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Program szczepień dla klasy
ósmej - informacja dla
rodziców
Dlaczego szczepienia są ważne?
Szczepienia chronią nas przed zakażnymi
chorobami, które niosą za sobą ryzyko
zachorowania, kalectwa lub śmierci. Szczepionki
powodują obronną reakcję organizmu w przypadku
ponownego kontaktu z chorobą.
Wszystkie szczepionki obecnie stosowane w Australii
muszą przejś ć surowe testy zanim zostaną
zatwierdzone. Szczepionki są cały czas
monitorowane pod względem bezpieczeństwa i
skuteczności.
Poczytaj więcej o częstych i rzadkich skutkach
ubocznych na stronie:
healthywa.wa.gov.au/immunisation

Program szczepień dla klasy ósmej
W Australii, uczniowie klasy ósmej mają prawo do
bezpłatnych szczepień w ramach Narodowego
Programu Szczepień (National Immunization
Program) przeciwko następującym chorobom:
*

błonica/dyfteryt

*

tężec

*
*

koklusz/ksztusiec
wirus brodawczaka ludzkiego (HPV)

Możesz zasięgnąć więcej informacji na temat tych
chorób oraz używanych przeciw nim szczepionek
na stronie: healthywa.wa.gov.au/immunisation

Co należy zrobić
Pakiet zawierający zgodę na zaszczepienie dziecka
jest częścią programu dla klasy ósmej. Zawiera
informacje oraz formularz do podpisania zgody.
Jako rodzic lub opiekun powinnaś/powinieneś:

*

*

zapoznać się dokładnie z treścią formularza i informacją
na temat szczepionki oraz odwiedzić stronę
healthywa.wa.gov. au/immunisation lub
skontaktować się z pielegniarką szkolną w przypadku
gdy potrzebujesz dalszych informacji
oznaczyć czerwona lub zieloną kratkę na formularzu w
zależności od tego na jakie szczepionki się zgadzasz lub
nie, i następnie podpisać formularz w oznaczonym
miejscu

*

*

udzielić informacji na formularzu odnośnie problemów
medycznych twojego dziecka, które mogą zaistnieć na
skutek podania szczepionki
odesłać formularz do szkoły nawet w przypadku gdy nie
zgadzasz się na szczepienie

W razie potrzeby zasięgnięcia dodatkowych informacji
możesz skontaktować się z pielegniarką.
Tylko uczniowie posiadający podpisany i wypełniony
formularz zostaną zaszczepieni
Jeżeli twoje dziecko nie zostanie zaszczepione w danym
terminie, zostaniesz o tym powiadomiona/y i inny termin
zostanie ustalony

Rejestr szczepień
Zanim zaszczepisz dziecko
W przypadku gdy dziecko jest przeziębione lub ma lekka
gorączkę, szczepienie nie powinno być odłożone na
późniejszy termin.Niemniej jednak, w następujących
przypadkach należy szczepienie odłożyć lub wstrzymać

Po szczepieniu, uczniowie otrzymają książeczkę
szczepień.
Wszystkie szczepienia otrzymane w programie
szkolnym są zarejestrowane w systemie AIR
(Australijski Rejestr Szczepień).
Dodatkowo, szczepienia HPV są zarejestrowane w
Narodowym Rejestrze HPV: hpvregister.org.au

*

jeżeli dziecko miało silną reakcję na szczepionkę w
przeszłości

*

jeżeli ma silną alergię w przypadku której nie zaleca się
szczepienia

*

jeżeli otrzymało czynne szczepienie w ciągu ostatniego
miesiąca (np. gruźlica, odra lub żołta gorączka)

*

jeżeli mialo zastrzyk z immunoglobuliny lub transfuzję
krwi w ostatnich trzech miesiącach

*

jeżeli cierpi na chorobę obniżającą odporność (np.
białaczka, rak, HIV/AIDS) lub bylo poddawane
zabiegom obniżającym odporność (np.przyjmowanie
sterydów takich jak hydrokortyzon lub prednizolon,
radioterapia lub chemioterapia)
mieszka z kimś, kto cierpi na chorobę obniżającą
odporność lub poddawany jest zabiegom obniżającym
odporność

*

źle się czuje w czasie kiedy odbywają się szczepienia

*

Kontakt
główna klinika szczepień
tel. 9321 1312 8.30-16.30 w dni tygodnia
Twój lekarz domowy
Twoja lokalna przychodnia lekarska, szpital
lub klinika
healthywa.wa.gov.au/publichealthunits
healthdirect Australia

tel. 1800 022 222

Więcej informacji
Ministerstwo Zdrowia
healthywa.wa.gov.au/immunisation
Immunise Australia Program
1800 671 811 or immunise.health.gov.au

Opieka poszczepienna
Miejsce po szczepieniu może być czerwone lub spuchnięte przyłóż zimny wilgotny kompres
Może pojawić się ból, goraczka, ból głowy lub zmęczenie.

Natychmiast skontaktuj się z lekarzem jeżeli reakcja będzie
wydawała ci się zbyt silna lub nieoczekiwana.
Wszystkie jednostki udzielające sczepień w Zachodniej
Australii mają prawny obowiązek zawiadomienia
odpowiednich władz w przypadku niepomyślnej reakcji na
szczepionkę. Rodzice również mają możliwość
powiadomienia władz drogą internetową na stronie
wavvs.health.wa.gov.au, lub telefonicznie pod numerem 9321
1312 do glownej kliniki szczepień.

Niniejszy dokument może być przygotowany w innych
formatach na życzenie osób niepełnosprawnych.
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Na ból głowy lub ból podawaj paracetamol zgodnie z
zaleceniami na nalepce. Jeżeli gorączka będzie się
utrzymywała, skontaktuj się z lekarzem.
Odwiedż stronę healthywa.wa.gov.au/immunisation w celu
poinformowania się na temat częstych i rzadkich skutków
ubocznych.

