Warszawa, 2016-05-05

Nieodpłatne szczepienia dla dzieci
z grup ryzyka
Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 18 sierpnia 2011 r.
w sprawie obowiązkowych szczepień ochronnych (Dz.U. 2011 nr 182 poz.
1086) dzieci z grup ryzyka są szczepione nieodpłatnie przeciwko pneumokokom
i ospie wietrznej.

Grup y r yz yka kw alifikujące
do szczepień przeciwko pneumokokom
a) dzieci od 2 miesiąca życia do ukończenia 5 roku życia:
• po urazie lub z wadą ośrodkowego układu nerwowego, przebiegającymi
z wyciekiem płynu mózgowo-rdzeniowego,
• zakażone HIV,
• po przeszczepieniu szpiku, przed przeszczepieniem lub po przeszczepieniu
narządów wewnętrznych lub przed wszczepieniem lub po wszczepieniu implantu ślimakowego,
b) dzieci od 2 miesiąca życia do ukończenia 5 roku życia chorujące na:
• przewlekłe choroby serca,
• schorzenia immunologiczno-hematologiczne, w tym małopłytkowość idiopatyczną, ostrą białaczkę, chłoniaki, sferocytozę wrodzoną,

• asplenię wrodzoną, dysfunkcję śledziony, po splenektomii lub po leczeniu im•
•
•
•

munosupresyjnym,
przewlekłą niewydolność nerek i nawracający zespół nerczycowy,
pierwotne zaburzenia odporności,
choroby metaboliczne, w tym cukrzycę,
przewlekłe choroby płuc, w tym astmę,

c) dzieci od 2 miesiąca życia do ukończenia 12 miesiąca życia urodzone przed
ukończeniem 37 tygodnia ciąży lub urodzone z masą ur. poniżej 2500 g;

Grup y r yz yka kw alifikujące
do szczepień przeciwko ospie wietrznej

a) dzieci do ukończenia 12 roku życia:
•
•
•
•

z upośledzeniem odporności o wysokim ryzyku ciężkiego przebiegu choroby,
z ostrą białaczką limfoblastyczną w okresie remisji,
zakażone HIV,
przed leczeniem immunosupresyjnym lub chemioterapią,

b) dzieci do ukończenia 12 roku życia z otoczenia osób określonych w lit. a, które
nie chorowały na ospę wietrzną,
c) dzieci do ukończenia 12 roku życia, inne niż wymienione w lit. a i b, narażone
na zakażenie ze względów środowiskowych, w szczególności narażone
na zakażenie ze względu na czasowe lub stałe przebywanie we wspólnych pomieszczeniach, co umożliwia przeniesienie wirusa i wybuch ogniska epidemicznego, w tym zwłaszcza w domach opieki długoterminowej, domach dziecka,
żłobkach i innych instytucjach opiekuńczych.

