
SZCZEPIENIE DZIECI – WAŻNE PYTANIA, WAŻNE ODPOWIEDZI

Szczepienie dzieci w wieku od 12 lat powinno być jednym z priorytetów w walce z COVID-19
- podkreśla dr Sutkowski. Dlaczego? 

Jaka szczepionka będzie  stosowana? Czy jest  dla  dzieci  bezpieczna? Co w sytuacji,  kiedy
dziecko  przeszło  zakażenie  koronawirusem?  Czy  są  przeciwwskazania  do  zaszczepienia
nastolatka? Przedstawiamy odpowiedzi na najważniejsze pytania.

1. 28 maja KE zatwierdziła stosowanie szczepionki przeciw COVID-19 Pfizera u dzieci w

wieku 12+

2. Rada  Medyczna  przy  premierze  jednoznacznie  opowiedziała  się  za  szczepieniem

przeciw COVID-19 młodzieży w tym wieku

3. Szczepienia młodzieży w wieku 12-15 lat rozpoczną się 7 czerwca, od września możliwe

szczepienia w szkołach

4. Jak twierdzi dr Michał Sutkowski, szczepienie dzieci w wieku od 12 lat powinno być

jednym z priorytetów w walce z COVID-19

5. Jaką konkretnie szczepionkę przeciw COVID-19 otrzymają dzieci? Jakie mogą być

skutki  uboczne? Czy są przeciwwskazania do szczepienia -  odpowiedzi  na te i  inne

pytania znajdziesz w tekście

Dlaczego szczepienie dzieci przeciw COVID-19 jest tak ważne? Wyjaśnia lekarz

W połowie maja ruszyła rejestracja na szczepienia przeciwko COVID-19 młodzieży w wieku 16-17

lat  (e-skierowanie  rodzic  znajdzie  na  Internetowym  Koncie  Pacjenta  swojego  dziecka).  7

czerwca do grupy tej dołączą też młodsze roczniki. 28 maja bowiem Europejska Agencja Leków

(EMA)  zatwierdziła  wniosek  o  rozszerzenie  stosowania  szczepionki  Pfizer/BioNTech  przeciw

COVID-19 na dzieci w wieku od 12 do 15 lat. Za szczepieniem przeciw SARS-CoV-2 dzieci w tym

wieku jednoznacznie opowiedziała się też Rada Medyczna przy Premierze RP.

W opinii prezesa Warszawskich Lekarzy Rodzinnych, dr. Michał Sutkowskiego, zaszczepienie tej

grupy powinno być priorytetem lub przynajmniej  jednym z priorytetów w walce  z  COVID-19.

Dlaczego?

- Po pierwsze dzieci rzadko chorują na COVID-19, ale chorują. Też może się to skończyć źle dla

dziecka, z powikłaniami, z problemami – podkreślił ekspert, szczególną uwagę zwracając na PIMS,

https://www.medonet.pl/koronawirus-pytania-i-odpowiedzi/koronawirus-u-dzieci,pims---dzieciece-powiklanie-po-covid-19-moze-byc-grozne-dla-zycia,artykul,54267377.html


wieloukładowy  zespół  zapalny występujący  u  dzieci  w  następstwie  zakażenia  koronawirusem

(również  bezobjawowym).  Może  on  prowadzić  do  bardzo  ciężkich  powikłań  (m.in.  zaburzeń

krążenia, spadków ciśnienia tętniczego, zaburzeń funkcji nerek, obrzęków, bóle i zawroty głowy,

nasilenie  objawów  padaczkowych, drgawki,  a  nawet  mikrozatory  w  mózgu).  Dr  Sutkowski

przypomina,  że  do  tej  pory  w  Polsce  hospitalizowano  kilkaset  dzieci  z  PIMS  lub  z  jego

podejrzeniem. Lekarz zaznacza, że czasem są to przypadki dramatyczne, zdarzają się zgony.

Innym ważnym powodem, który powinien skłaniać do zaszczepienia dzieci, jest zdaniem Michał

Sutkowskiego fakt, że transmitują one wirusa do starszych osób – swoich rodziców czy dziadków,

którzy są jeszcze bardziej narażeni na COVID-19 i na powikłania. W jego ocenie transmisyjność ta

jest  duża,  bo  dzieci  są  z  reguły  aktywne. Specjalista  podkreśla,  że  jeśli  zaszczepimy  dzieci,

będzie większa szansa, że osiągniemy w Polsce odporność populacyjną na COVID-19. Lekarz

przypomina,  że kluczowe jest  jak najszybsze zaszczepienie jak największej  liczby osób i w ten

sposób zmniejszyć ryzyko powstawania kolejnych wariantów koronawirusa SARS-CoV-2.

Rozszerzenie szczepień przeciwko COVID-19 na dzieci 12+ z pewnością rodzi u rodziców czy

opiekunów pytania. Poniżej odpowiedzi na sześć najbardziej kluczowych.

Szczepienia dzieci 12+. Jaką szczepionkę przeciw COVID-19 otrzyma moje dziecko?

Decyzja Europejskiej Agencji Leków (EMA) i Komisji Europejskiej o rozszerzeniu szczepień

przeciwko  COVID-19  na  dzieci  w  wieku  12-15  lat  dotyczyła  tylko  stosowania  preparatu

BioNTech/Pfizer  -  Comirnaty.  W  tej  chwili  jest  on  jedyną  szczepionką  dopuszczoną  do

stosowania w grupie wiekowej 12+.

EMA podała, że zalecane stosowanie szczepionki Comirnaty przeciwko SARS-CoV-2 u dzieci w

wieku 12-15 lat będzie takie samo, jak u młodzieży 16+ lat. Preparat ma być podawany identycznie

- tzn. w formie dwóch zastrzyków, w odstępie co najmniej trzech tygodni.

https://www.medonet.pl/koronawirus-pytania-i-odpowiedzi/koronawirus-u-dzieci,pims---dzieciece-powiklanie-po-covid-19-moze-byc-grozne-dla-zycia,artykul,54267377.html
https://www.medonet.pl/zdrowie,koronawirus-sars-cov-2---slowniczek-pojec--ktore-warto-znac,artykul,70847711.html
https://www.medonet.pl/zdrowie/zdrowie-dla-kazdego,zasieg-koronawirusa-covid-19--mapa-,artykul,43602150.html
https://www.medonet.pl/choroby-od-a-do-z/najczestsze-objawy-chorobowe,drgawki--konwulsje----przyczyny--objawy--leczenie-i-rodzaje,artykul,1576932.html
https://www.medonet.pl/choroby-od-a-do-z/choroby-neurologiczne,zawroty-glowy---przyczyny--diagnostyka-i-leczenie-zaburzen-rownowagi,artykul,1578687.html
https://www.medonet.pl/koronawirus-pytania-i-odpowiedzi/koronawirus-u-dzieci,pims---dzieciece-powiklanie-po-covid-19-moze-byc-grozne-dla-zycia,artykul,54267377.html


Szczepienia  dzieci  12+.  Skuteczność  i  bezpieczeństwo  szczepionki  przeciw  COVID-19

nastolatków

Badanie  wykazało,  że  odpowiedź  immunologiczna  na  Comirnaty  u  nastolatków  12+  była

porównywalna z odpowiedzią immunologiczną w grupie wiekowej 16 - 25 lat (mierzoną poziomem

przeciwciał  przeciwko  SARS-CoV-2).  Skuteczność  szczepionki  BioNTech/Pfizer  obliczono  u

blisko 2 tys. dzieci w wieku od 12 do 15 lat, które nie miały oznak wcześniejszego zakażenia.

Osoby  te  otrzymały  szczepionkę  lub  placebo  (zastrzyk  pozorowany). Z  1  005  dzieci,  które

otrzymały  szczepionkę  przeciwko  COVID-19,  u  żadnego  nie  wystąpiło  zakażenie

koronawirusem. Spośród 978 dzieci, którym podano placebo, zachorowało 16. Oznacza to, że w

tym  badaniu  szczepionka  była  w  100  proc.  skuteczna  w  zapobieganiu  COVID-19  (chociaż

rzeczywisty wskaźnik mógł wynosić od 75 proc. do 100 proc.).

Warto też podkreślić, że w badaniach klinicznych wzięło udział wystarczająca liczba nastolatków,

by wykazać,  że szczepionka jest  bezpieczna dla młodzieży w wieku 12+. "Nie mamy powodu

oczekiwać,  że  dzieci  będą tolerować  szczepionkę mniej  przychylnie  niż  dorośli" -  zauważa

związana z Uniwersytetem Kalifornijskim fundacja CHOC (angażuje się w zapewnianie dzieciom

opieki medycznej najwyższej jakości).

Szczepienia dzieci  12+. Czy są dzieci/  nastolatki, które nie powinny szczepić się przeciwko

COVID-19?

Nie ma wśród dzieci lub nastolatków grupy, która nie powinna otrzymać szczepionki. Wyjątkiem

jest  alergia  na  jeden  ze  składników  szczepionki.  Jak  podkreśla  CHOC,  nastolatki  z  innymi

rodzajami alergii mogą czuć się bezpiecznie przyjmując szczepionkę.

1."Alergicy nie powinni bać się szczepić". Lekarz tłumaczy, dlaczego i o czym trzeba pamiętać

Młodzież,  która  niedawno  otrzymała  inne  szczepienia,  przed  przyjęciem  preparatu  przeciwko

COVID-19, powinna odczekać dwa tygodnie.

https://www.medonet.pl/porozmawiajmyoszczepionce/szczepionka-na-covid-19,szczepienia-na-covid-19-u-alergikow---jest-sie-czego-bac--wyjasniamy,artykul,63151529.html


Szczepienia  dzieci  12+.  Moje  dziecko  miało  już  COVID-19.  Czy  powinno  otrzymać

szczepionkę?

Najlepszą odpowiedzią na to pytanie jest cytat ze strony fundacji CHOC: "Tak. Nie wiemy, jak

długo utrzymuje się odporność z powodu przebycia infekcji  COVID-19, szczepionka zaś ma na

celu wytworzenie dłużej trwającej odpowiedzi immunologicznej".

Szczepienia  dzieci  12+.  Skutki  uboczne  szczepionki  przeciw  COVID-19  zastosowanej  u

dziecka?

Najczęstsze działania niepożądane u dzieci w wieku 12-15 lat są podobne do tych, które występują

u osób w wieku 16 lat  i  starszych. Obejmują one ból w miejscu wstrzyknięcia,  zmęczenie,  ból

głowy, ból mięśni i stawów, dreszcze i gorączkę. Efekty te są zwykle łagodne lub umiarkowane i

ustępują w ciągu kilku dni po szczepieniu.

Przypomnijmy  w tym  miejscu  stanowisko  EMA. Agencja  uznała,  że  korzyści  ze  stosowania

szczepionki  Comirnaty  u  młodzieży  12+  przewyższają  ryzyko. EMA  podkreśla  też,  że  ze

względu na ograniczoną liczbę dzieci objętych badaniem, nie udało się wykryć rzadkich skutków

ubocznych.

Szczepienia  dzieci  12+.  Trzeba  się  martwić,  że  zaszczepione  dziecko  będzie  przebywać  z

młodszym rodzeństwem, które nie jest szczepione?

Fundacja CHOC podkreśla, że nie ma powodów do obaw. Te dzieci już wcześniej wchodziły ze

sobą w interakcje w tym samym gospodarstwie domowym. "Rodzina może cieszyć się, wiedząc, że

jeszcze jedna osoba w gospodarstwie domowym została zaszczepiona, zapewniając lepszą ochronę

pozostałym".

Na  koniec  przypominamy,  by  w  razie  jakichkolwiek  pytań  czy  wątpliwości,  zasięgnąć  rady

pediatry.

https://www.medonet.pl/choroby-od-a-do-z/najczestsze-objawy-chorobowe,goraczka---przyczyny--domowe-sposoby-na-wysoka-temperature,artykul,1576942.html
https://www.medonet.pl/choroby-od-a-do-z/najczestsze-objawy-chorobowe,dreszcze---przyczyny,artykul,1576931.html


Przygotowanie dziecka do szczepienia

Szczepienie  nie  wymaga  jakichś  specjalnych  przygotowań,  ale  jest  kilka  rzeczy,  o  które
warto zadbać:

•postaraj się, aby Twoje dziecko wyspało się przed szczepieniem

•zachęć dziecko do aktywności fizycznej przed szczepieniem (podobnie jak sen to dobrze wpływa
na odporność)

•dopilnuj, aby dziecko nie było na czczo i zjadło pełnowartościowy posiłek przed szczepieniem

•nie odstawiaj samodzielnie przed szczepieniem leków, które regularnie przyjmuje Twoje dziecko –
skonsultuj to z lekarzem.

Szczepionka to zastrzyk, więc jeśli Twoje dziecko boi się zastrzyków, omów z nim tę sytuację i
porozmawiaj z wychowawcą.

Szczepienie w szkole

Szkoła umówi się z punktem szczepień na swoim terenie lub zapewni nastolatkom zorganizowane
wyjście na szczepienie.

Co należy wiedzieć:

•szczepionka jest podawana domięśniowo, najczęściej w lewy mięsień naramienny

•po  wykonanym  szczepieniu  dziecko  musi  odczekać  w  wyznaczonym  miejscu  15  minut,  to
standardowe działanie, na wypadek  gorszego samopoczucia po szczepionce

•dziecko musi być w maseczce

•uprzedź dziecko, by nie zdejmowało od razu plastra po szczepieniu, niech odczeka do 30 minut

•pełne  szczepienie  to  dwie  dawki  szczepionki,  więc  szkoła  umówi  od  razu  termin  drugiego
szczepienia. Szczepionka może nie zapewniać pełnej ochrony przed upływem co najmniej 7 dni od
otrzymania drugiej dawki.

Nie obawiaj  się  niepożądanych odczynów poszczepiennych u Twojego dziecka.  Występują one
rzadko i najczęściej mają łagodny przebieg. Objawy takie jak zaczerwienienie w miejscu wkłucia
lub niewielka gorączka zazwyczaj ustępują w ciągu 1-3 dni. Możesz podać dziecku, jeśli się nieco
gorzej poczuje, paracetamol, ale pamiętaj, by nie przekraczać dozwolonej dawki dziennej tego leku.
W przypadku większego dyskomfortu lub pogorszenia stanu zdrowia skontaktuj się z lekarzem.



Unijny Certyfikat COVID

Po  szczepieniu  na  Internetowym  Koncie  Pacjenta  Twojego  dziecka  pojawi  się  Unijny
Certyfikat COVID do pobrania. Ułatwia on podróżowanie po Europie, a także udział w imprezach i
uroczystościach. W Polsce wymagane będzie pełne szczepienie, a certyfikat będzie ważny od 14 do
365 dnia po podaniu ostatniej dawki.

Certyfikat  można też pobrać za pomocą aplikacji  mojeIKP,  bezpłatnej  mobilnej  aplikacji,  która
zapewnia Ci także dostęp do e-recept i e-skierowań Twojego dziecka.

Opracowano na podstawie:
https://pacjent.gov.pl/aktualnosc/zaszczep-swoje-dziecko


