SZANOWNI PAŃSTWO,

DRODZY RODZICE!
w ciągu 12 godzin po
urodzeniu lekarz bada
dziecko w obecności rodzica
p
 odawana jest noworodkowi
witamina K, aby zapobiec
krwawieniu wywołanemu
niedoborem witaminy K

Serdecznie gratulujemy narodzin dziecka!
Szczęście i radość powinny łączyć się
z odpowiedzialnością za dziecko – za jego
bezpieczeństwo i właściwy rozwój.
Prawidłowy rozwój i zdrowie dziecka
wspierane są działaniami profilaktycznymi,
które gwarantowane są wszystkim dzieciom
urodzonym w Polsce.

wykonywane są m.in.
badania laboratoryjne, które
pozwalają wykluczyć poważne
choroby genetyczne np.
fenyloketonurię, hipotyreozę,
mukowiscydozę. Jeśli badania
potwierdzą wystąpienie tych
chorób, dziecko pozostaje pod
specjalną opieką lekarza
Do działań profilaktycznych należą również szczepienia ochronne zgodne
z obowiązującym w Polsce Programem Szczepień Ochronnych. Celem szczepień
jest uchronienie dziecka przed zachorowaniem na groźne choroby zakaźne
i powikłaniami jakie wiążą się z tymi chorobami. Wykonuje się szczepienia
przeciwko: gruźlicy, wirusowemu zapaleniu wątroby typu B (wzw B),
rotawirusom, błonicy, tężcowi, krztuścowi, poliomyelitis, pneumokokom,
Haemophilus influenzae typu b, odrze, śwince, różyczce.
	  J
 eszcze w szpitalu, wykonuje się szczepienie przeciw gruźlicy (BCG)
oraz pierwszą dawkę szczepienia przeciw wzw B, po to aby chronić
dziecko przed powikłaniami, jakie wiążą się z tymi chorobami.

Podanie szczepionki BCG przeciw gruźlicy chroni
dziecko przed najcięższymi jej postaciami
(gruźlica rozsiana i gruźlicze zapalenie opon
mózgowo-rdzeniowych), a działanie ochronne
szczepienia BCG trwa kilkadziesiąt lat.
	
Gruźlica jest chorobą wciąż obecną wśród
nas, nawet jeśli w twoim otoczeniu nikt nie
choruje. Leczenie jest długotrwałe i wymaga
podania wielu leków.
Szczepienie przeciw wzw B w pierwszej dobie życia
wynika z faktu, że do większości zakażeń dochodzi
w okresie okołoporodowym lub we wczesnym
dzieciństwie. Szczepienie noworodka przeciw wzw B
w 1. dobie życia zabezpiecza je przed zakażeniem od
matki i ochroni przed rozwojem przewlekłej postaci
zapalenia wątroby.
 ałe dzieci zakażone wirusem są narażone
M
na większe ryzyko wystąpienia marskości
lub raka wątroby.
Szczepienia obowiązkowe są wykonywane
w interesie dziecka. Są też bezpłatne i ściśle
określone w polskim prawie.
•

Szczepienia należą do najważniejszych
zdobyczy współczesnej medycyny.

•

Szczepionki spełniają najwyższe
standardy bezpieczeństwa a ryzyko
związane z ich stosowaniem jest
znikome.

Państwa współpraca z personelem
medycznym, który opiekuje się dzieckiem
jest bardzo ważna. W rozmowie z lekarzem
otrzymają Państwo szczegółowe informacje
o szczepieniach. Dodatkową wiedzę znajdą
Państwo w fachowych i sprawdzonych
źródłach jak np. stronie „szczepienia.info”.
Jest to strona, którą prowadzi Narodowy
Instytut Zdrowia Publicznego PZH-Państwowy
Instytut Badawczy w Warszawie
(www.pzh.gov.pl).
Życzymy Państwu radości i satysfakcji
z towarzyszenia dziecku w jego zdrowym
rozwoju.

Wersja
do pobrania

