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INFORMACJE DOTYCZĄCE SZCZEPIONKI

Szczepionka DTaP (błonica, tężec,
krztusiec): co należy wiedzieć
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Dlaczego warto się szczepić?

Szczepionka DTaP może zapewnić dziecku ochronę
przed błonicą, tężcem i krztuścem.
BŁONICA (D) może powodować trudności
z oddychaniem, paraliż i niewydolność serca.
Przed wprowadzeniem szczepień każdego roku w
Stanach Zjednoczonych błonica powodowała zgon
dziesiątek tysięcy dzieci.
TĘŻEC (T) powoduje bolesne skurcze mięśni.
Może spowodować „zablokowanie” szczęki, co
uniemożliwi jej otwarcie lub przełykanie. Około
1 na 5 osób chorujących na tężec umiera.
KRZTUSIEC (aP), znany również jako koklusz,
powoduje bardzo poważne ataki kaszlu, które
uniemożliwiają niemowlętom lub dzieciom
jedzenie, picie, a nawet oddychanie. Może
wywoływać zapalenie płuc, drgawki, uszkodzenie
mózgu oraz śmierć.
Większość dzieci szczepionych DTaP uzyska ochronę
na cały okres dzieciństwa. Znacznie więcej dzieci
zachoruje, jeśli zaprzestaniemy szczepień.
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Szczepionka DTaP

Dzieci powinny zazwyczaj otrzymać 5 dawek
szczepienia DTaP, jedną w każdym z poniższych
wieków:
2 miesiące
4 miesiące
6 miesięcy
15-18 miesięcy
4-6 lat
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Many Vaccine Information Statements are available in
Polish and other languages.
See www.immunize.org/vis
Wiele informacji dotyczących szczepionek dostępnych
jest w języku polskim lub w innych językach.
Patrz www.immunize.org/vis

Niektóre dzieci nie powinny
otrzymać szczepienia DTaP lub
powinny poczekać

DTaP jest przeznaczona wyłącznie dla dzieci poniżej
7 roku życia. Szczepionka DTaP nie jest odpowiednia
dla wszystkich osób – niektóre dzieci zamiast DTaP
powinny otrzymać inne szczepienie, ukierunkowane
wyłącznie przeciw błonicy i tężcowi.
Należy poinformować lekarza, jeśli dziecko:
Miało reakcję alergiczną po poprzedniej dawce
DTaP lub cierpi na inne poważne, zagrażające
życiu alergie.
Było w śpiączce lub cierpiało na długie,
powtarzające się drgawki w ciągu 7 dni po
otrzymaniu dawki DTaP.
Miało drgawki lub inne problemy z układem
nerwowym.
Cierpiało na schorzenie o nazwie zespół
Guillaina-Barrégo (GBS).
Odczuwało silny ból lub miało obrzęk po
poprzedniej dawce szczepionki DTaP lub DT.
W niektórych przypadkach lekarz może
zadecydować o wstrzymaniu szczepienia DTaP
do czasu kolejnej wizyty.
Dzieci przechodzące mniej poważne choroby, np.
przeziębienie, mogą otrzymać szczepienie. Dzieci
średnio lub poważnie chore powinny odczekać
do czasu powrotu do zdrowia przed otrzymaniem
szczepienia DTaP.
Lekarz może przekazać więcej informacji.

DTaP może zostać podana jednocześnie z innymi
szczepionkami. Czasami dziecko może otrzymać
DTaP wraz z kilkoma innymi szczepieniami
w formie pojedynczego zastrzyku.
U.S. Department of
Health and Human Services
Centers for Disease
Control and Prevention
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Ryzyko reakcji po szczepieniu
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Zaczerwienienie, ból, obrzęk i tkliwość
w miejscu podania zastrzyku są powszechne
po otrzymaniu DTaP.
Gorączka, marudność, zmęczenie, spadek apetytu
i wymioty mogą wystąpić do 3 dni po szczepieniu
DTaP.
Bardziej poważne reakcje, takie jak drgawki,
nieprzerwany płacz przez ponad 3 godziny lub
wysoka gorączka (powyżej 40,5°C ), po podaniu
DTaP występują znacznie rzadziej. W rzadkich
przypadkach po podaniu szczepienia występuje
obrzęk całego ramienia lub nogi, szczególnie
u starszych dzieci, które otrzymały czwartą lub
piątą dawkę.
Długo utrzymujące się drgawki, śpiączka, utrata
przytomności lub nieodwracalne uszkodzenie
mózgu występują bardzo rzadko po podaniu
szczepienia DTaP.
Podobnie jak w przypadku każdego leku, istnieje
bardzo niewielkie ryzyko wystąpienia poważnej
reakcji alergicznej, poważnego uszczerbku na
zdrowiu lub śmierci po podaniu szczepionki.
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Co robić w przypadku
poważnego problemu?

	
Program odszkodowań dla osób
6 poszkodowanych
przez szczepienia
Program odszkodowań dla osób poszkodowanych
przez szczepienia (National Vaccine Injury
Compensation Program, VICP) jest programem
rządowym stworzonym w celu zapewnienia
odszkodowań osobom poszkodowanym przez
określone szczepionki. Zachęcamy do odwiedzenia
strony www.hrsa.gov/vaccinecompensation lub
kontaktu pod numerem 1-800-338-2382 w celu
uzyskania informacji na temat programu i sposobu
zgłaszania roszczeń. Zgłoszenie roszczenia
o odszkodowanie jest ograniczone czasowo.

Gdzie uzyskać więcej
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informacji?
Zapytaj lekarza prowadzącego.
Skontaktuj się telefonicznie z lokalnym lub
stanowym wydziałem zdrowia.
Skontaktuj się z Centrum Zwalczania
i Profilaktyki Chorób (Center for Disease Control
and Prevention, CDC):
- zadzwoń pod numer 1-800-232-4636
(1-800-CDC-INFO) lub
- odwiedź stronę internetową
www.cdc.gov/vaccines

Reakcja alergiczna może wystąpić po opuszczeniu
przychodni przez dziecko. W przypadku
zaobserwowania objawów poważnej reakcji
alergicznej (pokrzywka, obrzęk twarzy i gardła,
trudności w oddychaniu, przyspieszone tętno,
zawroty głowy lub osłabienie) należy zadzwonić
pod numer 911 i przewieźć dziecko do najbliższego
szpitala.
W przypadku innych niepokojących objawów należy
skontaktować się z lekarzem dziecka.
Poważne reakcje powinny zostać zgłoszone
w systemie raportowania niepożądanych odczynów
poszczepiennych (Vaccine Adverse Event Reporting
System, VAERS). Zazwyczaj raport składa lekarz,
jednak można to zrobić samodzielnie. Należy
odwiedzić stronę www.vaers.hhs.gov lub zadzwonić
pod numer 1-800-822-7967. VAERS służy wyłącznie
do zgłaszania działań niepożądanych, nie do
uzyskiwania porad medycznych.
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