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Program szczepień ochronnych dla uczniów
klas 8 – Informacje dla rodziców
Dlaczego szczepienie jest ważne?
Szczepienie chroni ludzi przed chorobami zakaźnymi,
które niosą ze sobą wysokie ryzyko poważnej choroby,
niepełnosprawności i śmierci. Szczepionki pobudzają
układ odpornościowy, który chroni ludzi przed chorobami
w przypadku, gdyby się z nimi ponownie zetknęli w swoim
środowisku.
Wszystkie szczepionki dostępne obecnie w Australii
muszą przejść rygorystyczne testy bezpieczeństwa, zanim
zostaną zatwierdzone. Szczepionki są stale monitorowane
pod względem bezpieczeństwa i skuteczności.
Przeczytaj więcej na temat bezpieczeństwa szczepionek
oraz powszechnie występujących i rzadkich skutków
ubocznych: healthywa.wa.gov.au/immunisation

Program szczepień ochronnych dla
uczniów klas 8
W Australii, uczniom klas 8 oferowane są bezpłatne
szczepionki poprzez Państwowy Program Szczepień w
celu ochrony przed:
** błonicą
** tężcem
** krztuścem
** ospą wietrzną
** ludzkim wirusem brodawczaka
Możesz przeczytać więcej na temat tych chorób i
szczepionek stosowanych do ochrony przed tymi chorobami:
healthywa.wa.gov.au/immunisation

Harmonogram
Departament Zdrowia w stanie Australia Zachodnia
i lokalne zespoły pielęgniarek środowiskowych
przeprowadzają szczepienia każdego semestru w szkole
Twojego dziecka, zgodnie z poniższym harmonogramem:
1 wizyta:
2 wizyta:
3 wizyta:

Ludzki wirus brodawczaka (HPV)
Ospa wietrzna
Ludzki wirus brodawczaka (HPV)
Błonica-tężec-krztusiec (DTPa)
Ludzki wirus brodawczaka (HPV).

Co rodzice powinni zrobić
Ten pakiet zgody na szczepienia został Ci dostarczony
poprzez program szkolny klasy 8 Twojego dziecka.
Pakiet ten zawiera informacje i formularz zgody.
Jako rodzic lub opiekun, jesteś zobowiązany/a do:
**

**

**

**

uważnego przeczytania formularza zgody i
skontaktowania się z pielęgniarką szkolną, jeśli
potrzebujesz więcej informacji
zaznaczenia pola czerwonego lub zielonego, aby
wskazać, na które szczepionki zgadzasz się, a na
które nie wyrażasz zgody, po czym podpisz się w
zaznaczonym miejscu
podania informacji na formularzu zgody na temat
problemów medycznych, które mogą mieć wpływ
na reakcję dziecka na szczepionkę
zwrócenia do szkoły wypełnionego formularza
nawet, jeśli nie zgadzasz się na szczepienie.

Być może skontaktuje się z Tobą pielęgniarka, jeśli
wymagane będą dalsze informacje.
Tylko ci uczniowie zostaną zaszczepieni, którzy
mają podpisany i wypełniony formularz.
Dzień szczepienia będzie ogłoszony w cotygodniowym
biuletynie szkolnym. Jeśli Twoje dziecko nie
zostanie zaszczepione w tym dniu, zostaniesz o
tym powiadomiony/a i podane zostaną alternatywne
terminy szczepień.

Przed zaszczepieniem dziecka
Zwykła choroba o łagodnym przebiegu, taka jak
przeziębienie ze stanem podgorączkowym nie
powinna opóźnić szczepienia. Jednak w niektórych
przypadkach, z uwagi na schorzenia przewlekłe
zaleca się wstrzymanie lub odroczenie szczepienia.
Powiadom pielęgniarkę ds. szczepień lub szkołę, jeśli
Twoje dziecko:
**

**

**

**

**

**

**

miało w przeszłości poważną reakcję na
jakąkolwiek szczepionkę
ma historię poważnej alergii, gdzie szczepienia nie
są zalecane
dostało w czasie ostatniego miesiąca żywą
szczepionkę (np. gruźlicy, odry, żółtej febry)
dostało zastrzyk z immunoglobuliny lub pełną
transfuzję krwi w ciągu ostatnich trzech miesięcy
cierpi na chorobę powodującą obniżenie
odporności organizmu (np. białaczka, rak,
HIV/AIDS) lub jest poddawane leczeniu,
które obniża odporność organizmu (np. leki
steroidowe, takie jak hydrokortyzon, prednisolon,
radioterapia, chemioterapia)
mieszka z kimś, kto cierpi na chorobę powodującą
obniżenie odporności organizmu lub jest poddawany
leczeniu, które obniża odporność organizmu
źle się czuje w dniu szczepienia.

Opieka po szczepieniu

Książeczka szczepień
Po zaszczepieniu, uczniowie otrzymają wpis otrzymanej
szczepionki do książeczki szczepień.
Wszystkie szczepionki podawane przez program szkolny
są rejestrowane w szkolnej bazie danych Departamentu
Zdrowia stanu Australia Zachodnia.
Ponadto, szczepienia HPV są rejestrowane w
państwowym rejestrze: hpvregister.org.au

Kontakty
Centralna Klinika Szczepień
Telefon: 9321 1312 w godz. 8.30 – 16.30 w dni powszednie
Twój lokalny lekarz
Twój lokalny, społeczny ośrodek zdrowia, szpital lub
państwowy zespół opieki zdrowotnej
healthywa.wa.gov.au/publichealthunits

healthdirect Australia
Telefon: 1800 022 222

Więcej informacji
Departament Zdrowia
healthywa.wa.gov.au/immunisation
Program Immunise Australia
1800 671 811 or immunise.health.gov.au
hpv.health.gov.au/for-parents

W miejscu wkłucia może wystąpić zaczerwienienie lub
obrzęk – przyłóż chłodną, wilgotną szmatkę.
Może wystąpić pewien ból, gorączka, ból głowy lub
zmęczenie. Na ból głowy i inny ból należy podawać
paracetamol zgodnie ze wskazówkami na opakowaniu.
Jeśli gorączka nie ustępuje, skonsultuj się z lekarzem.

Natychmiast zasięgnij porady lekarza w przypadku
wystąpienia reakcji, którą uważasz za poważną lub
nieoczekiwaną.
Wszyscy dostawcy usług szczepień w WA są zobowiązani
przez prawo do zgłaszania wszelkich niepożądanych,
poszczepiennych skutków ubocznych. Rodzice mogą
również zgłaszać swoje obawy na temat jakichkolwiek
poważnych reakcji poszczepiennych na stronie
internetowej wavvs.health.wa.gov.au lub telefonując do
Centralnej Kliniki Szczepień pod numer 9321 1312

Ten dokument może być na życzenie udostępniony w
formatach alternatywnych dla osoby niepełnosprawnej.
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Odwiedź stronę internetową
healthywa.wa.gov.au/immunisation po więcej
informacji na temat powszechnych i rzadkich skutków
ubocznych szczepień.

