O tym warto wiedzieć

Jeśli Twoje dziecko nie
zostało zaszczepione
Czy Twoje dziecko nie jest chronione przed którąś z chorób
objętych programem szczepień dla dzieci w Szwecji?
W takim wypadku musisz pamiętać o kilku ważnych
kwestiach dotyczących chorób, które mogą nieść poważne
skutki dla dziecka.
Porozmawiaj z pracownikami służby
zdrowia
Jeśli Twoje dziecko wymaga opieki
medycznej, w każdym wypadku
poinformuj personel, że nie zostało
zaszczepione zgodnie ze szwedzkim
programem szczepień dla dzieci.
Pracownicy służby zdrowia muszą to
wiedzieć, aby móc zapewnić dziecku
odpowiednie leczenie i zapobiec
rozprzestrzenianiu się infekcji.
Kontroluj sytuację podczas podróży
Choroby takie jak błonica i odra
są rzadkie w Szwecji, ale mogą
występować za granicą. Dlatego ważne
jest, aby dowiedzieć się, jakie zasady
obowiązują w przypadku podróży z
dziećmi. Na stronie 1177.se znajdziesz
przydatne informacje na ten temat.
Musisz również dowiedzieć się, w
jaki sposób można skontaktować się
ze służbą zdrowia podczas pobytu w
kraju innym niż Szwecja.

Poinformuj dziecko
W niektórych sytuacjach życiowych
ryzyko zarażenia się jakąś chorobą
jest większe niż w innych sytuacjach,
na przykład podczas podróży
zagranicznych i w niektórych
miejscach pracy. Twoje dziecko musi
wiedzieć, przed jakimi chorobami
nie zostało uchronione za pomocą
szczepienia.
Zapraszamy do kontaktu z nami
Szczepienia, których Twoje dziecko
nie otrzymało, można w każdej chwili
uzupełnić.
Wszystkim dzieciom w wieku do
18 lat oferowane są szczepienia
uzupełniające w ramach
powszechnego programu szczepień.

POMYŚL ZWŁASZCZA O TYM
Brudna lub zanieczyszczona
ziemią rana?
Jeśli dziecko nie zostało zaszczepione przeciwko tężcowi, a zrani
się w taki sposób, że rana będzie
brudna lub zanieczyszczona ziemią, lub zostanie ugryzione przez
jakieś zwierzę, należy natychmiast udać się po pomoc lekarską. Tężec jest bardzo poważną
chorobą i ważne jest, aby szybko
wdrożyć leczenie zapobiegawcze.
Czy Twoje malutkie dziecko miało kontakt z osobą, która kaszle?
Jeśli dziecko w wieku poniżej sześciu miesięcy będzie miało kontakt
z osobą chorą na krztusiec, należy
udać się po pomoc lekarską jeszcze
tego samego dnia. Krztusiec jest
chorobą, którą łatwo można się
zarazić i może on nieść bardzo
poważne skutki u małych dzieci.
Potrzebujesz pomocy
lekarskiej? Najpierw zadzwoń
Niektóre choroby są bardzo
zakaźne. Dlatego przed udaniem
się na oddział ratunkowy lub do
ośrodka zdrowia należy zawsze
skontaktować się z numerem 1177
Vårdguiden. Być może personel
na miejscu będzie musiał poczynić odpowiednie przygotowania,
aby zapobiec ewentualnemu zakażeniu innych osób, na przykład
znajdujących się w poczekalni.
W przypadku poważnego
zachorowania Twojego dziecka
należy natychmiast udać się po
pomoc lekarską. W nagłych wypadkach zadzwoń pod numer 112.
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Tutaj znajdziesz nieco więcej informacji o objętych programem szczepień
chorobach, przed którymi Twojemu
dziecku oferowana jest ochrona za
pomocą szczepienia.

Pneumokoki mogą powodować
zapalenie ucha i zatok u dziecka, ale
także poważniejsze choroby, takie jak
zapalenie płuc, sepsa i zapalenie opon
mózgowych.

Infekcja rotawirusowa jest infekcją
żołądkową, która wywołuje u dziecka
biegunkę, wymioty i odwodnienie.
W niektórych przypadkach dziecko
może wymagać hospitalizacji.

Odra jest wysoce zakaźna i wywołuje
wysoką gorączkę, kaszel i wysypkę.
U dziecka mogą wystąpić powikłania,
takie jak zapalenie mózgu, zapalenie
ucha i zapalenie płuc. Czasami odra
może prowadzić do śmierci.

Błonica to wysoce zakaźna, poważna
infekcja gardła, która może skutkować
zagrażającym życiu uszkodzeniem
serca, nerek i układu nerwowego.

Świnka jest wysoce zakaźna i atakuje
głównie gruczoły ślinowe, ale może powodować powikłania, takie jak zapalenie
opon mózgowych i zapalenie mózgu. U
chłopców może wystąpić zapalenie jąder.

Tężec wywoływany jest przez bakterię
znajdującą się w ziemi oraz w jelitach
zwierząt. Dziecko może zachorować
na tężec, jeśli zostanie ugryzione przez
zwierzę lub zrani się, a rana zostanie
zanieczyszczona. W tym przypadku u
dziecka wystąpią skurcze mięśni oraz
trudności w połykaniu i oddychaniu.
Tężec nie przenosi się między ludźmi.

Różyczka jest zwykle infekcją łagodną, jednak jeśli chorobą tą zarazi się
kobieta w ciąży, pojawia się wysokie
ryzyko poronienia lub wystąpienia
poważnych wad wrodzonych u dziecka.

TO NIC NIE KOSZTUJE
Szczepienia są bezpłatne do chwili
ukończenia przez dziecko 18. roku
życia. Gdy dziecko stanie się dorosłe, to
znaczy gdy ukończy 18 lat, szczepienia
podawane są w przychodni lub punkcie
szczepień za opłatą.

Chcesz wiedzieć więcej?
Jeśli masz pytania lub jeśli chcesz
zaszczepić swoje dziecko, w każdym
wypadku możesz skontaktować się
z ośrodkiem zdrowia dziecka lub
szkolną służbą zdrowia. Więcej informacji znajdziesz również na stronach:
• 1177.se
• Folkhalsomyndigheten.se
• Lakemedelsverket.se

Wirus brodawczaka ludzkiego (HPV)
infekuje skórę i błony śluzowe. Infekcja
ta jest rzadko zauważana, a wyleczenie
zwykle następuje samoistnie. Jeśli nie
nastąpi wyleczenie samoistne, infekcja
ta może prowadzić do zmian komórkowych i powodować raka szyjki macicy,
ale także inne rodzaje raka na późniejszych etapach życia.

Krztusiec jest wysoce zakaźny i powoduje silne ataki kaszlu, a także kaszel,
który może trwać kilka miesięcy.
W przypadku niemowląt choroba ta
może zagrażać życiu.
Polio powoduje uszkodzenie układu nerwowego, które może prowadzić do paraliżu i trwałego uszczerbku na zdrowiu.

Wirusowe zapalenie wątroby typu B
to inaczej WZW typu B. W większości
przypadków leczenie infekcji następuje
samoistnie, ale czasami wirus pozostaje w organizmie i może powodować
uszkodzenia wątroby lub, w dłużej
perspektywie, raka wątroby. Największe
ryzyko występuje w przypadku zakażenia się wirusem w wieku dziecięcym.

Haemophilus influenzae typu B (Hib)
może skutkować poważnymi infekcjami, głównie u dzieci poniżej piątego
roku życia. Hib może powodować zapalenie opon mózgowych, które może
zagrażać życiu dziecka lub spowodować
trwały uszczerbek na zdrowiu.
SZWEDZKI PROGRAM SZCZEPIEŃ

Tutaj znajdziesz informacje o szczepieniach oferowanych wszystkim
dzieciom w Szwecji w celu zapobiegania poważnym chorobom.
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BVC [Ośrodek Zdrowia Dziecka]
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Choroby, przed którymi dziecku oferowana jest ochrona

