ШАНОВНІ ПАНІ ТА
ПАНОВЕ,
ДОРОГІ БАТЬКИ!
протягом 12 годин після
народження лікар оглядає
дитину в присутності батьків
новонародженому вводиться
вітамін К, щоб запобігти
кровотечі, викликаній низьким
рівнем вітаміну К

Щиро вітаємо вас із народженням дитини!
Щастя і радість повинні поєднуватися
з відповідальністю за дитину – за її безпеку
і правильний розвиток.
Правильному розвитку і здоров’ю дитини
сприяють профілактичні заходи, які
гарантуються всім дітям, народженим
у Польщі.

проводяться лабораторні
дослідження, які дозволяють
виключити серйозні генетичні
захворювання, наприклад
фенілкетонурію, гіпотиреоз,
муковісцидоз. Якщо дослідження
підтвердять присутність цих
хвороб, дитина перебуватиме
під спеціальним наглядом лікаря

До профілактичних заходів належать також профілактичні щеплення відповідно до
чинної в Польщі Програми профілактичних щеплень. Мета вакцинації – захист дитини
від небезпечних інфекційних хвороб та ускладнень, пов’язаних із цими хворобами.
Проводяться щеплення від: туберкульозу, гепатиту B, ротавірусної інфекції,
дифтерії, правця, кашлюка, поліомієліту, пневмококів, гемофільної інфекції типу
b, кору, свинки, краснухи.
	  У
 же в пологовому будинку проводиться щеплення від туберкульозу
(БЦЖ) i вводиться перша доза щеплення від гепатиту B для того, щоб
захистити дитину від ускладнень, пов’язаних із цими хворобами.

Введення вакцини БЦЖ від туберкульозу захищає дитину
від найтяжчих його форм (міліарного туберкульозу
і туберкульозного менінгіту), а захисна дія щеплення
БЦЖ зберігається кількадесят років.
 уберкульоз – захворювання, яке все ще
Т
присутнє серед нас, навіть якщо ніхто
з ваших знайомих зараз не хворіє. Лікування
цієї хвороби триває дуже довго і вимагає
приймання багатьох ліків.
Проведення щеплення від гепатиту B у перший
день життя пов’язане з тим, що більшість випадків
інфікування мають місце у перинатальний період або
у період раннього дитинства. Щеплення новонародженої
дитини від гепатиту B у перший день життя захищає
її від інфікування від матері та від розвитку хронічної
форми гепатиту.
 аленькі діти, заражені вірусом,
М
наражаються на вищий ризик розвитку
цирозу або раку печінки.

Обов’язкові щеплення виконуються в інтересах
дитини. Вони безкоштовні, а їх виконання
регулюється польським законодавством.
•

Щеплення належать до найважливіших
досягнень сучасної медицини.

•

Вакцини відповідають найвищим
стандартам безпеки, а ризик, пов’язаний
з їх застосуванням, мінімальний.

Ваша взаємодія з медичним персоналом,
який допомагає дитині, дуже важлива.
Під час консультації лікар надасть вам
детальну інформацію про щеплення.
Додаткові відомості ви можете знайти у
фахових перевірених джерелах, наприклад
на сайті „szczepienia.info”. Цей сайт веде
Національний інститут громадського здоров’я
(Державний заклад гігієни) – Державний
дослідний інститут у Варшаві (www.pzh.gov.pl).

Бажаємо вам радості та задоволення від
можливості супроводжувати вашого малюка
в його здоровому розвитку.
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