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Na temat szczepień ochronnych przeciwko wirusowemu zapaleniu wątroby typu A 

 

Wirusowe zapalenie wątroby typu A jest chorobą wątroby o przebiegu ostrym, wywoływaną poprzez 

infekcję spowodowaną zakażeniem przez wirus WZW typu A (HAV). Ten czynnik chorobotwórczy jest 

wydalany wraz z kałem zakażonych ludzi i może być przenoszony na inne osoby zarówno na drodze 

zakażeń dotykowych (choroba brudnych rąk), jak również poprzez zanieczyszczoną wodę pitną lub 

skażoną żywność, taką jak np. małże. 

 

Jeśli infekcja wirusem HAV nastąpi w dzieciństwie, wówczas choroba przebiega często w sposób 

utajony lub powoduje wystąpienie mało wyraźnych objawów. Im osoba zainfekowana jest starsza, 

tym ogólnoustrojowe objawy chorobowe występują wyraźniej (podwyższona ciepłota ciała, nudności, 

bóle brzucha, grypopodobne dolegliwości, zażółcenie powłok skórnych oraz spojówek oczu 

[żółtaczka]). W przeciwieństwie do zapalenia wątroby typu B, WZW typu A nie prowadzi do 

przewlekłego zapalenia wątroby. Jednakże u osób dorosłych choroba ta może mieć znacznie dłuższy 

przebieg, dochodzący nawet aż do kilku miesięcy. W rzadkich przypadkach WZW typu A może mieć 

przebieg groźny dla życia. 

 

Częstotliwość zachorowań na WZW typu A w Niemczech oraz w innych krajach uprzemysłowionych w 

ostatnich dekadach wykazuje tendencję spadkową. W krajach tych, najczęściej u ludzi starszych, 

rozwinęła się odporność naturalna, ze względu na przebyte w dzieciństwie zakażenie wirusem 

zapalenia wątroby typu A. 

W większości krajów południowo- i wschodnioeuropejskich, a także we wszystkich krajach 

tropikalnych i subtropikalnych, zapalenie wątroby typu A jest obecnie szeroko rozpowszechnione. 

Dlatego przed podróżą do tych krajów warto się zabezpieczyć przed zapaleniem wątroby typu A na 

drodze szczepienia ochronnego przeciwko tej chorobie. 

 

W Niemczech grupy osób zagrożone względu na prowadzoną działalność zawodową lub styl życia 

powinny być przed tą chorobą chronione na drodze szczepień ochronnych. 

Żadne specyficzne leczenie zapalenia wątroby typu A nie jest dostępne. Jedyną ochroną przed 

zapaleniem wątroby typu A jest przeprowadzone na czas szczepienie ochronne. 

 

Szczepionka 

Szczepionka przeciwko zapaleniu wątroby typu A zawiera martwe wirusy zapalenia wątroby typu A, 

które wywołują odporność poprzez zaszczepienie. Dostępne są szczepionki zarówno dla dzieci, jak i 

dla osób dorosłych. Szczepionkę przeciwko zapaleniu wątroby typu A podaje się dwukrotnie w 

odstępie od 6 do 18 miesięcy. Co do początku i długotrwałości ochrony poszczepiennej oraz ew. 

szczepień odnawiających prosimy zasięgnąć opinii swojego lekarza. Szczepionka jest podawana w 

postaci zastrzyku (iniekcji domięśniowej). Szczepienie przeciwko zapaleniu wątroby typu A może być 

przeprowadzane równocześnie z innymi szczepieniami. 

 

Kto powinien być szczepiony? 

1. Osoby podróżujące do krajów, w których nagminnie występuje wirusowe zapalenie wątroby 

typu A, a zwłaszcza tam, gdzie występują niedostateczne warunki higieniczne w zakresie 

środków żywnościowych oraz wody pitnej. O tym w jakich krajach WZW typu A występuje 

najczęściej, poinformuje Państwa lekarz. 
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2. Osoby, które z uwagi na swoją działalność zawodową są szczególnie zagrożone infekcją lub które 

mogą chorobę przenieść na wielu innych ludzi, np. personel służby zdrowia (z personelem 

laboratoryjnym, członkami technicznych służb sprzątających i ratowniczych włącznie), stażyści i 

studenci), personel klinik psychiatrycznych lub zakładów opieki społecznej, zakładów pracy 

chronionej, personel zatrudniony w domach dla azylantów oraz wszelkie inne osoby narażone na 

podwyższone ryzyko na skutek kontaktu ze ściekami, pracownicy obsługi instalacji 

kanalizacyjnych i oczyszczalni ścieków, osoby zajmujące się (włącznie z pracownikami kuchni i 

sprzątaczami) pracą w przedszkolach całodziennych oraz domach dziecka itp.  

3. Pensjonariusze klinik psychiatrycznych lub zakładów opieki społecznej. 

4. Osoby, które nie są odporne na wirusowe zapalenie wątroby typu A i które cierpią na przewlekłe 

choroby wątroby/choroby upośledzające funkcje wątroby lub osoby, które często otrzymują 

transfuzje krwi i preparatów krwiopochodnych (np. osoby chore na hemofilię). Osoby, które na 

podwyższone ryzyko infekcji narażają się z uwagi na swoje zachowania seksualne. 

5. Osoby kontaktujące się z ludźmi chorymi na zapalenie wątroby typu A. Szczepienia 

poekspozycyjne, przede wszystkim w instytucjach socjalnych. W przypadku osób urodzonych 

przed rokiem 1950, można na podstawie badania krwi ustalić wpierw, czy nie rozwinęła się już u 

nich ochrona immunologiczna przed wirusowym zapaleniem wątroby typu A. Jednakże 

szczepienie ochronne można także przeprowadzić, bez szkody dla pacjentów, bez uprzedniego 

badania. 

 

Kto nie powinien zostać zaszczepiony? 

Nie powinny być szczepione osoby ciepiące na wymagające leczenia choroby o przebiegu ostrym, z 

podwyższoną ciepłotą ciała. Szczepienie może zostać nadrobione w czasie późniejszym, po tym, jak 

objawy chorobowe już ustąpią. W odniesieniu do kobiet ciężarnych szczepienie jest możliwie po 

rozważeniu ryzyka indywidualnego. 

W przypadku, jeżeli jest znana ostra nadwrażliwość na składniki szczepionki lub jeżeli podczas 

wcześniejszych szczepień wystąpiły objawy chorobowe, w sprawie możliwości szczepienia przeciwko 

wirusowemu zapaleniu wątroby typu A należy zasięgnąć porady lekarza szczepiącego. 

 

Sposób postępowania po szczepieniu 

Osoby zaszczepione nie wymagają prowadzenia żadnego specjalnego oszczędzającego trybu życia, 

jakkolwiek w ciągu 3 dni po zaszczepieniu należy unikać ponadnormalnego wysiłku. W przypadku 

osób wykazujących skłonności do reakcji układu krążenia lub takich, u których znane są 

natychmiastowe alergie, przed zaszczepieniem należy o tych faktach poinformować lekarza. 

 

Możliwe miejscowe i ogólne reakcje poszczepienne 

Po szczepieniu, obok podwyższenia odporności, a przez to zwiększenia stopnia ochrony przed 

chorobami, u ok. 4 procent osób zaszczepionych w miejscu zaszczepienia pojawia się zaczerwienienie 

lub bolesny obrzęk. Jest to wyraz zwykłej reakcji organizmu na szczepionkę, który występuje 

najczęściej w okresie od 1 do 3 dni i rzadko kiedy utrzymuje się dłużej. U od 1 do 10 procent osób 

zaszczepionych mogą wystąpić także objawy ogólnoustrojowe, takie jak podwyższona ciepłota ciała w 

stopniu lekkim do umiarkowanego, dreszcze, bóle głowy i stawów, uczucie zmęczenia oraz bóle 

brzucha i zaburzenia żołądkowo-jelitowe. W bardzo rzadkich przypadkach po szczepieniu obserwuje 

się podwyższone wartości enzymów wątrobowych. Z reguły wyżej wymienione reakcje są przejściowe 

i szybko ustępują bez dalszych następstw. 
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Czy możliwe są komplikacje poszczepienne? 

Powikłania poszczepienne, reprezentujące następstwa przekraczające zwykłą wielkość reakcji 

poszczepiennych i wykazujące znaczny negatywny wpływ na stan zdrowia osoby szczepionej, 

występują bardzo rzadko. Po szczepieniu przeciwko wirusowemu zapaleniu wątroby typu A, w 

rzadkich przypadkach na skutek nadwrażliwości na szczepionkę dochodzi do alergicznych reakcji 

skórnych (takich jak pokrzywka, swędzenie). Jednak objawy te szybko ustępują. Tak samo rzadko 

można zaobserwować tzw. rumień wielopostaciowy: o przebiegu ostrym lub okresowym, najczęściej 

w postaci symetrycznie występujących grudek na skórze, sporadycznie dochodzi do pojawienia się 

podobnych objawów na śluzówkach. Może to być połączone podwyższoną ciepłotą ciała oraz 

objawami ogólnymi. W rzadkich, pojedynczych przypadkach, opisywano związek przyczynowo-

skutkowy pomiędzy szczepieniem, a przejściowymi zaburzeniami systemu nerwowego lub 

zmniejszeniem liczby płytek krwi, jakkolwiek w tym ostatnim przypadku związek przyczynowy ze 

szczepieniem jest wątpliwy. W fachowej literaturze medycznej można też znaleźć opisy pojedynczych 

przypadków natychmiastowych reakcji alergicznych (szoków anafilaktycznych). 

 

Porady udzielane przez lekarza szczepiącego na temat działań ubocznych 

W uzupełnieniu do tego pouczenia, Państwa lekarz zaoferuje możliwość odbycia rozmowy 

wyjaśniającej. 

Jeżeli w następstwie szczepienia wystąpią objawy, które przekraczać będą wyżej wymienione szybko 

ustępujące reakcje miejscowe i ogólne, wówczas oczywiście do Państwa dyspozycji jest lekarz 

szczepiący, który udzieli Państwu stosownej porady. 

Lekarza szczepiącego można znaleźć: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wykluczenie odpowiedzialności 

Tłumaczenie oryginału arkusza informacyjnego (wg stanu na dzień: 10/2014) zostało dokonane za 

uprzejmą zgodą Niemieckiego Zielonego Krzyża T. z., na zlecenie Instytutu im. Roberta Kocha. 

Miarodajny jest tekst niemieckojęzyczny. Nie możemy przyjąć odpowiedzialności z tytułu ew. błędów 

tłumaczenia oraz braku aktualności niniejszego tłumaczenia w przypadku powstających w miarę 

upływu czasu kolejnych nowelizacji oryginału niemieckojęzycznego. 
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Nazwisko_______________________________________________________________________ 
Name 

 

Szczepienie ochronne przeciwko wirusowemu zapaleniu wątroby typu A 
Schutzimpfung gegen Hepatitis A 

 

W załączeniu otrzymują Państwo egzemplarz pouczenia na temat przeprowadzania szczepień 

ochronnych przeciwko wirusowemu zapaleniu wątroby typu A. W treści ulotki znajdą Państwo istotne 

dane na temat choroby, której można uniknąć dzięki szczepieniu, samej szczepionki, zabiegu 

szczepienia, jak również reakcji poszczepiennych oraz możliwych powikłań poszczepiennych. 
Anliegend erhalten Sie ein Merkblatt über die Durchführung der Schutzimpfung gegen Hepatitis A. Darin sind die 

wesentlichen Angaben über die durch die Impfung vermeidbare Krankheit, den Impfstoff, die Impfung sowie über 

Impfreaktionen und mögliche Impfkomplikationen enthalten. 

 

Przed przeprowadzeniem szczepienia należy podać dodatkowo następujące dane: 
Vor der Durchführung der Impfung wird zusätzlich um folgende Angaben gebeten: 

 

1. Czy szczepione dziecko jest obecnie zdrowe? 
Ist der Impfling gegenwärtig gesund? 

 

□  Tak  (Ja)   □  Nie  (Nein) 

 

 

2. Czy u dziecka występują jakiekolwiek znane alergie?  
Ist bei dem Impfling eine Allergie bekannt? 

 

□  Tak  (Ja)   □  Nie  (Nein) 

 

jeżeli tak, to jakie __________________________________________________________ 
wenn ja, welche 

 

 

3. Czy po poprzednich szczepieniach u osoby szczepionej występowały objawy alergiczne, 

wysoka gorączka lub jakiekolwiek inne nietypowe reakcje? 
Traten bei dem Impfling nach einer früheren Impfung allergische Erscheinungen, hohes Fieber oder andere 

ungewöhnliche Reaktionen auf? 

 

□  Tak  (Ja)   □  Nie  (Nein) 

 

 

Jeżeli Państwo chcą się dowiedzieć więcej na temat szczepień ochronnych przeciwko wirusowemu 

zapaleniu wątroby typu A, prosimy zwrócić się z tym do lekarza szczepiącego! 
Falls Sie noch mehr über die Schutzimpfung gegen Hepatitis A wissen wollen, fragen Sie den Impfarzt! 

 

Do szczepienia prosimy zabrać ze sobą książeczkę szczepień ochronnych dziecka! 
Zum Impftermin bringen Sie bitte das Impfbuch mit! 
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Deklaracja zgody 
Einverständniserklärung 

 

na przeprowadzenie szczepienia ochronnego przeciwko wirusowemu zapaleniu wątroby typu A 
zur Durchführung der Schutzimpfung gegen Hepatitis A 

 

 

Nazwisko osoby szczepionej __________________________________________________________ 
Name des Impflings 

 

Data urodzenia _____________________________________________________________________ 
geb. am 

 

Z treścią pouczenia zapoznałem (-am) się i w rozmowie z moim (-ją) lekarzem (-rką) otrzymałem (-am) 

wyczerpujące wyjaśnienia na temat szczepienia. 
Ich habe den Inhalt des Merkblatts zur Kenntnis genommen und bin von meinem Arzt/meiner Ärztin im Gespräch ausführlich 

über die Impfung aufgeklärt worden. 

 

 

□  Dalszych pytań nie mam. 
Ich habe keine weiteren Fragen. 

 

□  Wyrażam zgodę na zaproponowane szczepienie przeciwko wirusowemu zapaleniu 

wątroby typu A. 
Ich willige in die vorgeschlagene Impfung gegen Hepatitis A ein. 

 

□  Odrzucam szczepienie. Zostałem (-am) poinformowany (-a) na temat możliwych następstw 

odrzucenia szczepienia. 
Ich lehne die Impfung ab. Über mögliche Nachteile der Ablehnung dieser Impfung wurde ich informiert. 

 

 

 

Uwagi Vermerke _____________________________________________________________________ 

 

 

Miejscowość, data Ort, Datum __________________________________________________________ 

 

 

 

________________________________   _____________________________________ 

Podpis osoby szczepionej lub    Podpis lekarza / lekarki 

opiekuna prawnego 
Unterschrift des Impflings bzw. des Sorgeberechtigten  Unterschrift des Arztes/der Ärztin 

 


