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na lata 2021-2025, finansowane przez Ministra Zdrowia.

Epidemiologia chorób zakaźnych. Niektóre choroby zakaźne występują u
nastolatków częściej i mają u nich ciężki przebieg. 

Odporność poszczepienna nabyta w dzieciństwie nie wystarcza.  

Choroby przewlekłe. Nastolatki mogą chorować na różne choroby przewlekłe co 
powoduje, że są podatni na ciężki przebieg choroby zakaźnej.  

Inwestycja w zdrowie. Szczepienia chronią nastolatków przed zakażeniami 
wirusowymi oraz stanami przednowotworowymi i nowotworami z nimi związanymi.  

Styl życia. Ochrona związana z zagrożeniami wynikającymi ze stylu życia, np. w 
czasie podróży (szczepienie przeciw wzw A)

Rodzice nastolatków powinni upewnić się jaki jest dotychczasowy stan 
uodpornienia dziecka. 
Historia szczepień zapisana w książeczce szczepień i/lub karcie uodpornienia 
pozwala ocenić jakie szczepienia dziecko dotychczas otrzymało, czy podano 
wszystkie wymagane dawki i czy podano je w odpowiednim wieku i jeżeli to 
konieczne, uzupełnić brakujące szczepienia.

Szczepienie przeciw błonicy, tężcowi i krztuścowi, szczepionką dTap z obniżoną zawartością antygenów błonicy i krztuśca (1 dawka w wieku 14 lat)
Szczepienie przeciw błonicy i tężcowi, szczepionką dT z obniżoną zawartością antygenów błonicy (1 dawka w wieku 19 lat) 

SZCZEPIENIA NASTOLATKÓW
Dlaczego nastolatki potrzebują szczepień?  

Kalendarz szczepień nastolatki/nastolatka obejmuje
SZCZEPIENIA OBOWIĄZKOWE (bezpłatne) 

(bezpłatne) 

(odpłatne) 

Szczepienie przeciw COVID-19 (w tym wymagane dawki przypominające szczepionkami zaktualizowanymi) 

SZCZEPIENIA ZALECANE

Szczepienie przeciw błonicy, tężcowi i krztuścowi, szczepionką dTap z obniżoną zawartością antygenów błonicy i krztuśca 
(1 dawka w wieku 19 lat) w miejsce bezpłatnej szczepionki dT
Szczepienie przeciw grypie* (raz w roku, najlepiej na początku sezonu grypowego, 1 dawka)  
Szczepienie przeciw wirusowi brodawczaka ludzkiego (HPV)**, najlepiej przed rozpoczęciem aktywności płciowej 
(dziewczęta i chłopcy do ukończenia 14 lat - 2 dawki, w wieku powyżej 14 lat - 3 dawki) 
Szczepienie przeciw meningokokom ( przeciw meningokokom grupy B (2 dawki) i przeciw meningokokom grupy ACWY (1 dawka) 
Szczepienie przeciw ospie wietrznej (osoba, która nie chorowała i nie była szczepiona w przeszłości, 2 dawki)  
Szczepienie przeciw kleszczowemu zapaleniu mózgu (3 dawki podstawowe i dawki przypominające co 3-5 lat)
Szczepienie przeciw wirusowemu zapaleniu wątroby typu A (osoba niezaszczepiona w przeszłości 2 dawki)
(szczepienie zalecane w uzasadnionych sytuacjach). 

SZCZEPIENIA ZALECANE 

*50% refundacji dla szczepionki donosowej 

**bezpłatne szczepienia nastolatków są realizowane w niektórych miastach i gminach w ramach zdrowotnych programów samorządowych


