
Zapalenie wątroby 
typu B (WZW B)
Ty i Twoje dziecko

Data: April 2017
Opracowanie: Grupa robocza ds. WZW Grupy ds. chorób zakaźnych 
medycyny zdrowia publicznego Wydziały Zdrowia Publicznego i Ośrodek 
Nadzoru Ochrony Zdrowia, Dyrektor ds. Służby Zdrowia.

Jak mogę uzyskać więcej 
informacji?
Przydatne informacje na temat WZW B można uzyskać z 
następujących źródeł:

●  Od lekarza rodzinnego

●  W miejscowym wydziale ds. zdrowia publicznego HSE

Inne informacje i ulotki na temat WZW B można znaleźć 
na następujących stronach:

●  www.hpsc.ie

●  www.cdc.gov/hepatitis/hbv

●  www.who.int

●  www.immunisation.ie

Pamiętaj:
Dopilnuj, by dziecko ukończyło cały 
cykl szczepień przeciwko WZW B w 
przewidzianym czasie, aby zapewnić 
mu ochronę.  

Szczepionkę podaje się w trzech dawkach. Po podaniu 
trzech dawek czasem wykonuje się badanie krwi, by 
sprawdzić, czy posiadasz ochronę. Do skutków ubocznych 
należą bolesność i zaczerwienienie w miejscu wkłucia.  

●   Jeżeli jesteś w ciąży lub planujesz zajście w ciążę, 
przed szczepieniem należy przekazać tę informację 
lekarzowi.

●   Nie pozwalaj, by dzieci dotykały krwi lub płynów 
ustrojowych ani jakichkolwiek chusteczek 
higienicznych zabrudzonych krwią lub płynami 
ustrojowymi, należących do osób zakażonych WZW B.  

●   Jeżeli dzieci są narażone na kontakt z krwią osoby 
zakażonej WZW B i nie otrzymały ochrony w postaci 
szczepionki przed zakażeniem, szybkie podjęcie 
leczenia może je uchronić przed zakażeniem WZW 
B. Należy zabrać dziecko do lekarza lub Oddziału 
Ratunkowego i zgłosić kontakt z WZW B. Dziecko 
otrzyma zastrzyk z immunoglobuliny przeciwko WZW 
B (HBIG) i zacznie cykl szczepień przeciwko wirusowi.

●   Z osobą zakażoną WZW B nie należy dzielić 
szczoteczki do zębów, maszynki do golenia, igieł, 
pilników, cążek ani nożyczek do paznokci, myjek ani 
ręczników.

WZW B nie rozprzestrzenia się przez
● Kichanie lub kaszel
● Całowanie lub przytulanie
● Karmienie piersią
● Żywność lub wodę
● Korzystanie ze wspólnych naczyń lub szklanek
● Przelotny kontakt (jak w pracy)

Posiadanie WZW B nie jest przyczyną do wykluczenia 
ze żłobka lub przedszkola, szkoły,
pracy ani innych aktywności.



Jeżeli cierpisz na WZW B i jesteś w ciąży,
planujesz ciążę, niedawno urodziłaś
lub już masz dzieci, w tej ulotce znajdziesz
informacje o sposobach ochrony 
niemowlęcia i starszych dzieci.

Szczepienia zapewniają skuteczną 
ochronę przed zakażeniem WZW B u 
niemowląt i dzieci.

Czym jest zapalenie wątroby typu B?
WZW B to wirus oddziałujący na wątrobę, zdolny 
wywołać poważną chorobę. Rozprzestrzenia się przez 
kontakt z krwią lub płynami ustrojowymi zakażonej 
osoby. Niektóre osoby zakażone WZW B nigdy nie 
pozbywają się wirusa i mogą pozostać nosicielami 
do końca życia. Jest to przewlekła postać WZW B 
i osoby na nią cierpiące mogą zakażać innych. U 
niektórych osób z przewlekłym WZW B rozwija się 
poważna choroba wątroby.

U niektórych zaś nie występują żadne objawy i takie 
osoby mogą nieświadomie przekazywać wirusa 
innym.

A co, jeżeli jestem w ciąży?
Kobiety ciężarne powinny poddać się testom na 
obecność WZW B. Przy dodatnim wyniku testu 
lekarz ginekolog lub rodzinny może skierować Cię do 
specjalisty.

Jakie jest ryzyko dla mojego dziecka?
Wirusa WZW B możesz przekazać dziecku podczas 
porodu lub wkrótce po nim, jeżeli dziecko nie otrzyma 
szczepionki.

Dzieci zakażone WZW B we wczesnych latach są bardziej 
narażone na infekcję przewlekłą. U nawet 90% dzieci 
zakażonych przy porodzie, które nie otrzymają szczepionki, 
rozwija się przewlekła postać choroby. Często prowadzi to do 
problemów zdrowotnych na późniejszych etapach życia.

Jak mogę chronić swoje dziecko?
Najlepszym sposobem ochrony noworodka przed WZW B jest
immunizacja. Immunizacja obejmuje szczepionkę przeciwko 
WZW B oraz immunoglobulinę przeciwko temu wirusowi 
(HBIG).

●  Pierwszą dawkę szczepionki przeciwko WZW B i 
immunoglobuliny przeciwko WZW B (HBIG) noworodek 
powinien otrzymać tuż po porodzie.

●  Dopilnuj, aby niemowlę dostało kolejną dawkę szczepionki 
— zwykle w wieku dwóch, czterech i sześciu miesięcy — w 
ramach programu szczepień dla dzieci.

●  Lekarz rodzinny lub pediatra zleci badanie krwi po upływie 
dwóch miesięcy od zakończenia cyklu szczepień, by 
sprawdzić, czy dziecko jest zakażone. Jeżeli nie doszło do 
zakażenia niemowlęcia, badanie krwi pozwoli ustalić, czy 
dziecko posiada ochronę dzięki szczepieniu.

●  Ponad 95% niemowląt, które otrzymają pełny cykl szczepień 
przeciwko WZW B oraz immunoglobulinę przeciwko temu 
wirusowi, posiada ochronę przed WZW B.

Dopilnuj, by dziecko ukończyło cały cykl szczepień 
przeciwko WZW B w odpowiednim czasie, aby 
zapewnić mu ochronę.

Czy szczepionka przeciwko WZW B jest 
bezpieczna?
●  Szczepionka przeciwko WZW B jest bezpieczna i skuteczna.

●  Wśród skutków ubocznych może wystąpić bolesność i 
zaczerwienienie w miejscu wkłucia.

●  Szczepionkę przeciwko WZW B można podawać wraz 
z innymi obowiązkowymi szczepionkami.

●  Szczepionka przeciwko WZW B nie jest produktem 
krwiopochodnym.

●  Przez szczepionkę nie można się zarazić WZW B.

Czym jest immunoglobulina przeciwko 
WZW B?
●  Immunoglobulina przeciwko WZW B (HBIG) może 

zapewnić wczesną ochronę osobom narażonym na 
duże ryzyko zakażenia, jak noworodki zakażonych 
matek.

●  Jest to produkt krwiopochodny. Dawcy krwi 
podlegają badaniom przesiewowym. Krew jest 
badana i poddawana obróbce, by zmniejszyć 
ryzyko zakażenia.

●  Nie koliduje z innymi szczepionkami podawanymi 
w okresie niemowlęcym.

Cięcie cesarskie nie chroni noworodka
przed WZW B.

Karmienie piersią jest bezpieczne dla 
dziecka. WZW B nie przenosi się z mlekiem 
matki.

Jak mogę chronić pozostałe dzieci?
Dzieci mieszkające z osobami cierpiącymi na 
przewlekłe WZW B mogą się zarazić. WZW B może 
przenieść się z zakażonego dziecka lub osoby dorosłej 
na inne dzieci, jeżeli nie zostały one zaszczepione.
Szczepienie pozwoli chronić dzieci przed zakażeniem. 
Jeżeli Ty sam/a lub inny członek rodziny macie WZW B, 
zabierz dzieci do lekarza rodzinnego na szczepienie.

●  Szczepionka przeciwko WZW B jest bezpieczna 
i skuteczna, a także zapewnia najlepszą ochronę 


