroby oraz jej groźnych 
powikłań np. zapalenia płuc, mięśnia sercowego i osierdzia.  

 
Od ukończenia 6. m.ż. 

 

1 lub 2  w zależności  
od wieku i 

wcześniejszego 
zaszczepienia 

Influvac  

 
Od ukończenia 3. r.ż. VaxigripTetra 

Ospa wietrzna 

Dzieciom, które nie chorowały na ospę 
wietrzną i nie zostały wcześniej zaszczepione  
w ramach szczepień obowiązkowych albo 
zalecanych. 

W celu zapobiegania wystąpienia choroby,   
jej groźnym powikłaniom,  np. zakażeniom układu oddechowego 
(zapalenie płuc, oskrzeli, ucha środkowego), bakteryjnym 
zakażeniom skóry, neurologicznym (zapalenie opon mózgowo- 
rdzeniowych, móżdżku, drgawki),  oraz złagodzenia objawów.  

Od ukończenia 9. m.ż. 2 dawki Varilrix 

WZW A 

Dzieciom w wieku przedszkolnym, szkolnym 
oraz młodzieży, które nie chorowały na WZW 
typu A oraz wyjeżdzającym do krajów wysokiej i 
pośredniej endemiczności zachorowań na WZW 
typu A.  

W celu zapobiegania wystąpienia choroby oraz jej groźnym 
powikłaniom, np. uszkodzeniu wątroby, szpiku, zaburzeniom 
krzepnięcia krwi.  

 
 

Od ukończenia 1. r.ż. 2 dawki Havrix Junior 

Kleszczowe 
zapalenie 

mózgu (KZM) 

Dzieciom, młodzieży przebywającym na 
terenach o nasilonym występowaniu tej 
choroby, młodzieży odbywającej praktyki oraz 
turystom i uczestnikom obozów i kolonii.,  
dzieciom, młodzieży szczególnie często 
podejmujących aktywność fizyczną na świeżym 
powietrzu 

W celu zapobiegania wystąpienia choroby oraz jej groźnym  
powikłaniom, np.  trwałym niedowładom  
i objawom neurologicznym. 

Od ukończenia 1. r.ż. 

3 dawki 

Encepur K lub FSME Immun Junior 

Od 12. r. ż. Encepur Adult 

Od 16. r. ż. FSME Immun 

Ludzki wirus 
brodawczaka 

(HPV) 

Szczególnie przed inicjacją seksualną, w celu 
ochrony przed najbardziej rakotwórczymi 
typami wirusa HPV.  
 
 

Profilaktyka raka szyjki macicy i raka odbytu. 

Od ukończenia 9. r. ż. 
2 lub 3  

w zależności  
od wieku   

Cervarix Typy wirusa HPV 16 i 18. 

Najszersza ochrona przed rakiem szyjki macicy  
i rakiem odbytu oraz brodawkami narządów płciowych (kłykcinami 
kończystymi). 

Gardasil 9 
Typy wirusa HPV 16, 18, 6, 11, 
31, 33, 45, 52, 58. 


