
Aufklärung Nr. 30: Rotavirus Polnisch / Polski 

 03/2016 1 

Na temat celu szczepienia ochronnego przeciwko biegunce infekcyjnej niemowląt i małych dzieci 

(spowodowanej przez rotawirusy) 

 

Rotawirusy są rozpowszechnione w całym świecie i są najczęstszą przyczyną chorób o charakterze 

biegunki (nieżytu żołądka i jelit) u niemowląt i małych dzieci. Wirusy namnażają się w jelitach osoby 

chorej i wydalane są w dużej liczbie wraz ze stolcem. Rotawirusy są wysoce zakaźne. Są one 

przenoszone głównie na skutek kontaktu i poprzez wcieranie, rzadziej z żywnością lub wodą. Do 

zapoczątkowania infekcji wystarcza już niewielka liczba patogenów. 

 

Ponieważ rotawirusy w otoczeniu są bardzo stabilne, a zatem na drodze stosowania środków 

higienicznych jest rzeczą prawie niemożliwą, aby małe dzieci ustrzec od infekcji rotawirusowej. 

Dlatego też wysoki odsetek dzieci choruje w pierwszych latach życia na biegunki z gwałtownym 

przebiegiem, często w sposób nawrotowy. 

 

U bardzo małych dzieci mogą się ujawniać bardzo ciężkie objawy choroby. Główne objawy to 

wodnista biegunka (często wypróżnienia występują do 20 razy na dobę), wymioty, podwyższona 

ciepłota ciała, często związana z bólem brzucha. Objawy takie utrzymują się przez 2 do 6 dni. Często 

towarzysząca ciężkiemu przebiegowi biegunki utrata wody (odwodnienie) może u małych pacjentów 

zagrażać życiu i z reguły musi być leczona w warunkach klinicznych. Zgony w kraju są bardzo rzadkie, 

lecz na terenie Unii Europejskiej na spowodowany infekcją rotawirusową nieżyt żołądka i jelit 

każdego dnia umiera jedno dziecko. 

 

Szczepionka 

Szczepionka przeciwko rotawirusom zawiera żywe wirusy o osłabionej zjadliwości. Istnieją różne 

szczepionki, w odniesieniu do obu dowiedziona została wysoka skuteczność przeciwko infekcjom 

rotawirusowym. Szczepionka, w zależności od rodzaju, jest podawana szczepionemu dziecku 2- lub 3-

krotnie (należy stosować się do zaleceń producenta), doustnie w odstępie co najmniej 4 tygodni. Co 

do początku i długotrwałości ochrony poszczepiennej prosimy zasięgnąć opinii swojego lekarza. 

Szczepienia utrwalające po zakończonym w pełni szczepieniu podstawowym nie są zalecane. 

 

Kto i kiedy powinien zostać zaszczepiony? 

Od lipca roku 2013 Komitet Stały ds. Szczepień (STIKO) zaleca szczepienie przeciwko rotawirusom w 

odniesieniu do wszystkich niemowląt na terenie Niemiec. Stosowanie szczepionki doustnej przeciwko 

rotawirusom jest zalecane u dzieci, które ukończyły 6 tygodni życia i po tym terminie należy to zrobić 

najszybciej jak będzie to tylko możliwe, najpóźniej w wieku 12 tygodni. Zalecane jest działanie pilne, 

tak aby serię szczepień ukończyć najpóźniej w wieku 24 do 32 tygodni (w zależności od rodzaju 

szczepionki). 

 

Szczepienie można przeprowadzić wraz z jedną z zalecanych szczepionek wielokrotnych przeciwko 

błonicy, krztuścowi, tężcowi, porażeniu dziecięcemu, wirusowemu zapaleniu wątroby typu B, 

Haemophilus infuenzae typu b (pałeczka hemofilna typu b) (szczepionka typu 5 lub 6 w jednym). 

Możliwe jest również jednoczesne szczepienie wraz z zalecaną w wieku niemowlęcym szczepionką 

skoniugowaną przeciwko pneumokokom. 

 

 

 



Aufklärung Nr. 30: Rotavirus Polnisch / Polski 

 03/2016 2 

Kto nie powinien zostać zaszczepiony? 

Nie powinien być szczepiony nikt, kto cierpi na ostrą, wymagającą leczenia chorobę, manifestującą 

się podwyższoną ciepłotą ciała. Również z reguły nie powinny być szczepione dzieci cierpiące na 

niedobór odporności – wrodzony, nabyty, uwarunkowany lekowo. Nie powinny także być szczepione 

niemowlęta, które cierpią na niedrożność jelit oraz dzieci z wrodzonymi wadami układu trawiennego. 

W stosunku do niemowląt, które aktualnie cierpią na biegunkę oraz/ lub wymioty szczepienie 

powinno zostać przesunięte w czasie. 

 

Sposób postępowania po szczepieniu 

U osób zaszczepionych nie trzeba stosować żadnego specjalnego oszczędzającego trybu życia. 

Szczepionka może być przyjmowana niezależnie od pokarmu, napoju lub mleka matki. 

W niektórych przypadkach wirusy ze szczepionki mogą zostać przeniesione na niechronione osoby 

pozostające w kontakcie. Zdrowe osoby kontaktujące się z reguły nie chorują, lecz osoby z 

osłabionym układem immunologicznym (np. osoby chorujące na nowotwory lub odbywający terapie 

immunosupresyjne) powinny przez ostrożność przez ok. 14 dni unikać kontaktu z dopiero co 

zaszczepionym niemowlęciem. 

Osoby, które zajmują się dopiero co zaszczepionym niemowlęciem powinny po przewinięciu 

stosować zwiększone środki higieniczne. Szczepienie dziecka nie pociąga za sobą żadnego ryzyka, 

nawet wówczas, gdy w otoczeniu przebywa kobieta ciężarna. 

 

Możliwe ogólne reakcje poszczepienne 

Po szczepieniu, jako wyraz zwykłej reakcji organizmu na szczepionkę, często lub bardzo często 

dochodzi (u ponad 10 procent zaszczepionych dzieci) do reakcji w postaci podwyższonej ciepłoty 

ciała, biegunki, wymiotów, utraty apetytu oraz innych niedomagań żołądkowo-jelitowych. Ostre 

objawy ze strony dróg oddechowych występują od przypadków sporadycznych do częstych (0,1 do 1 

lub od 1 do 10 procent), zapalenie ucha środkowego tylko w pojedynczych przypadkach. Bardzo 

często opisywana była drażliwość, sporadycznie krzykliwość, zaburzenia snu, uczucie zmęczenia oraz 

senność. Po doustnym podaniu szczepionki przeciwko rotawirusom sporadycznie występuje wysypka 

w jamie ustnej. 

Z reguły objawy te mają charakter przejściowy i szybko ustępują bez dalszych następstw. Po przyjęciu 

drugiej dawki szczepionki objawy te nie występują częściej jak w przypadku dawki pierwszej. Ciężki 

przebieg jest raportowany bardzo rzadko, opisywane w studiach objawy występujące u 

zaszczepionych dzieci i u dzieci z grupy kontrolnej, które szczepionki nie otrzymały, obserwowane 

były z równą częstotliwością. 

 

Czy możliwe są komplikacje poszczepienne? 

Powikłania poszczepienne są następstwami szczepień przekraczającymi zwykłą wielkość reakcji 

poszczepiennych i znacznie obciążają stan zdrowia osoby szczepionej w negatywny sposób. W okresie 

31 dni, a przede wszystkim w czasie 7 dni od przyjęcia pierwszej dawki szczepionki przeciwko 

rotawirusom, w przypadkach wyjątkowych po przyjęciu drugiej dawki, nie można wykluczyć 

nieznacznie podwyższonego ryzyka wystąpienia niedrożności jelit. Objawy, które wskazują na 

niedrożność jelit mogą obejmować silne bóle brzucha, utrzymujące się wymioty, obecność krwi w 

stolcu, wzdęcia oraz/lub podwyższoną ciepłotę ciała. Jeżeli w w/w okresie wystąpią takie objawy, 

wówczas należy bezzwłocznie powiadomić o tym lekarza/lekarkę. W rzadkich wypadkach opisywane 

były reakcje nadwrażliwe np. skóry (pokrzywka) lub skurcz mięśni oskrzelowych. Żadnych dalszych 
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powikłań w odniesieniu do obecnie dopuszczonych do stosowania szczepionek przeciwko 

rotawirusom jak dotychczas nie zgłaszano. 

 

Porady na temat działań ubocznych udzielane przez lekarza szczepiącego 

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 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: 03/2016) 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 chorobom wywoływanym przez rotawirusy 
Schutzimpfung gegen Rotavirus-Erkrankungen 

 
W załączeniu otrzymują Państwo ulotkę informacyjną na temat przeprowadzania szczepienia 
ochronnego przeciwko chorobom wywoływanym przez rotawirusy. W treści ulotki znajdą Państwo 
istotne dane na temat choroby, której można uniknąć dzięki szczepieniu, opis samej szczepionki, 
szczepienia, zachowania po szczepieniu, jak również reakcji poszczepiennych oraz możliwych 
powikłań poszczepiennych. 
Anliegend erhalten Sie ein Merkblatt über die Durchführung der Schutzimpfung gegen Rotavirus-Erkrankungen. Darin sind 
die wesentlichen Angaben über die durch die Impfung vermeidbare Krankheit, den Impfstoff, die Impfung, das Verhalten 
nach der 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 u osoby szczepionej występuje choroba charakteryzująca się niedoborem odporności 
(nabyta, wrodzona, uwarunkowana lekowo)? 
Besteht bei dem Impfling eine Immunmangelkrankheit (erworben, angeboren, durch Medikamente bedingt)? 

□  Tak  (Ja)   □  Nie  (Nein) 
 
 

2. Czy osoba szczepiona otrzymała w czasie poprzednich 6 tygodni immunoglobulinę 
(gamma-globulinę) lub przeszło transfuzję krwi? 
Hat der Impfling in den vergangenen 6 Wochen Immunglobulin (Gammaglobulin) erhalten oder wurde eine 
Bluttransfusion vorgenommen? 

 
□  Tak  (Ja)   □  Nie  (Nein) 
 
 
3. Czy osoba szczepiona w przeszłości uskarżała się na niedrożność jelit? 
Hatte der Impfling in der Vergangenheit einen Darmverschluss? 

 
□  Tak  (Ja)   □  Nie  (Nein) 

 
 

4. Czy osoba szczepiona obecnie cierpi z powodu biegunki oraz/ lub wymiotów? 
Leidet der Impfling zurzeit unter Durchfall und/oder Erbrechen? 

 
□  Tak  (Ja)   □  Nie  (Nein) 

 
 
Jeżeli Państwo chcą się dowiedzieć więcej na temat szczepień ochronnych przeciwko chorobom 
powodowanym przez rotawirusy, prosimy zwrócić się z tym do lekarza szczepiącego! 
Falls Sie noch mehr über die Schutzimpfung gegen Rotavirus-Erkrankungen 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 biegunce infekcyjnej niemowląt i małych 
dzieci (powodowanej przez rotawirusy) 
zur Durchführung der Schutzimpfung gegen infektiöse Durchfallerkrankung der Säuglinge und Kleinkinder (Rotaviren) 

 
 
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 chorobom powodowanym 

przez rotawirusy. 
Ich willige in die vorgeschlagene Impfung gegen Rotavirus-Erkrankungen 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 

 
 


