
 

 
Malec po szczepionce 

 
 
Po wyjściu z gabinetu uważnie obserwujesz dziecko i martwisz się, czy wszystko będzie w porządku?  
 
Nie przejmuj się na zapas! Niektóre reakcje poszczepienne są prawidłowe. Inne wymagają interwencji 
lekarskiej. Zobacz, jak je rozpoznać i odróżnić.  
Szczepionka to nic innego jak trening odporności. Zawarte w niej (osłabione!) drobnoustroje pobudzają 
organizm do walki. Przeciwciała rozprawiają się z upozorowanym „atakiem” wirusów lub bakterii.  
Na takiej pozbawionej energii „armii”, organizm ćwiczy swoją odporność.  
 

Odczyny poszczepienne 

Czasem efektem ubocznym tej „walki” jest odczyn poszczepienny. To nic strasznego – dziecko po prostu 
łagodnie przechodzi chorobę, przeciwko której zostało zaszczepione. W ten sposób zyskuje odporność. 
Może się też zdarzyć, że podane w szczepionce drobnoustroje są zbyt aktywne  
i przysparzają systemowi odpornościowemu dziecka więcej pracy.  
Malec może gorączkować i źle się czuć, ale nie martw się – nic mu nie grozi. Odczyny poszczepienne 
pojawiają się zwykle od 2 do 48 godzin po podaniu szczepionki. Objawy powinny ustąpić po 2-3 dniach.  
 

Co możesz zaobserwować u dziecka po szczepieniu:  

• w miejscu ukłucia: zaczerwienienie, obrzęk, bolesność;   

• objawy ogólne: ból głowy, podwyższona temperatura (czasami gorączka),  

• złe samopoczucie, ból mięśni, brak apetytu, a nawet wymioty.  
 

Co powinno Cię zaniepokoić:  

• gorączka trwająca dłużej niż 2 dni;  

• trudności w oddychaniu;  

• długotrwały obrzęk twarzy (zwłaszcza okolic oczu); 

• utrzymujące się przez kilka dni osłabienie, ospałość i brak apetytu;  

• nienaturalnie blada skóra i wiotkie ciało;  

• drgawki czy utrata przytomności.  
 

Czy wiesz, że...  

Kompres z gazy zmoczonej w roztworze sody oczyszczonej (łyżka sody na ½ szklanki letniej wody) 
złagodzi odczyn na skórze. W razie gorączki powyżej 380C podać środek przeciwgorączkowy  
(paracetamol w syropie lub czopku). Podawać dużo płynów. 
 

Kontakt: 

• umówienie wizyty szczepiennej, skonsultowanie stanu dziecka po szczepieniu 

TEL: 512 844 844  (wew. 1 – Przychodnia Na Wzgórzu w Gdańsku; wew. 3 – Poradnia Dziecka Zdrowego)  

• odwołanie umówionej wcześniej wizyty  
(w treści wiadomości: imię, nazwisko, data i godzina wyznaczonej wizyty szczepiennej) 

SMS: 500 476 359  (UWAGA!! Kontakt tylko do wiadomości tekstowych) 


