
SZCZEPIONKA PRZECIW MENINGOKOKOM:
NOWE ZALECENIA SZCZEPIENIA W 15-TYM MIESIĄCU ŻYCIA

Zalecenie

Rada ds. Zdrowia zaleca zastąpienie podawanej obecnie przy konsultacji lekarskiej dzieciom w 15-
tym miesiącu życia bezpłatnej szczepionki przeciw meningokokom C (Neisvac-C®), szczepionką 
przeciwko zakażeniom wywoływanym przez bakterie Neisseria meningitidis typu A, C, W i Y: 
ACWY (Nimenrix®). Ta szczepionka nie jest bezpłatna. 
Meningokoki to bakterie. Istnieje kilka typów tych bakterii niebezpiecznych dla ludzi: A, B, C, W i Y. 
Bakterie te mogą powodować zapalenie opon mózgowych, zapalenie mózgu i zatrucie krwi.

Dlaczego szczepionka meningokokowa ACWY jest zalecana przez Radę ds. Zdrowia?

W 2018 r. w Belgii (podobnie jak w sąsiednich krajach europejskich) nastąpił wzrost liczby zakażeń 
meningokokowych z powodu serotypów W i Y. Całkowita liczba zakażeń meningokokowych pozostaje 
obecnie stabilna. Ryzyko zakażenia meningokokowego jest ograniczone, ale przebieg infekcji może 
być bardzo poważny.

Dlaczego szczepionka nie jest jeszcze objęta bezpłatnym programem podstawowym?

Obecnie wzrost liczby przypadków infekcji jest dość ograniczony.
Z tego powodu szczepionka nie będzie więc jeszcze dostępna bezpłatnie we Flandrii w najbliższej 
przyszłości.

Dobrowolny charakter

Jako rodzic, ma Pani/Pan prawo do niniejszych informacji, dlatego też, niewiążąco i bez żadnych 
zobowiązań, zalecamy Pani/Panu wybór podania tej szczepionki. W takim przypadku konsultant 
medyczny-lekarz może przepisać ją w celu podania przy konsultacji dziecka w 15-tym miesiącu życia, 
zamiast bezpłatnej szczepionki meningokokowej C. 

Koszt

Szczepionka meningokokowa ACWY jest dostępna w aptekach i kosztuje 52,60 euro.
Można ją zamówić w aptece na receptę lekarską i przynieść na konsultację lekarską w 15-
tym miesiącu życia dziecka. Możecie Państwo zwrócić się do funduszu zdrowia w celu uzyskania 
informacji o wysokości refundacji ceny zakupu tej szczepionki. Należy poprosić aptekę o dowód 
zapłaty.  

 



 

Ogólny schemat zalecanych szczepień

Szczególne punkty uwagi:

Kind en Gezin zdecydowanie zaleca zastosowanie pełnego schematu szczepień, zaproponowanego przez 
Belgijską Radę ds. Zdrowia.
Zgodnie z prawem, tylko szczepienia przeciwko polio są obowiązkowe.

Przy podawaniu szczepionki mogą Państwo swobodnie wybrać pomiędzy biurem konsultacji („Centrum 
Zdrowia Dziecka”) Kind en Gezin, lekarzem rodzinnym lub pediatrą.

Oprócz szczepionek schematu podstawowego, istnieją również inne szczepionki, które można podawać 
w celu indywidualnej ochrony dziecka, np. szczepionka przeciw meningokokom B, ospie wietrznej i 
wirusowym zapaleniu wątroby typu A. Aby uzyskać więcej informacji, należy skonsultować się z lekarzem 
prowadzącym.

(1) Jeśli ciąża trwa mniej niż 37 tygodni:
• Podaje się dodatkową dawkę przeciw pneumokokokom w wieku 12 tygodni.
• Podanie szczepionki przyśpiesza się z wieku 15 miesięcy do wieku 13 miesięcy. 

(2) Szczepionka przeciwko rotawirusom wydawana na receptę lekarską kosztuje około 12 euro. Należy przechowywać ją w 
lodówce (2-8°C). Potrzebne są 2 lub 3 dawki, w zależności od marki.

(3) Rada ds. Zdrowia zaleca szczepienie przeciwko meningokokom ACWY zamiast tylko przeciwko meningokokom C. 
Szczepionka ACWY wydawana na receptę lekarską kosztuje około 53 euro. Należy przechowywać ją lodówce (2-8°C).

 (4) 1 rok nauki w szkole średniej. 2 dawki w odstępie 6 miesięcy.
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