
 

       Dział Standardów Medycznych, 2020 

 

 

SZCZEPIENIA OBOWIĄZKOWE WG PROGRAMU SZCZEPIEŃ OCHRONNYCH  
NA 2021 ROK 

WIEK gruźlica 
WZW 

B 
błonica tężec krztusiec Hib poliomyelitis pneumokoki1 odra świnka różyczka rotawirusy2 

1. rok życia 

1. doba życia             

2. miesiąc życia              

4. miesiąc życia             

5.‒6. miesiąc życia             

7. miesiąc życia             

2. rok życia 
13.‒15. miesiąc życia             

16.‒18. miesiąc życia             
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SZCZEPIENIA OBOWIĄZKOWE - JAK SZCZEPIMY W MEDICOVER 
PREPARATY STOSOWANE 

W MEDICOVER 

 
1. rok życia 
 

1. doba życia               
W oddziale noworodkowym wykonywane jest szczepienie przeciwko gruźlicy oraz pierwsza dawka 
szczepienia przeciwko WZW B. 

− 

2. miesiąc życia          
6w1  (WZW B, Błonica, Tężec, Krztusiec, Hib, Polio), rotawirusy – dawka pierwsza

6
 Infanrix hexa lub Hexacima, Rotarix 

Pneumokoki  – 1 dawka Prevenar 13 lub Synflorix 

4. miesiąc życia    
6w1 (WZW B, Błonica, Tężec, Krztusiec, Hib, Polio)  Infanrix hexa lub Hexacima 
Pneumokoki – 2 dawka Prevenar 13 lub Synflorix 

5.‒6. miesiąc życia     
6w1 (WZW B, Błonica, Tężec, Krztusiec, Hib, Polio),  rotawirusy – dawka druga (ostatnia) Infanrix hexa lub Hexacima,  Rotarix 
Pneumokoki  – 3 dawka

7
 Prevenar 13 lub Synflorix 

7. miesiąc życia         
Jeżeli szczepimy szczepionką 6w1, to nie ma potrzeby wizyty w 7. m.ż. i oddzielnego szczepienia przeciwko WZW B, ponieważ 
szczepienie WZW B zawiera się w szczepionce 6w1. 

 

2. rok życia 
13.‒15. miesiąc życia   

Odra, Świnka, Różyczka − 1 dawka Priorix 
Pneumokoki – 4 dawka  Prevenar 13 lub Synflorix 

16.‒18. miesiąc życia   6w1 (WZW B, Błonica, Tężec, Krztusiec, Hib, Polio) Infanrix hexa lub Hexacima 

 6. rok życia     Błonica, Tężec, Krztusiec − 1 dawka przypominająca, Odra, Świnka, Różyczka − dawka przypominająca Boostrix Polio 

10. rok życia    Odra, Świnka, Różyczka −  dawka przypominająca (wg PSO sprzed 2019 r.) Priorix  

14. rok życia    Błonica, Tężec, Krztusiec − 2 dawka przypominająca Boostrix 

19. rok życia    Błonica, Tężec − 3 dawka przypominająca Clodivac 

Dostępny preparat skojarzony 6w1, uodparniający przeciwko 6 chorobom 5 
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1 W zależności od preparatu i sytuacji zdrowotnej dziecka 3 lub 4 dawki.  

2  Obowiązkowe dla dzieci urodzonych po dniu 31 grudnia 2020 r. Zaleca się, aby 1. dawkę szczepionki podać między 6. a 8. tyg. życia dziecka, ale nie 
później niż przed ukończeniem 12. tyg. życia. Schemat szczepienia, 2 lub 3 dawki, najlepiej zakończyć przed ukończeniem 24. tyg. życia dziecka. Wiek ten można przekroczyć w 
wyjątkowych sytuacjach do 32. tyg. życia (w przypadku szczepionki 3-dawkowej) lub do 24 tyg. (w przypadku szczepionki 2-dawkowej). Odstępy między poszczególnymi 
dawkami nie powinny być krótsze niż 4 tyg. Szczepionki przeciw rotawirusom można przeprowadzać jednocześnie z innymi szczepieniami.  

3 Drugą dawkę szczepionki należy podać:  
 w 6. roku życia, dzieciom urodzonym w 2016 r. (rocznik 2016), 
 w 10. roku życia, dzieciom urodzonym w 2012 r. (rocznik 2012) i 2013 (rocznik 2013). 

4 Dawka przypominająca dla dzieci w wieku 9-10 lat. Od 2019 r. dawkę uzupełniającą (drugą) podaje się w 6. roku życia. Dzieci, które nie otrzymały szczepienia 
przypominającego skojarzoną szczepionką przeciw odrze, śwince i różyczce, należy zaszczepić dawką szczepienia przypominającego, nie później niż do ukończenia 19 roku życia. 

5 Szczepionka wysokoskojarzona DTaP-IPV-Hib albo DTaP-IPV-Hib-WZWB – 1. dawka w 2. miesiącu życia 

6 Obowiązkowe dla dzieci urodzonych po dniu 31 grudnia 2020 r. Pierwsza dawka po 6. tyg., druga dawka najpóźniej do 24. tyg. życia.  
7 Trzecia dawka szczepienia przeciw pneumokokom wykonywana w zależności od preparatu i sytuacji zdrowotnej dziecka. 

 

 

 

 

 

 


