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Warto zatroszczyć się o zdrowie dzieci i skorzystać z bezpłatnych szczepień przeciwko 

meningokokom 

 Uprzejmie informujemy, że Gmina i Miasto Nowe Skalmierzyce realizuje bezpłatne 

szczepienia przeciw meningokokom dzieci powyżej 12 miesiąca życia urodzonych w 2017 r. 

2018 r.  i następnych szczepionką NIMENRIX skoniugowaną grupy ACW 135 oraz dzieci od 

3 miesiąca życia szczepionką BEXERO z grup ryzyka zaburzeń odporności (wady wrodzone, 

poród bliźniaczy, noworodek urodzony przedwcześnie – waga 2.500 g. tydzień poniżej 37 

tygodnia ciąży, poród domowy)  

Realizatorem szczepień jest 

 „Uśmiech Serca” Maria Mencel – Machowiak, Marek Nowicki, Niepubliczny Zakład 

Opieki Zdrowotnej Zespół Lekarzy Podstawowej Opieki Zdrowotnej ul. Podkocka 3  

63-460 Skalmierzyce tel. 62 762-13-61  62 762-02-39  

Dni tygodnia i godziny udzielania świadczeń : codziennie od poniedziałku do piątku od 

800 do 1300 oraz od 1600 do 1800 

Sposób rejestracji pacjentów: od 800 do 1700 

- osobiście ul. Podkocka 3 63-460 Skalmierzyce 

- telefonicznie  62 762-13-61, 62 762-02-39  

 

 

 



Szczegółowe informacje :  

 

1. Ostatecznej kwalifikacji do szczepienia dziecka dokonuje lekarz.  

2. Rodzice lub opiekunowie dzieci powinni telefonicznie lub osobiście ustalić termin 

szczepienia.  

3. W dniu szczepienia rodzic/opiekun dziecka musi przedstawić książeczkę zdrowia 

dziecka, w której odnotowane są dotychczasowe szczepienia obowiązkowe i zalecane 

oraz wypełnia oświadczenie, w którym potwierdza tożsamość dziecka, PESEL, adres 

zamieszkania i zapoznanie z klauzulą informacyjną. Każde szczepienie 

przeprowadzone będzie po uzyskaniu zgody rodziców bądź opiekunów dziecka. 

 

 

Meningokoki wywołują groźne zakażenia, określane jako inwazyjna choroba 

meningokokowa. Do zakażeń tych zalicza się: posocznicę (sepsę) oraz zapalenie opon 

mózgowo – rdzeniowych. Do innych postaci ICHM należą: zapalenie płuc, stawów, ucha 

środkowego, osierdzia, wsierdzia, itp. IChM jest bezpośrednim zagrożeniem dla zdrowia i życia 

(5–10% pacjentów umiera w ciągu 24-48 godzin po wystąpieniu objawów, a w przypadku sepsy 

meningokokowej 50% zgonów następuje w pierwszej dobie). Prowadzenie szczepień przeciw 

meningokokom wśród dzieci, może zapobiec wielu zachorowaniom, hospitalizacjom, 

nosicielstwu (szczepionka skoniugowana), a także groźnym powikłaniom, takim jak: 

uszkodzenie słuchu lub niedowład kończyn, trwałe zaburzenia neurologiczne, zaburzenia 

emocjonalne, ubytki skóry i tkanki podskórnej wymagające przeszczepów. 
 

Przeprowadzenie niniejszego programu zdrowotnego stanowić będzie uzupełnienie 

świadczeń gwarantowanych. Rezultatem długofalowym ma być zwiększenie poziomu 

wyszczepialności na omawiane schorzenia w populacji docelowej wynikające ze zwiększonego 

udziału tejże populacji. A kontynuowanie programu szczepień profilaktycznych przeciwko 

meningokokom w kolejnych latach wśród dzieci z gminy i miasta Nowe Skalmierzyce może 

przyczynić się do redukcji nosicielstwa tej bakterii i w rezultacie do spadku zachorowań na 

inwazyjne i nieinwazyjne postaci choroby meningokokowej, również w populacji nie 

szczepionej. 

 

Szczepienia są realizowane w ramach programu profilaktycznych szczepień przeciw 

meningokokom dzieci z Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce na lata 2019 – 2021 

zatwierdzonego uchwałą Nr IV.26.2019 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 31 

stycznia 2019 r. 

Zapraszamy do skorzystania ze szczepień 

 


