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 Zastrzyki są bezpieczne, niezawodne i ratują życie. Szczepienia są bezpieczne, skuteczne i 

ratują życie. Szczepienie jest najskuteczniejszą metodą zabezpieczenia się przed chorobami, 

którym można zapobiec poprzez szczepienie. Niektórzy martwią się, że zastrzyki mogą 

powodować różne inne problemy zdrowotne, takie jak autyzm. Badanie naukowe pokazuje, 

że nie ma związku między zastrzykami a autyzmem lub innymi chorobami. 

 

Dowiedz się więcej o bezpieczeństwie szczepionek - WSSE-POZNAN. Czy wielokrotne 

szczepienie jest bezpieczne? Tak, przyjmowanie wielu szczepionek w tym samym czasie jest 

bezpieczne. Wiele osób uważa, że istnieją ekstremalne skutki uboczne związane ze 

szczepieniem.  

 
 

Skutki uboczne immunizacji są zwykle łagodne i trwają tylko jeden dzień lub dłużej. 

Uzyskanie więcej niż jednego szczepienia naraz jest zarówno bezpieczne, jak i skuteczne. 

Nie wywołuje znaczących skutków ubocznych. 

 

Tylko jak testuje się szczepionki? 
 

Zastrzyki muszą przejść szereg zezwoleń w Kanadzie. Zwykle potrzeba około 10 lat badań i 

rozwoju, zanim szczepionka zostanie zaakceptowana przez Wellness Canada. 

 

Gdy tylko iniekcje pozostają w użyciu, są dokładnie sprawdzane, aby upewnić się, że 

spełniają przepisy bezpieczeństwa. W ramach bieżącego monitoringu szczepień każda osoba 

proszona jest o kontakt telefoniczny ze swoim lekarzem, farmakologiem lub pielęgniarką 

dyplomowaną w zakresie zdrowia publicznego w celu zgłoszenia wszelkich nietypowych lub 

nieoczekiwanych skutków ubocznych (zdarzeń negatywnych) zgodnych ze szczepieniami.  

 

Niekorzystne przypadki po zastrzyku przypominającym są zgłaszane w każdym dystrykcie i 

na terytorium Kanady, a także do rządu federalnego oraz Światowej Organizacji Zdrowia i 

Zdrowia. Analizowane są częstości występowania tych niekorzystnych zdarzeń, a każde 

https://wsse-poznan.pl/
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poważne zdarzenie jest szczegółowo oceniane. Czy komponenty są bezpieczne? Tak, 

aktywne składniki szczepionek są skrupulatnie testowane i nie są powiązane z chorobami. 

 

Każda szczepionka zawiera określony procent drobnoustroju chorobotwórczego 

(wirusa/bakterii/toksyny) lub części bakterii. Przykładami są infekcja odrą, bakterie krztuśca 

(koklusz), a także anatoksyna tężcowa. Bakterie są albo martwe, albo osłabione, a toksoidy 

nie powodują choroby. 

 

 
 

Jakie niebezpieczeństwa wiążą się z nieuodpornieniem lub innym szczepieniem na czas? 

Szczepienie jest najskuteczniejszym sposobem ochrony przed chorobami, których można 

uniknąć poprzez zastrzyki. Brak szczepienia może być poważny, a nawet śmiertelny dla 

ciebie i innych wokół ciebie. 

 

Zasoby 

 

• ImmunizeBC: Zabezpieczenie wstrzyknięcia 

• Informacje dotyczące bezpieczeństwa iniekcji. 

• HealthLink BC: Pytania mam i ojców pytają o zastrzyki przypominające 

• Typowe obawy, jakie matki i ojcowie pytają o szczepienia dzieci. 

• Wzmacniam odporność 

• Zrób szczepionkę dla kogoś w potrzebie, odpowiadając na quiz. 

• Młodzi ludzie wzmacniają odporność 

 

Wyselekcjonowane lekcje z interaktywnymi quizami, które odzwierciedlają program nauk 

ścisłych, dobrego samopoczucia i badań społecznych w Twojej prowincji - wszystko za 

darmo. Za każdy quiz, który uczniowie wypełnią, z pewnością zarobią zastrzyk dla 

potrzebującej osoby. 

 

Troska o młodzież: Informacje dla rodziców od kanadyjskich pediatrów 

Informacje dotyczące bezpieczeństwa i bezpieczeństwa iniekcji dla matek i tatusiów. 
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Rząd federalny Kanady: zastrzyk przypominający i szczepionki. Odpowiedzi na często 

zadawane pytania dotyczące bezpieczeństwa szczepień.  

 

Warunki, którym można zapobiegać poprzez szczepienia, w rzeczywistości nie zniknęły. 

Wirusy i bakterie, które powodują choroby i zgony, nadal istnieją i mogą być przenoszone 

na te, które nie są chronione przez zastrzyki. Podczas gdy kilka chorób nie jest już typowych 

dla Stanów Zjednoczonych, podróżowanie po świecie ułatwia rozprzestrzenianie się 

warunków. 

 

Szczepionki pomogą zachować zdrowie i równowagę 
 

Centrum Kontroli i Unikania Chorób (CDC) zaleca szczepienia przez całe życie, aby 

zabezpieczyć się przed wieloma infekcjami. Kiedy przegapisz zastrzyki, narażasz się na 

choroby, takie jak półpasiec, choroba pneumokokowa, grypa, a także HPV i choroba 

wątroby B - obie główne przyczyny powstawania komórek rakowych. 

Szczepionki są tak samo ważne dla ogólnego dobrego samopoczucia, jak plan diety i 

ćwiczenia 

 

Podobnie jak spożywanie zdrowej i zbilansowanej żywności, ćwiczenia, a także rutynowe 

badania kontrolne, szczepienia odgrywają kluczową rolę w utrzymaniu zdrowia i 

równowagi. Szczepionki są jednym z najbezpieczniejszych oferowanych środków 

zapobiegawczych. 

 

Zaszczepienie może oznaczać rozróżnienie między życiem a śmiercią 

Infekcje, którym można zapobiegać poprzez szczepienia, mogą być niebezpieczne. Każdego 

roku w Stanach Zjednoczonych, przed pandemią COVID-19, około 50 000 dorosłych 

umierało z powodu chorób, którym można zapobiegać poprzez szczepienia. 

 

Szczepionki są wolne od ryzyka 
 

Stany Zjednoczone mają trwałą procedurę wydawania zezwoleń, aby upewnić się, że 

wszystkie licencjonowane zastrzyki są bezpieczne. Przyszłe negatywne skutki związane ze 

szczepionkami są niezwykłe i znacznie mniej poważne niż choroby, którym zapobiegają 

Szczepienia nie mogą wywołać choroby, której mają zapobiegać. Szczepionki składają się z 

zabitych lub uszkodzonych wirusów, co uniemożliwia zarażenie się chorobą przez 

szczepionkę. 

 

Młodzi, zdrowi i zrównoważeni ludzie również mogą zachorować. Niemowlęta i starsi 

dorośli są w zmniejszyło zagrożenie poważnymi infekcjami i problemami, ale stany, którym 

można zapobiegać poprzez szczepienia, mogą dotknąć każdego. Jeśli jesteś młody, zdrowy i 

zrównoważony, szczepienie może pomóc ci w utrzymaniu tego stanu. 

Choroby, którym można zapobiegać poprzez szczepienia, są drogie 
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Warunki mają nie tylko bezpośredni wpływ na jednostki i ich gospodarstwa domowe, ale 

również mają wysoką cenę za kulturę, przekraczającą 10 miliardów dolarów rocznie. 

Typowa choroba grypowa może trwać nawet 15 dni, zwykle z 5 lub 6 pominiętymi dniami 

pracy lub studiów. Dorośli, którzy chorują na wątrobę, tracą średnio miesiąc pracy. 

Kiedy zachorujesz, twoje dzieci, wnuki, a także rodzice mogą dodatkowo narazić się na 

niebezpieczeństwo.  

 

Dorośli są najczęstszym źródłem zakażenia krztuścem (kokluszem) u niemowląt, które 

może być śmiertelne dla niemowląt.  

 

Kiedy zostajesz zaszczepiony, chronisz siebie, a także swoje gospodarstwo domowe, a także 

osoby w Twojej społeczności, które mogą nie być w stanie zostać zaszczepione. Twoja 

rodzina i współpracownicy Cię potrzebują.  W Stanach Zjednoczonych każdego roku 

niezliczeni dorośli chorują na choroby, którym można zapobiegać poprzez szczepienia, co 

powoduje utratę pracy, a także sprawia, że nie są w stanie opiekować się tymi, którzy na 

nich polegają, w tym dziećmi i/lub dojrzewającymi rodzicami. 


