
Czego można spodziewać się 
po podaniu szczepionek

najbezpieczniejszy sposób ochrony zdrowia dziecka

W niniejszej ulotce zostały przedstawione najczęstsze 
skutki uboczne po podaniu szczepionek, które mogą 
wystąpić u niemowląt i dzieci poniżej piątego roku życia.  

Po podaniu szczepionki dziecko może 
przez chwilę popłakać. Uspokaja się jednak 
zwykle po przytuleniu lub nakarmieniu. U 
większości dzieci nie występują żadne inne 
reakcje.

Odczyn w miejscu podania 
szczepionki
U niektórych niemowląt może pojawić się 
obrzęk, zaczerwienienie lub mały twardy 
guzek w miejscu wkłucia, które może być 
bolesne przy dotyku. Te odczyny ustępują 
zwykle po dwóch, trzech dniach i nie 
wymagają leczenia.

Gorączka
Gorączka oznacza temperaturę ciała 
powyżej 38°C. U małych dzieci gorączka 
występuje dość często, ale 
jest zwykle niezbyt wysoka. Jeżeli twarz 
dziecka jest gorąca przy dotyku, wygląda 
na zaczerwienioną lub rozpaloną, 
dziecko może mieć gorączkę. Wysokość 
temperatury ciała można sprawdzić 
termometrem.

Kiedy niemowlę ma gorączkę
l nie należy wkładać go do wanny

l nie należy omywać go gąbką

l nie należy chłodzić go wentylatorem

Po podaniu szczepionki MenB
Gorączki można spodziewać się po 
podaniu każdej szczepionki, pojawia 
się jednak bardzo często po podaniu 
szczepionki MenB w połączeniu z innymi 
standardowymi szczepionkami w drugim i 
czwartym miesiącu życia dziecka. Gorączka 
świadczy o tym, że organizm dziecka 
reaguje na szczepionkę, chociaż jej brak 
nie oznacza, że szczepionka nie działa. 
Wysokość gorączki zależy indywidualnie 
od dziecka i nie świadczy o skuteczności 
szczepionki. Podanie paracetamolu obniży 
ryzyko wystąpienia gorączki, rozdrażnienia 
i ogólnego dyskomfortu (w tym bólu w 
miejscu wkłucia) po podaniu szczepionki.

Po zaszczepieniu dziecka w drugim i 
czwartym miesiącu życia należy podać 
mu łącznie trzy dawki paracetamolu 
(2,5 ml paracetamolu dla niemowląt w 
zawiesinie 120 mg/5 ml), aby zapobiec 
gorączce i złagodzić jej objawy. Pierwszą 
dawkę paracetamolu należy podać jak 
najszybciej po wizycie, podczas której 
podano szczepionkę w drugim miesiącu 
życia dziecka. Drugą dawkę należy podać 
od czterech do sześciu godzin później, 
a trzecią dawkę po kolejnych czterech - 
sześciu godzinach. W ten sam sposób 
należy postąpić po zaszczepieniu dziecka w 
czwartym miesiącu życia. Więcej informacji 
na temat paracetamolu można uzyskać od 



pielęgniarki podczas wizyty z podaniem 
szczepionki. Można również otrzymać 
ulotkę z pisemnymi instrukcjami. 

Po podaniu szczepionki MMR
MMR składa się z trzech różnych 
szczepionek (przeciwko odrze, śwince i 
różyczce). Każda z nich może wywołać inne 
reakcje, w różnym czasie po podaniu.

Od sześciu do dziecięciu dni po podaniu 
zaczyna działać szczepionka przeciwko 
odrze, która może wywołać gorączkę, 
wysypkę przypominającą odrę oraz 
utratę apetytu. Osoby z objawami 
poszczepiennymi nie zarażają innych.

Od dwóch do trzech tygodni po podaniu 
szczepionka przeciwko śwince może 
wywołać u niektórych dzieci objawy 
przypominające tę chorobę (gorączkę i 
powiększone węzły chłonne).

Szczepionka przeciwko różyczce 
może wywołać krótkotrwałą wysypkę i 
podwyższoną temperaturę ciała, najczęściej 
od 12 do 14 dni po jej podaniu. W 
nielicznych przypadkach wysypka utrzymuje 
się do sześciu tygodni.

Jeśli stan zdrowia dziecka budzi niepokój, 
warto zaufać swojemu instynktowi. Należy 
porozmawiać z lekarzem lub zadzwonić na 
infolinię NHS pod numer 111.

Należy natychmiast skontaktować się z 
lekarzem, jeżeli temperatura ciała dziecka 
wyniesie 39-40°C lub więcej albo wystąpią 

u niego drgawki.

Jeżeli przychodnia zdrowia jest zamknięta 
i nie można skontaktować się z lekarzem, 
należy udać się do najbliższego szpitala z 
oddziałem pomocy doraźnej.

Jeżeli po zapoznaniu się z niniejszą 
ulotką reakcja dziecka na którąkolwiek 
ze szczepionek budzi w dalszym ciągu 
niepokój, należy porozmawiać z pielęgniarką 
lub lekarzem pierwszego kontaktu.

Kontrola bezpieczeństwa 
szczepionek
Przed dopuszczeniem do obrotu szczepionki 
muszą uzyskać licencję brytyjskiego 
Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych i 
Wyrobów Medycznych, który sprawdza ich 
bezpieczeństwo i skuteczność.

Po wprowadzeniu do programu 
bezpieczeństwo szczepionek jest stale 
monitorowane, a wszelkie nowe skutki 
uboczne są szybko zauważane i badane.

Więcej informacji na temat bezpieczeństwa 
szczepionek można znaleźć na stronie 
internetowej www.mhra.gov.uk 

Dodatkowe informacje
Więcej informacji na temat skutków 
ubocznych szczepionek i szczepień można 
znaleźć w dostępnej w przychodni lekarskiej 
broszurze A guide to immunisations up 
to 13 months of age (Przewodnik po 
szczepieniach ochronnych dla dzieci do 13. 
miesiąca życia) lub na stronie internetowej 
NHS Choices www.nhs.uk.
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Jeżeli w domu nie ma paracetamolu w płynie dla niemowląt, należy go zakupić 
przed pierwszą wizytą lekarską, na której zostanie podana szczepionka. Jest on 
ogólnie dostępny w aptekach i centrach handlowych.

Należy pamiętać, żeby nie podawać 
lekarstw zawierających aspirynę 
dzieciom poniżej 16. roku życia.




