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Europejski Tydzień Szczepień
W dniach 20-24 kwietnia, po raz kolejny,
obchodzony jest Europejski Tydzień Szczepień. Jest to inicjatywa Światowej Organizacji
Zdrowia, realizowana i koordynowana przez
państwa na poziomie lokalnym. Stałym celem
tej inicjatywy jest podkreślanie znaczenia
szczepień dla ochrony przed chorobami
zakaźnymi, którym można zapobiegać
poprzez stosowanie szczepień ochronnych.

ZASZCZEP W SOBIE
CHĘĆ SZCZEPIENIA

Fakty na temat szczepień:

Należy dążyć do zwiększenia dostępności
szczepień dla wszystkich
Epidemie chorób zakaźnych nadal stanowią
poważne zagrożenie
którym

można

zapobiegać

za pomocą szczepień ochronnych wciąż
prowadzą do zgonów
Istnieje

możliwość

eliminacji

chorób

za pomocą szczepień
Szczepienia są tańsze niż leczenie powikłań
chorób zakaźnych

jak przygotować się
do pierwszych wizyt
w punkcie szczepień?
które szczepienia są
obowiązkowe, a które
zalecane dla Twojego
dziecka?
jak bezpiecznie
przeprowadzić szczepienie?

Europejski Tydzień Szczepień to inicjatywa:

Szczepienia ratują życie

Choroby,

Chcesz wiedzieć...

kierowana i koordynowana przez
Światową Organizację Zdrowia
realizowana przez państwa na krajowym,
regionalnym i lokalnym poziomie
wspierana przez organizacje międzynarodowe,

odwiedź stronę:
www.szczepienia.gis.gov.pl
wyślij pytanie:
zaszczep@gis.gov.pl

pozarządowe oraz innych partnerów na poziomie
lokalnym, regionalnym i krajowym
Więcej informacji o szczepieniach
Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego
- Państwowy Zakład Higieny
www.pzh.gov.pl
Polskie Towarzystwo Wakcynologii
www.ptwakc.org.pl
Ministerstwo Zdrowia
www.mz.gov.pl

