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Możliwości realizacji 
Programu Szczepień Ochronnych

Schemat szczepień wg Programu Szczepień Ochronnych1 Alternatywny kalendarz szczepień do 3-go roku życia z wykorzystaniem płatnych szczepionek zalecanych

Wiek Szczepienie obowiązkowe (bezpłatne)
i wybrane szczepienia zalecane (płatne)

Program na 5-tkę
szczepionka skojarzona 5 w 1 (DTPa+IPV+Hib)

Program na 6-tkę
szczepionka skojarzona 6 w 1 (DTPa+IPV+Hib+wzw B)

Po urodzeniu wzw B, gruźlica wzw B, gruźlica wzw B, gruźlica

2 miesiąc
3 w 1 (DTPw),

Hib, wzw B, rotawirusy, pneumokoki*,
meningokoki**

5 w 1,
wzw B, rotawirusy, pneumokoki*,

meningokoki**

6 w 1,
rotawirusy, pneumokoki*,

meningokoki**

3/4 miesiąc
3 w 1 (DTPw),

Hib, polio (IPV), rotawirusy,
pneumokoki*, meningokoki**

5 w 1,
rotawirusy, pneumokoki*,

meningokoki**

6 w 1,
rotawirusy, pneumokoki*,

meningokoki**

5/6 miesiąc
3 w 1 (DTPw),

Hib, polio (IPV), (rotawirusy),
pneumokoki*, meningokoki**

5 w 1,
(rotawirusy), pneumokoki*,

meningokoki**

6 w 1,
(rotawirusy), pneumokoki*, 

meningokoki**

7 miesiąc wzw B wzw B wizyta szczepienna

13-14 miesiąc
3 w 1 (MMR),

ospa wietrzna, pneumokoki*,
meningokoki**

3 w 1 (MMR),
ospa wietrzna, pneumokoki*,

meningokoki**

3 w 1 (MMR),
ospa wietrzna, pneumokoki*,

meningokoki**

16-18 miesiąc 3 w 1 (DTPw),
Hib, polio (IPV), ospa wietrzna

5 w 1,
ospa wietrzna

6 w 1,
ospa wietrzna

24 miesiąc
(bilans dwulatka) wzw A, meningokoki** wzw A, meningokoki** wzw A, meningokoki**

2,5-3 lata wzw A wzw A wzw A

szczepienie obowiązkowe 
(bezpłatne)

szczepienie zalecane 
(płatne)

(  )

(  )

(  )

alternatywa dla szczepień bezpłatnych 
obowiązkowych (płatne)

(  )

(  )

(  )

(  )

(  )

(  )

szczepionka doustna 
przeciw rotawirusom(  ) (  ) 3 dawka w przypadku zastosowania 

szczepionki o 3-dawkowym schemacie
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 * Schemat szczepień zależy od wieku przyjęcia 1 dawki szczepionki, zgodnie z zarejestrowanymi wskazaniami do stosowania.
**Szczepienia przeciwko meningokokom chroniące przed zachorowaniem na inwazyjną chorobę meningokokową wywoływaną przez serogrupy B, C, ACW135Y. Schemat szczepień uzależniony jest od rodzaju użytego preparatu oraz wieku, w którym rozpoczęto szczepienie, zgodnie z zarejestrowanymi wskazaniami do stosowania oraz możliwościami 
jednoczasowego podania szczepień.
Szczepionki oferowane w ramach poszczególnych programów:
3w1 (DTPw) - szczepionka skojarzona przeciwko błonicy, tężcowi, krztuścowi (pełnokomórkowa); 5w1 (DTPa + IPV + Hib) - szczepionka skojarzona przeciwko błonicy, tężcowi, krztuścowi (acelularna), polio, Hib; 6w1 (DTPa + IPV + Hib + wzw B) - szczepionka skojarzona przeciwko błonicy, tężcowi, krztuścowi (acelularna), polio, Hib, wzw B; 3w1 (MMR) - 
szczepionka skojarzona przeciwko odrze, śwince i różyczce; wzw B - szczepionka przeciwko wirusowemu zapaleniu wątroby typu B; wzw A - szczepionka przeciwko wirusowemu zalapeniu wątroby typu A. Podany schemat szczepień nie uwzględnia szczepień obowiązkowych przeciw ospie wietrznej i przeciw pneumokokom dla osób z grup ryzyka.
1. Program Szczepień Ochronnych na rok 2016; Komunikat Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia 16 października 2015 r. w sprawie Programu Szczepień Ochronnych na rok 2016; Dziennik Urzędowy Ministra Zdrowia, dostępny na stronie: http://dziennikmz.mz.gov.pl/DUM_MZ/2015/63/akt.pdf [dostęp na dzień 17.12.2015].

www.OspaWietrzna.plwww.PowstrzymajRotawirusy.pl www.WyprzedzMeningokoki.pl

Treści zamieszczone w ulotce mają wyłącznie charakter informacyjny, nie mogą być traktowane jako forma konsultacji medycznej 
i nie mogą zastąpić konsultacji lekarza, do którego należy ostateczna decyzja o sposobie i zakresie stosowanego leczenia.

Szczepienie, podobnie jak podanie leku, może wiązać się z wystąpieniem działań niepożądanych. Wszystkie działania niepożądane produktów leczniczych należy zgłaszać do Departamentu Monitorowania Niepożądanych 
Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych, Al. Jerozolimskie 181C, 02-222 Warszawa, tel. (22) 492-13-01, fax (22) 492-13-09, zgodnie z zasadami 
monitorowania bezpieczeństwa produktów leczniczych. Formularz zgłoszenia niepożądanego działania produktu leczniczego dostępny jest na stronie Urzędu http://www.urpl.gov.pl/formulndl.asp 
Treści zamieszczone w ulotce mają wyłącznie charakter informacyjny, nie mogą być traktowane jako forma konsultacji medycznej i nie mogą zastąpić konsultacji lekarza, 
do którego należy ostateczna decyzja o sposobie i zakresie stosowanego leczenia.
GSK Commercial Sp. z o.o. ul. Rzymowskiego 53, 00-697 Warszawa, tel.: 0 22 576 90 00 fax.: 0 22 576 90 01 www.gsk.com.pl
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