
Program szczepień ochronnych na Ukrainie (https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1159-11) 

Вік / wiek Щеплення проти Szczepionka

1 день / 1 doba Гепатиту В WZW B 1 dawka

3-5 днів / 3-5 doba Туберкульозу Gruźlica (BCG) 1 dawka

2 місяці / 2 miesiąc Гепатиту В WZW B 2 dawka

Дифтерії, кашлюка, правця Błonica, tężec, krztusiec 1 dawka

Поліомієліту Polio (IPV) 1 dawka

Гемофільної інфекції HiB 1 dawka

4 місяці / 4 miesiąc Дифтерії, кашлюка, правця Błonica, tężec, krztusiec 2 dawka

Поліомієліту Polio (IPV) 2 dawka

Гемофільної інфекції HiB 2 dawka

6 місяців / 6 miesiąc Гепатиту В WZW B 3 dawka

Дифтерії, кашлюка, правця Błonica, tężec, krztusiec 3 dawka

Поліомієліту Polio (OPV) 3 dawka

12 місяців / 12 miesiąc Гемофільної інфекції HiB 3 dawka

Кору, краснухи, паротиту- MMR 1 dawka

18 місяців / 18 miesiąc Дифтерії, кашлюка, правця Błonica, tężec, krztusiec 4 dawka

Поліомієліту Polio (OPV) 4 dawka

6 років / 6 lat Дифтерії, правця Błonica, tężec 5 dawka

Поліомієліту Polio (OPV) 5 dawka

Кору, краснухи, паротиту MMR 2 dawka

14 років / 14 lat Поліомієліту Polio (OPV) 6 dawka

16 років Дифтерії, правця Błonica, tężec 6 dawka

26 років Дифтерії, правця (надалі - кожні 10 років) Błonica, tężec 7 dawka (i potem co 10 lat)

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1159-11


BCG (БЦЖ) 

Szczepienie BCG jest wykonywane najwcześniej 48 godzin po urodzeniu, zwykle w 3-5 dobie. Wcześniaki są szczepione, gdy osiągną masę ciała 
2500 g. Szczepienia BCG nie łączy się z innymi szczepieniami w tym samym dniu. 

WZW B (гепатиту В) 

Zwykły schemat to 0-2-6 miesiąc. Jeśli wykorzystywane są szczepienia skojarzone to zalecane są schematy 2-4-6-18 miesięcy lub 2-4-9 miesięcy. 
Noworodki o masie ciała <2000 g należy zaszczepić gdy osiągną masę 2000 g lub ukończą pierwszy miesiąc życia. Jeśli noworodek jest w ciężkim 
stanie, to należy go zaszczepić przed wypisaniem ze szpitala. Jeśli matka miała pozytywny HBsAg to noworodka szczepi się niezależnie od masy 
ciała i podaje immunoglobulinę, a szczepienie nie liczy się jako pierwsza dawka – należy później podać trzy dawki w schemacie 0-1-6. 

Błonica, tężec i krztusiec (дифтерії, кашлюка, правця) 

Można używać zarówno szczepionki z pełnokomórkową (AKDP), jak i bezkomórkową (AAKDP) komponentą krztuśca. Krztusiec w wywiadzie nie jest 
przeciwwskazaniem do szczepienia. W wieku co najmniej 6 lat podaje się szczepienia bez krztuśca zawierające sam toksoid błoniczy i tężcowy 
(ADP), a w wieku 16 lat toksoid błoniczy i tężcowy ze zmniejszoną zawartością antygenu (ADP-M) 

Polio (поліомієліту) 

Pierwsze dwa szczepienia wykonuje się szczepionką IPV, a następne szczepionką OPV, chyba że są przeciwwskazania do szczpionki OPV wszyst-
kie szczepienia wykonuje się szczepionką IPV. Szczepionkę IPV można podawać osobno albo jako składnik szczepionek skojarzonych. 

HiB (Haemophilus influenzae типу b) 

Szczepionkę można podawać osobno lub jako składnik szczepionek skojarzonych. 

MMR (кору, епідемічного паротиту) 

Przebycie którejś z tych chorób nie stanowi przeciwwskazania do szczepienia. 



Uzupełnianie brakujący dawek – minimalne odstępy 

Dzieci w wieku od 3 miesięcy do ukończenia 7 roku życia 

Dzieci w wieku od 7 lat do ukończenia 18 roku życia 

Szczepionki
Minimalny odstęp

1-2 dawka 2-3 dawka 3-4 dawka 4-5 dawka

AKDP, ADP 
(DTP, DT)

Do 1 roku 4 tygodnie 4 tygodnie Według kalendarza Według  
kalendarza

>1 roku 4 tygodnie 6 miesięcy
Według kalendarza, o ile od-

stęp między pierwszym szcze-
pieniem, a ponownym z kalen-
darza wynosi co najmniej 1 rok

Według  
kalendarza, ale 
nie wcześniej  

niż 1 rok

Polio 1 miesiąc 1 miesiąc 6 miesięcy

WZW B 1 miesiąc 1 miesiąc

MMR 1 miesiąc

HiB
1 miesiąc, nie podaje się drugiej 

dawki, jeśli pierwszą podano  
pomiędzy 12 m.ż., a przed 5 r.ż.

6 miesięcy, nie podaje się  
trzeciej dawki, jeśli  drugą 
podano pomiędzy 12 m.ż.,  

a przed 5 r.ż.

Szczepionki
Minimalny odstęp

1-2 dawka 2-3 dawka Ponowne szczepienie

ADP-M (Td) 4 tygodnie 6 miesięcy Co 10 lat albo według kalendarza, 
ale nie wcześniej niż 1 rok

MMR 1 miesiąc

WZW B 1 miesiąc 1 miesiąc

Polio 1 miesiąc 1 miesiąc 6 miesięcy


