Szczepienia ochronne
dla podró˝ujàcych*

Prezentowana obok tabela zestawia szczepienia zalecane
dla zdrowych osób dorosłych, które planujà zagraniczny
wyjazd. Wyjàtek stanowià szczepienia obowiàzkowe:
przeciw ˝ółtej febrze (˝ółtej goràczce) – przy wjeêdzie do
niektórych krajów Êwiata (przede wszystkim w Afryce
i Ameryce Południowej) oraz przeciw zaka˝eniom meningokokowym – w Arabii Saudyjskiej.**

ObjaÊnienie symboli w tabeli:
BezpoÊredni kontakt z osobà zaka˝onà,
w tym drogà kropelkowà
Kontakt z zaka˝onà ziemià

BezpoÊredni kontakt z osobà zaka˝onà
Picie zaka˝onej wody i spo˝ywanie
zaka˝onej ˝ywnoÊci
Kontakt z zaka˝onà krwià, wydalinami i wydzielinami
osób chorych, zaka˝onymi igłami do iniekcji i innym
zaka˝onym sprz´tem medycznym, kontakty seksualne
z osobami zara˝onymi
Ukłucie przez kleszcza
BezpoÊredni kontakt lub ukàszenie
przez chore zwierz´
Ukłucia komarów

*Materiał opracowany na podstawie: International Travel and Health, 2010, WHO
(www.who.int/ith), CDC Health Information for International Travel, 2010
(www.cdc.gov/travel) oraz PSO 2011 przez dr med. Agnieszk´ Wroczyƒskà (Krajowy
OÊrodek Medycyny Tropikalnej w Gdyni)

Szczepienia cz´sto zalecane przed podró˝à

www.who.int/ith
www.cdc.gov/travel
www.gis.gov.pl

Szczepienia zalecane w niektórych sytuacjach

Aktualne informacje na temat szczepieƒ zalecanych
przed podró˝à mo˝na otrzymaç m.in. w poradniach
medycyny podró˝y oraz na stronach internetowych:

Obszary zagro˝one

Schemat szczepienia
przed wyjazdem

Czas
utrzymywania si´
odpornoÊci***

Zasi´g ogólnoÊwiatowy, zaka˝enia cz´stsze w tropiku
i krajach rozwijajàcych si´

1 dawka domi´Êniowo (przypominajàca)

10 lat

Dur brzuszny

Zasi´g ogólnoÊwiatowy, szczególnie w rejonach o niskim
poziomie higieny w Południowej Azji, Afryce
oraz pozostałych krajach rozwijajàcych si´

1 dawka domi´Êniowo
przynajmniej 1 tydzieƒ przed wyjazdem

3 lata

Wirusowe zapalenie
wàtroby typu A

Zasi´g ogólnoÊwiatowy, szczególnie w krajach rozwijajàcych si´,
o niskim poziomie higieny

1 dawka domi´Êniowo,
optymalnie 2-4 tygodnie przed wyjazdem
+ dawka uzupełniajàca po 6-12 miesiàcach

odpornoÊç
wieloletnia

Wirusowe zapalenie
wàtroby typu B

Zasi´g ogólnoÊwiatowy, z wyjàtkiem wi´kszoÊci krajów
rozwini´tych w Ameryce Północnej, Zachodniej
i Północnej Europie, Australii i Nowej Zelandii

3 dawki domi´Êniowo: 0/1/6 miesiàc,
przynajmniej 2 dawki podane 2 tygodnie przed wyjazdem

odpornoÊç
wieloletnia

Cholera

Niektóre kraje rozwijajàce si´: w Afryce, Azji,
Ameryce Ârodkowej i Południowej.
Mo˝liwe epidemie zwiàzane z niskim poziomem higieny

2 dawki doustnie: 0/7 dzieƒ,
podane przynajmniej 1 tydzieƒ przed wyjazdem

2 lata

Kleszczowe
zapalenie mózgu

Niektóre kraje klimatu umiarkowanego w Europie i Azji
(do wysokoÊci 1400 m)

3 dawki domi´Êniowo: 0/1-3 miesiàc/5-12 miesiàc

3 lata

Cz´Êç krajów Afryki oraz Azji

1 dawka przypominajàca domi´Êniowo
przed wyjazdem

co najmniej 10 lat

Zasi´g ogólnoÊwiatowy, szczególnie w krajach rozwijajàcych si´
Afryki, Azji oraz Ameryki Ârodkowej i Południowej

3 dawki domi´Êniowo: 0/7/28 (lub 21) dzieƒ,
podane przed wyjazdem
+ dawka uzupełniajàca po 1 roku

5 lat

Zaka˝enia
meningokokowe

Afryka Ârodkowa: pas krajów poni˝ej Sahary - od Senegalu
do Etiopii. W Arabii Saudyjskiej obowiàzujà szczepienia
dla pielgrzymów do Mekki przeciwko meningokokom grup ACWY

1 dawka domi´Êniowo
przynajmniej 2 tygodnie przed wyjazdem

Zale˝nie od rodzaju
zastosowanej
szczepionki

˚ółta febra

Subsaharyjskie kraje Afryki,
tropikalne obszary Ârodkowej i Południowej Ameryki

1 dawka podskórnie
przynajmniej 10 dni przed wyjazdem

10 lat

Choroby

Główne drogi
zaka˝enia

Błonica

T´˝ec

Poliomyelitis
(choroba Heinego-Medina)

WÊcieklizna
(profilaktyka
przedekspozycyjna)

(˝ółta goràczka)

** Wybór szczepieƒ powinien zawsze przebiegaç indywidualnie, z uwzgl´dnieniem
charakteru podró˝y oraz ewentualnych przeciwwskazaƒ
***Okres, po którym zalecana jest dawka przypominajàca
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