
Szkolny program szczepień ochronnych 
dla klas 7 - informacja dla rodziców

Dlaczego szczepienie jest ważne?
Szczepienie chroni przed chorobami zakaźnymi, 
które grożą poważną chorobą, niepełnosprawnością 
i śmiercią. Szczepionki wywołują odpowiedź 
immunologiczną, która zapewnia ochronę w 
przypadku ponownego kontaktu z chorobą w 
środowisku zewnętrznym.

Wszystkie szczepionki, które obecnie są dostępne 
w Australii, muszą przejść rygorystyczne testy 
bezpieczeństwa, zanim zostaną zatwierdzone. 
Szczepionki są stale sprawdzane, aby zapewnić, 
że są bezpieczne i skuteczne. Wszystkie leki i 
szczepionki mogą mieć skutki uboczne. Czasami 
są one poważne, ale w większości przypadków tak 
nie jest. Więcej informacji na temat bezpieczeństwa 
szczepionek oraz typowych i rzadkich działań 
niepożądanych można znaleźć na: healthywa.
wa.gov/immunisation

Szkolny program szczepień
W ramach tego programu twoje dziecko otrzymuje 
bezpłatne, powszechne i zalecane szczepienia w 
celu zapewnienia ochrony przed:
 * błonicą, tężcem, krztuścem (kokluszem) - 1 

zastrzyk
 * wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV) - 1 

zastrzyk

Więcej informacji na temat tych chorób oraz 
szczepionek stosowanych w celu ochrony przed 
nimi znajduje się na stronie:  
healthywa.wa.gov.au/immunisation

Co musisz zrobić
Pakiet zgody na szczepienie zawiera informacje 
oraz formularz zgody. 

Jako rodzic lub opiekun masz obowiązek:

1. uważnie przeczytać załączony formularz zgody 
i arkusz informacji o szczepionce oraz wejść na 
stronę  
healthywa.wa.gov.au/immunisation lub 
skontaktować się z pielęgniarką szkolną, jeżeli 
potrzebujesz dodatkowych informacji 

2. zaznaczyć czerwone lub zielone okienko w 
formularzu zgody, aby wskazać, na które 
szczepionki się zgadzasz, a jeśli nie wyrażasz 
zgody, złożyć podpis w wyznaczonym miejscu

3. przekazać informacje w formularzu zgody 
dotyczące problemów medycznych, które 
mogą wpływać na reakcję twojego dziecka na 
szczepienie.

4. zwrócić szkole wypełniony formularz, nawet jeśli 
nie zgadzasz się na szczepienie.

Pielęgniarka szkolna może się z tobą kontaktować, 
jeżeli będzie potrzebować dodatkowych informacji.

Zaszczepieni zostaną wyłącznie uczniowie, którzy 
posiadają podpisany i wypełniony formularz 
zgody. 

Jeżeli twoje dziecko nie zostało danego dnia 
zaszczepione, otrzymasz o tym informację i 
zostaną zaproponowane alternatywne opcje 
szczepienia.

healthywa.wa.gov.au
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Zanim twoje dziecko zostanie 
zaszczepione
Łagodna, typowa infekcja, np. przeziębienie 
przebiegające ze stanem podgorączkowym, nie 
powinno stanowić wskazania do odroczenia 
szczepienia. Jednakże w niektórych przypadkach zaleca 
się wstrzymanie lub odroczenie szczepienia z uwagi na 
współistniejące choroby. Poinformuj pielęgniarkę ds. 
szczepień lub pielęgniarkę szkolną, jeżeli twoje dziecko:

* miało poważną reakcję na jakiekolwiek szczepienie 
w przeszłości

* ma poważną alergię, w przypadku której szczepienie 
nie jest zalecane

* miało podaną żywą szczepionkę w ciągu minionego 
miesiąca np. przeciwko gruźlicy, odrze, żółtej febrze

* miało wstrzykniętą immunoglobulinę lub transfuzję 
pełnej krwi w ciągu ostatnich trzech miesięcy

* cierpi na chorobę, która obniża odporność (np. 
białaczkę, raka, HIV/AIDS) lub poddawane jest 
leczeniu obniżającemu odporność (np. zażywa 
sterydy takie jak hydrokortyzon lub prednizolon, lub 
poddawane jest radioterapii lub chemioterapii)

* mieszka z osobą, która cierpi na chorobę obniżającą 
odporność, lub która poddawana jest leczeniu, które 
ją obniża

* źle się czuje w momencie szczepienia.

Opieka po szczepieniu
Miejsce wstrzyknięcia może być zaczerwienione i 
spuchnięte - zastosuj chłodny, wilgotny kompres. 

Może wystąpić ból, gorączka, ból głowy lub zmęczenie. 
W przypadku bólu lub bólu głowy, podaj paracetamol 
zgodnie ze wskazaniami na ulotce. Jeżeli gorączka się 
utrzymuje, skontaktuj się ze swoim lekarzem.

Wejdź na stronę healthywa.wa.gov.au/immunisation 
w celu uzyskania dodatkowych informacji na temat 
częstych i rzadkich skutków ubocznych szczepień. 

Zwróć się natychmiast po pomoc lekarską w przypadku 
wystąpienia reakcji, która twoim zdaniem jest poważna 
lub nieoczekiwana.

Wszystkie osoby wykonujące szczepienia w stanie 
Australia Zachodnia są prawnie zobowiązane do 
zgłoszenia niepożądanej reakcji po szczepieniu. Rodzice 
również mogą zgłaszać przypadki poważnych reakcji po 
szczepieniu. Przeczytaj więcej na healthywa.wa.gov.au/
WAVSS lub zadzwoń 6456 0208.

Rejestry szczepień
Po szczepieniu uczniowie otrzymają rejestr 
podanych im szczepionek.

Wszystkie szczepionki podawane w ramach 
szkolnego programu są odnotowywane w 
Australijskim Rejestrze Szczepień (AIR).

Możesz uzyskać dostęp do historii szczepień 
twojego dziecka z AIR, aby sprawdzić czy 
wszystkie szczepienia są wykonane terminowo. 

Dane kontaktowe
Twój miejscowy lekarz

Twój miejscowy ośrodek zdrowia, szpital lub 
jednostki zdrowia publicznego
healthywa.wa.gov.au/publichealthunits

healthdirect Australia
Telefon: 1800 022 222 

Więcej informacji
Departament Zdrowia
healthywa.wa.gov.au/immunisation

Departament Zdrowia Związku Australijskiego
1800 671 811 lub 
health.gov.au/health-topics/immunisation

Opracowane przez Dyrekcję Kontroli Chorób Zakaźnych
© Departament Zdrowia 2023

Prawa autorskie do tego materiału przysługują stanowi 
Australia Zachodnia, chyba że podano inaczej. Oprócz 
uczciwego wykorzystania do celów prywatnych studiów, badań, 
krytyki lub recenzji, na co zezwalają przepisy Ustawy o prawie 
autorskim z 1968r.., żadna część nie może być powielana 
ani wykorzystywana ponownie do jakichkolwiek celów bez 
pisemnej zgody stanu Australia Zachodnia.
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Na życzenie osoby niepełnosprawnej niniej-
szy dokument może zostać udostępniony 
w innym formacie.
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