Szczepionki i choroby zakaźne
przeciw, którym chronią
Szczepionki

Choroby przeciw, którym chroni szczepionka

Szczepionka przeciw błonicy



Błonica (dyfteryt)

Szczepionka przeciw
cholerze




Cholera (ostra biegunka)
Biegunka podróżnych wywołana przez enterotoksyczną E. coli

Szczepionka przeciw
dendze




Gorączka denga
Gorączka krwotoczna denga

Szczepionka przeciw
durowi brzusznemu
Szczepionka przeciw Eboli



Dur brzuszny



Gorączka krwotoczna Ebola

Szczepionka przeciw
gruźlicy






Gruźlicze zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych u dzieci
Prosówka (gruźlica rozsiana) u dzieci
Zmniejszenie ryzyka rozwoju astmy oskrzelowej u dzieci (na
podstawie wstępnych danych)
Częściowa ochrona przed trądem



Grypa

Szczepionka przeciw
grypie
Szczepionka przeciw
Haemophilus influenzae
typu b (Hib)

Szczepionka przeciw
japońskiemu zapaleniu
mózgu
Szczepionka przeciw
kleszczowemu zapaleniu
mózgu
Szczepionka przeciw
krztuścowi
Szczepionka przeciw
meningokokom grupy A,
C, W135, Y

 Zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych
 Zapalenie nagłośni
 Sepsa
 Zapalenie płuc
 Ropowica tkanki podskórnej
wywołane szczepami Haemophilus influenzae typu b (Hib)


Japońskie zapalenie mózgu




Kleszczowe zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych
Kleszczowe zapalenie mózgu



Krztusiec



Inwazyjna choroba meningokokowa wywołana przez
meningokoki grupy A, C, W135, Y:
- zapalenie opon mózgowo- rdzeniowych
- posocznica
- ropne meningokokowe zapalenie stawów

Szczepionka przeciw
meningokokom grupy B





Inwazyjna choroba meningokokowa wywołana przez
meningokoki grupy B:
- zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych
- posocznica
Częściowa ochrona przed zakażeniem rzeżączką (na podstawie
wstępnych danych)



Odra




Ospa wietrzna
Zmniejszenie ryzyka rozwoju półpaśca






Inwazyjna choroba pneumokokowa wywołana przez typy
pneumokoków, które wchodzą w skład szczepionki:
- zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych
- posocznica
- zapalenie płuc z bakteriemią
Zapalenie płuc
Zapalenie ucha środkowego

Szczepionka przeciw
poliomyelitis
Szczepionka przeciw
rotawirusom
Szczepionka przeciw
różyczce



Poliomyelitis (choroba Heinego-Medina)



Biegunka rotawirusowa




Różyczka
Różyczka wrodzona

Szczepionka przeciw
śwince
Szczepionka przeciw
tężcowi
Szczepionka przeciw
wirusowemu zapaleniu
wątroby typu A
Szczepionka przeciw
wirusowemu zapaleniu
wątroby typu B
Szczepionka przeciw
wirusowi brodawczaka
ludzkiego (HPV)



Świnka (nagminne zapalenie ślinianek przyusznych)



Tężec



Wirusowe zapalenie wątroby typu A (żółtaczka pokarmowa)



Wirusowe zapalenie wątroby typu B

Szczepionka przeciw
odrze
Szczepionka przeciw ospie
wietrznej

Szczepionka przeciw
pneumokokom

Szczepionka przeciw
wściekliźnie
Szczepionka przeciw
żółtej gorączce

 Zmiany przednowotworowe
 Rak szyjki macicy
 Rak sromu
 Rak pochwy
 Rak odbytu
 Rak gardła
 Rak jamy ustnej
wywołane przez typy wirusa HPV wchodzące w skład szczepionki
 Brodawki płciowe narządów płciowych (kłykciny kończyste) u
mężczyzn i kobiet wywołane przez typy wirusa HPV6 i HPV11
wchodzące w skład szczepionki


Wścieklizna



Żółta gorączka (żółta febra)

