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Najbliższa placówka medycyny podróży:

SZCZEPIENIE WYMAGA KONSULTACJI Z LEKARZEM
Niniejsza ulotka ma jedynie charakter informacyjny i nie wyczerpuje

wszystkich zagadnień związanych ze szczepieniami.
Skontaktuj się z lekarzem, który udzieli Ci pełnej informacji na ten temat.

S
P

P
L.

TR
AV

.1
8.

05
.0

02
7

Postaw na profilaktykę
Szczepienia ochronne to jeden z najlepszych sposobów 
zapobiegania chorobom zakaźnym. Jest to bezpieczna 
i skuteczna forma profilaktyki, wykorzystująca naturalne 
zdolności obronne organizmu i zapewniająca odporność 
na długi czas. 

Dlatego warto rozważyć szczepienia nie tylko w odnie-
sieniu do jednego sezonu ale także w perspektywie 
kolejnych wyjazdów, gdyż szczepienia, w zależności od 
rodzaju zastosowanej szczepionki, uodparniają na kilka, 
kilkanaście lat, a niektóre nawet na całe życie. 

Rezygnacja ze szczepień zalecanych przed podróżą może 
zaowocować koniecznością leczenia w złych warunkach 
lub przerwaniem podróży ze względów zdrowotnych.

Dowiedz się więcej!
Listę placówek medycyny podróży, aktualne informacje 
i porady dla osób planujących egzotyczne podróże, 
a także wiele innych materiałów znajdziesz na stronie:

www.szczepieniadlapodrozujacych.pl

Materiał opracowany na podstawie:
1. Wroczyńska A. Bezpiecznie w Świat – poradnik dla podróżnika. Gdynia 2018
2. Korzeniewski K. Medycyna Podróży Kompendium. PZWL Warszawa 2016
3. WHO International Travel and Health (Vaccine-preventable diseases and vaccines 

– 2017 update, www.who.int/ith)
4. CDC Health Information for International Travel, 2018 (www.cdc.gov/travel)
5. Charakterystyki produktów leczniczych (szczepionek) stosowanych w zapobieganiu 

chorobom wymienionym w niniejszym materiale
* Okres, po którym zalecana jest dawka przypominająca

Planujesz
egzotyczne

wakacje?

Zaszczep się!



Choroby Główne drogi
zakażenia 

Obszary wysokiego 
ryzyka

Schemat szczepienia 
przed wyjazdem5

Czas trwania
odporności 5*

Wirusowe 
zapalenie 

wątroby typu A

Picie zakażonej wody
i spożywanie zakażonej 

żywności, a także 
bezpośredni kontakt

z osobą zakażoną

Zasięg ogólnoświatowy, 
szczególnie w krajach 

o niskim poziomie higieny 
i trudnym dostępie

do czystej wody

1 dawka, optymalnie
2-4 tygodnie przed wyjazdem

+ dawka uzupełniająca
po 6-12 miesiącach

(maksymalnie do 36 miesięcy)

co najmniej
10 lat

Dur brzuszny
Picie zakażonej wody

i spożywanie zakażonej 
żywności, a także 

bezpośredni kontakt
z osobą zakażoną

Kraje Afryki, Wschodniej 
i Południowo-Wschodniej 
Azji, Karaiby, Środkowa
i Południowa Ameryka

1 dawka przynajmniej
2 tygodnie

przed wyjazdem
3 lata

Tężec Kontakt zranionej skóry
z zakażoną ziemią

Zasięg ogólnoświatowy, 
szczególnie w rejonach 

wiejskich

1 dawka (przypominająca) 
optymalnie miesiąc przed 

wyjazdem
10 latBłonica

Bezpośredni kontakt
z osobą zakażoną,
drogą kropelkową

Wiele krajów Azji, Afryki
i Ameryki Środkowej, 
Południowej, a także
Europy Wschodniej

Poliomyelitis
Picie zakażonej wody

i spożywanie zakażonej 
żywności, a także 

bezpośredni kontakt
z osobą zakażoną

Część krajów Afryki i Azji

Żółta febra
(żółta gorączka)

Ukłucie komara
Kraje Afryki, Wschodniej 

i Południowo-Wschodniej 
Azji, Karaiby, Środkowa 
i Południowa Ameryka

1 dawka 
przynajmniej 10 dni

przed wyjazdem
co najmniej

10 lat

Wścieklizna
Bezpośredni kontakt śliny

chorego zwierzęcia 
z uszkodzoną skórą

lub śluzówkami

Zasięg ogólnoświatowy, 
szczególnie w krajach Afryki, 
Azji oraz Ameryki Środkowej 

i Południowej

3 dawki 
0/7/28 (lub 21) dzień,

podane przed wyjazdem 
+ dawka przypominająca 

po roku

5 lat

Więcej informacji na:
www.szczepieniadlapodrozujacych.pl

 Wybrane szczepienia obowiązkowe i zalecane dla podróżującychPlanujesz egzotyczne wakacje?
Wakacje w tropiku to wspaniałe wrażenia i spotkania 
z odmienną kulturą. W egzotycznych rejonach świata tu-
rysta niestety narażony jest także na choroby tropikalne 
oraz powszechnie występujące drobnoustroje, związane 
z niskim poziomem warunków sanitarnych. Większość pro-
blemów zdrowotnych w egzotycznej podróży łączy jedno: 
można im skutecznie zapobiegać poprzez odpowiednie 
przygotowanie się.

Skonsultuj się z lekarzem
medycyny podróży!
Na 6-8 tygodni przed planowanym wyjazdem warto udać 
się do placówki medycyny podróży. Wizyta w gabinecie 
medycyny podróży, u lekarza, który na co dzień zajmuje się 
epidemiologią i medycyną tropikalną oraz niejednokrotnie 
sam podróżuje, gwarantuje wysoki poziom porady, opartej 
na wiedzy i własnym doświadczeniu.

Zapytaj o szczepienia 
Prezentowana obok tabela zestawia wybrane szczepienia 
zalecane dla zdrowych osób dorosłych, które planują zagra-
niczny wyjazd. Wyjątek stanowi szczepienie obowiązkowe 
przeciwko żółtej febrze (żółtej gorączce) – przy wjeździe 
do niektórych krajów świata, przede wszystkim w Afryce 
i Ameryce Południowej. 

Wybór szczepień zalecanych zależy od trasy wycieczki, ale 
także od charakteru i długości wyjazdu, stylu podróżowania 
oraz stanu zdrowia turysty.


