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SPRAWDŹ MOŻLIWOŚCI REALIZACJI 
KALENDARZA SZCZEPIEŃ1

PROGRAM SZCZEPIEŃ 
TWOJEGO DZIECKA UWAGI

2 miesiąc

4 miesiąc

5-6 miesiąc

7 miesiąc

13-15 
miesiąc

16-18 
miesiąc

24 miesiące
(bilans dwulatka)

2,5-3 lata

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 www.urpl.gov.pl lub Podmiotu Odpowiedzialnego za produkt, którego zgłoszenie dotyczy.

GSK Commercial Sp. z o.o. ul. Rzymowskiego 53, 00-697 Warszawa,  
tel.: 0 22 576 90 00 fax.: 0 22 576 90 01 pl.gsk.com
NP-PL-MLV-LBND-210001, luty 2021

Treści zamieszczone w materiale 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 szczepienia.

www.PowstrzymajRotawirusy.pl

www.WyprzedzMeningokoki.pl

WIEK



www.PowstrzymajRotawirusy.pl www.WyprzedzMeningokoki.pl

a. Szczepienie przeciw inwazyjnym zakażeniom Streptococcus pneumoniae w populacji ogólnej jest obowiązkowe (bezpłatne) dla dzieci urodzonych po 31.12.2016 r. Wcześniaki i dzieci z grup ryzyka są szczepione schematem 3+1. b. Schemat szczepień uzależniony jest od rodzaju użytego preparatu oraz wieku,  
w którym rozpoczęto szczepienie, zgodnie z zarejestrowanymi wskazaniami do stosowania oraz jednoczasowego podania szczepień. c. Nie uwzględniono szczepień obowiązkowych osób szczególnie narażonych na dane zakażenia (grupy ryzyka). Nie uwzględniono dzieci z trwałymi przeciwwskazaniami do szczepienia 
przeciw krztuścowi szczepionką DTPw oraz dzieci urodzonych przed ukończeniem 37 tygodnia ciąży lub urodzonych z masą urodzeniową ciała poniżej 2 500 g. Szczepienia oferowane w ramach poszczególnych programów: 3w1 (DTPw) - szczepienie skojarzone przeciwko błonicy, tężcowi, krztuścowi (komponenta 
pełnokomórkowa); 5w1 (DTPa + IPV + Hib) - szczepienie skojarzone przeciwko błonicy, tężcowi, krztuścowi (komponenta acelularna), polio, Hib; 6w1 (DTPa + IPV + Hib + wzw B) - szczepienie skojarzone przeciwko błonicy, tężcowi, krztuścowi (komponenta acelularna), polio, Hib, wzw B; odra+świnka+różyczka - szczepienie 
przeciwko odrze, śwince i różyczce; wzw B - szczepienie przeciwko wirusowemu zapaleniu wątroby typu B; wzw A - szczepienie przeciwko wirusowemu zalapeniu wątroby typu A. Decyzja o jednoczasowym podaniu różnych szczepień i wyborze preparatów należy do lekarza kwalifikującego pacjenta do szczepienia.  

1. Program Szczepień Ochronnych na rok 2021, Główny Inspektorat Sanitarny, 22 grudnia 2020.

Treści zamieszczone w materiale 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 szczepienia.

WIEK PROGRAM NA 6-TKĘ
szczepienie skojarzone 6 w 1 (DTPa+IPV+Hib+wzw B)

PROGRAM NA 5-TKĘ
szczepienie skojarzone 5 w 1 (DTPa+IPV+Hib)

SZCZEPIENIA OBOWIĄZKOWE (BEZPŁATNE)C 

i wybrane szczepienia zalecane (płatne)
 

Schemat szczepień wg Programu Szczepień Ochronnych1 Alternatywny kalendarz szczepień do ukończenia 3. roku życia  
z wykorzystaniem płatnych szczepionek zalecanychc

szczepienie zalecane (płatne)szczepienie obowiązkowe (bezpłatne) alternatywa dla szczepień bezpłatnych 
obowiązkowych (płatne)

alternatywa dla szczepień bezpłatnych 
obowiązkowych - schemat 2 dawkowy (płatne) 

szczepienie obowiązkowe - schemat 3 dawkowy 
(bezpłatny)

Po urodzeniu wzw B, gruźlica wzw B, gruźlica

wzw A

4 miesiąc
3 w 1 (DTPw), Hib, polio (IPV), 

pneumokokia, rotawirusy, 
meningokokib 

5-6 miesiąc
3 w 1 (DTPw), Hib, polio (IPV), 

rotawirusy,  
meningokokib

7 miesiąc wzw B,  
meningokokib

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

wzw A2-3 lata

24 miesiące
(bilans dwulatka) wzw A, meningokokib

5 w 1, wzw B, pneumokokia,
rotawirusy,  

meningokokib

5 w 1,  
pneumokokia, rotawirusy,  

meningokokib

5 w 1, meningokokib

wzw B,  
meningokokib

odra+świnka+różyczka,
pneumokokia,

ospa wietrzna, meningokokib

5 w 1,
ospa wietrzna

wzw A, meningokokib

wzw A

wzw B, gruźlica

6 w 1,  
pneumokokia, rotawirusy,  

meningokokib

6 w 1,  
pneumokokia, rotawirusy,  

meningokokib

6 w 1, meningokokib

meningokokib

odra+świnka+różyczka,
pneumokokia,

ospa wietrzna, meningokokib

6 w 1,
ospa wietrzna

wzw A, meningokokib

2 miesiąc
3 w 1 (DTPw), Hib, wzw B,  
pneumokokia, rotawirusy, 

meningokokib

13-15 miesiąc
odra+świnka+różyczka,

pneumokokia,
ospa wietrzna, meningokokib

Możliwości realizacji Programu  
Szczepień ochronnych w 2021 r.


