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Szczepienia ochronne dla dzieci 
 

 

 

 

Bieżące informacje, 22 kwietnia 2020r. 

Zgodnie z rekomendacją Ministra Zdrowia oraz Głównego Inspektora Sanitarnego, dotyczącą 

wznowienia bieżącej realizacji wszystkich szczepień obowiązkowych w ramach Programu Szczepień 

Ochronnych u dzieci, z zachowaniem zasad bezpieczeństwa przeciwepidemicznego w czasie 

szczepienia, informujemy o zasadach wykonywania szczepień ochronnych dla dzieci w Placówkach 

Grupy LUX MED. 

SPOSÓB UMAWIANIA SZCZEPIEŃ 

W pierwszym kroku należy umówić poradę telemedyczną z pediatrą, podczas której lekarz przeprowadzi 

wstępny wywiad medyczny i wystawi skierowanie, „Konsultacja pediatry w gabinecie dzieci zdrowych”. 

W drugim kroku należy umówić termin konsultacji pediatry w gabinecie dzieci zdrowych. 

Poradę telemedyczną, poprzedzającą szczepienie dziecka, oraz termin konsultacji pediatry w gabinecie 

dzieci zdrowych można umówić za pośrednictwem Portalu Pacjenta (rezerwacja.luxmed.pl) lub poprzez 

Infolinię LUX MED 22 33 22 888. 

POSTĘPOWANIE PRZED SZCZEPIENIEM 

Podczas porady telemedycznej, Pracownik Medyczny weryfikuje, w której lokalizacji przechowywana jest 

karta uodpornienia dziecka i w razie potrzeby wysyła prośbę o przesłanie jej scanu do lokalizacji, w której 

został ustalony termin szczepienia. 

Pracownik Medyczny ma również obowiązek sprawdzenia stanu dostępności szczepionki w lokalizacji, 

do której dziecko jest umawiane.  

Najpóźniej 24 godziny przed szczepieniem personel medyczny placówki (lekarz lub pielęgniarka) 

kontaktuje się z rodzicem/opiekunem prawnym dziecka przeprowadzając wywiad medyczny, ze 

szczególnym zwróceniem uwagi na stan zdrowia dziecka oraz najbliższych członków rodziny. W trakcie 

rozmowy udzielane są również informacje dotyczące przygotowania do konsultacji, niepożądanych 

odczynów, konieczności zabrania wymaganych dokumentów, książeczki szczepień. Potwierdzona 

zostaje także dostępność szczepionki oraz karty uodpornień. 
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BEZPIECZEŃŚTWO SZCZEPIEŃ 

 Szczepienia realizowane są w placówkach, w których możemy zapewnić odrębne wejście lub godziny 

przyjęć, podczas których drogi dorosły – dziecko, chore – zdrowe dziecko nie będą się krzyżowały.  

 Wejście na teren placówki dzieci zdrowych i rodzica/opiekuna poprzedzane jest wstępnym wywiadem 

medycznym.  

 Do placówki może wejść dziecko z jednym rodzicem/opiekunem.  

 Podczas konsultacji w placówce ponownie oceniany jest stan zdrowia dziecka. 

 Podczas konsultacji w placówce lekarz ubrany jest w maseczkę chirurgiczną, może mieć przyłbicę, 

rękawiczki jednorazowe i czepek.  

 

SZCZEPIENIE MOŻNA PRZEPROWADZIĆ JEŻELI: 

 Nie stwierdzono epidemiologicznych czynników ryzyka zakażenia koronawirusem zarówno u dziecka, 

jak i jego rodziców/opiekunów lub innych domowników. 

 Zarówno dziecko jak i rodzic/opiekun, a także domownicy nie mają objawów infekcji (gorączka, kaszel, 

duszność, biegunka), które mogłyby wskazywać na zakażenie koronawirusem.  

 

NALEŻY ODROCZYĆ SZCZEPENIE, JEŻELI W DOMU ZNAJDUJE SIĘ OSOBA: 

 Z infekcją dróg oddechowych o nieustalonej przyczynie. 

 Poddana kwarantannie. 

 Poddana izolacji w warunkach domowych. 

 


