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SZCZEPIENIA PODRÓŻNYCH 

Osoby wyjeżdżające za granice powinny być poddane szczepieniom w celu profilaktyki 

występujących tam endemicznie chorób. Szczepienia te są wykonywanie zgodnie  

z zaleceniami Międzynarodowych przepisów Zdrowotnych. 

Szczegółowych informacji udzielają Poradnie Chorób Tropikalnych i Stacje Sanitarno-

Epidemiologiczne. 

 

W zależności od rejonu, do którego planowana jest podróż, wykonywane są następujące 

szczepienia przeciw: 

- żółtej gorączce ŻÓŁTA GORĄCZKA 

- błonicy, tężcowi TĘŻEC 

-durowi brzusznemu DUR BRZUSZNY 

- WZW t. A WZW t.A. 

-WZW t. B WZW t.B. 

-poliomyelitis POLIO 

-japońskiemu zapaleniu mózgu JAPOŃSKIE ZAPALENIE MÓZGU 

-kleszczowemu zapaleniu mózgu KLESZCZOWE ZAPALENIE MÓZGU 

- zakażeniom N.meningitidis – przed wyjazdem do strefy endemicznej zalecane jest 

szczepienie preparatami poliwalentnymi, zawierającymi antygeny również innych niż C 

serotypów ZAKAŻENIE N.meningitidis 

- wściekliźnie – zalecane tylko u osób narażonych na zakażenie (z uwagi na rodzaj 

wykonywanej pracy, podróż w tereny, gdzie nie jest możliwe otrzymanie pomocy medycznej 

w ciągu 24 godzin) WŚCIEKLIZNA. 

 

SZCZEPIENIE PRZECIW ŻÓŁTEJ GORĄCZCE 

Szczepienie zalecane osobom wyjeżdżającym za granicę do krajów, gdzie występuje choroba 

(zwłaszcza do niektórych krajów Afryki i Azji Południowej), zgodnie z zaleceniami 

Międzynarodowych Przepisów Zdrowotnych. W niektórych rejonach jest obowiązek okazania 

na granicy zaświadczenia o szczepieniu.  

 

SZCZEPIENIE PRZECIW BŁONICY, TĘŻCOWI 

DT – szczepionka błoniczo-tężcowa – przeznaczona do uodpornienia dzieci  

z przeciwwskazaniami do szczepienia DTP; 

Td – szczepionka tężcowo-błonicza – preparat dla dorosłych stosowany jako dawka 

przypominająca lub do uodpornienia podstawowego przeciw tężcowi i błonicy osób 

wcześniej nieszczepionych; 

D – szczepionka adsorbowana przeciw błonicy, służy do uodpornienia dzieci i młodzieży, 

większa zawartość toksoidu błoniczego w jednej dawce niż w preparacie „d”;  

d – szczepionka adsorbowana przeciw błonicy, służy do szczepienia przypominającego dla 

dorosłych; mniejsza zawartość toksoidu błoniczego w jednej dawce niż w preparacie „D”; 

 

SZCZEPIENIE PRZECIW DUROWI BRZUSZNEMU 

Uodparnia jedynie przed zakażeniem Salmonella typhi. Nie chroni przed zakażeniem 

pałeczkami Salmonella paratyphi A, B i C.  

Obecnie na rynku polskim są dostępne preparaty pełnokomórkowe sporządzone z zawiesiny 

inaktywowanych pałeczek S.typhi i polisacharydowe zawierające oczyszczony polisacharyd 

otoczkowy S.typhi szczepu Ty2.  

Na rynku są również dostępne preparaty pełnokomórkowe skojarzone ze szczepionką przeciw 

tężcowi.  
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SZCZEPIENIE PRZECIW WZW t. A  

SZCZEPIENIE PRZECIW WZW t. B 

Szczepienie zalecane u osób wyjeżdżających do krajów o wysokim współczynniku 

zapadalności na WZW t. A lub WZW t B. 

Istnieje możliwość stosowania szczepionki skojarzonej (HAV+HBV). 

 

SZCZEPIENIE PRZECIW POLIOMYELITIS 

 W ostatnich latach bardzo zmienił się schemat uodpornienia przeciw poliomyelitis. Z uwagi 

na krążący jeszcze w populacji wirus szczepionkowy i schematy zawierające szczepy żywe 

atenuowane, stosowane również w państwach ościennych – utrzymano jedną dawkę 

szczepionki zawierającej żywe wirusy (OPV). W szczepieniu podstawowym stosuje się 

szczepionki inaktywowane (IPV). Szczepienie podstawowe wykonuje się jednocześnie ze 

szczepieniem DTP. Istnieje możliwość zastosowania w jednej iniekcji preparatu 

skojarzonego. 
 

SZCZEPIENIE PRZECIW JAPOŃSKIEMU ZAPALENIU MÓZGU 

Szczepienie zalecane w przypadku osób wyjeżdżających w tereny endemiczne do Azji 

Południowo-Wschodniej i Australii. Wskazane zwłaszcza u osób planujących pobyt na 

terenach wiejskich i leśnych.  

Szczepienie wykonywane w Stacjach Sanitarno-Epidemiologicznych. Szczepionka nie jest 

zarejestrowana w Polsce, sprowadzanie w ramach importu docelowego. 
 

SZCZEPIENIE PRZECIW WCZESNOLETNIEMU KLESZCZOWEMU ZAPALENIU 

OPON MÓZGOWO-RDZENIOWYCH I MÓZGU 

 Niekiedy zalecane jest przed wyjazdem do krajów, gdzie choroba występuje endemicznie, 

zwłaszcza, jeśli będzie istniało ryzyko ukłucia przez kleszcza. 

 

SZCZEPIENIE PRZECIW ZAKAŻENIU N.MENINGITIDIS 

Osobom wyjeżdżającym do krajów endemicznego występowania schorzenia (zalecane 

szczepienie preparatami zawierającymi antygeny również przeciw szczepom A, Y, W). 

 

SZCZEPIENIE PRZECIW WŚCIEKLIŹNIE 

Jest również zalecane osobom wyjeżdżającym za granicę w niektóre rejony – tylko  

w przypadku potencjalnego narażenia na zakażenie (z uwagi na rodzaj wykonywanej pracy 

lub podróży w tereny, gdzie nie jest możliwe otrzymanie pomocy medycznej w ciągu 24 

godzin). 

 

Należy również pamiętać o MALARII 

Ważne jest stosowanie profilaktyki przy podróżach na tereny endemicznego występowania 

malarii. tj. stosowanie płynów odstraszających komary, spanie pod moskitierami, 

przyjmowanie profilaktycznie leków antymalarycznych. 

 

Dokładne informacje o koniecznych szczepieniach podczas wyjazdu do konkretnego kraju 

mogą państwo znaleźć również na stronach internetowych np. 

http://globtroter.pl/weekend/inne/szczepienia.phtml. 

Przykładowo 

1) Europa zachodnia 

Obowiązkowych szczepień nie ma, zalecane błonica + tężec, poli 

2) Europa Wschodnia i kraje byłego ZSRR zalecane WZW typu A i B 

błonica + tężec, polio, lek p/malarii 

3) Afryka Północna-zalecaneWZW typu A i B,błonica + tężec,dur brzuszny, polio 
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4) Bliski Wschód - WZW typu A i B błonica+ tężec,dur brzuszny,polio,zap. opon 

mózgowych,lek p/malarii 

5) Azja Wschodnia – zalecane WZW typu A i B,błonica + tężec,dur brzuszny 

polio,lek p/malarii 

 

   Również osoby wyjeżdżające na wczasy krajowe nie mogą do końca czuć się bezpiecznymi. 

Nie zawsze jesteśmy w stanie spożywać pokarmy, których jakości i sposobu przygotowania 

jesteśmy pewni. Wysoka temperatura, brak zachowania podstawowych zasad higieny 

stwarzają ryzyko zachorowania. Wirusem żółtaczki pokarmowej możemy zarazić się nie tylko 

w przydrożnych knajpkach, ale również w luksusowych hotelach czy restauracjach. 

Wystarczy umyć ręce w zakażonej wodzie lub mieć przypadkowy kontakt z osobą  

w bezobjawowym stadium choroby. Nawet kostka lodu w szklance z pięknie wyglądającym 

napojem, przygotowana z zainfekowanej wody, może być źródłem zakażenia. 

Z kolei w zakładzie fryzjerskim czy kosmetycznym narażeni możemy być na ryzyko 

zakażenie wirusem WYW t.B. Narażenie to występuje również podczas kontaktów 

seksualnych. 

Dlatego szczepienie przeciwko zapaleniom wątroby typu A i B powinno być priorytetem dla 

wszystkich wyjeżdżających za granicę oraz podróżujących po Polsce.  


