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Wybrane zalecane szczepienia u sportowców  
powyżej 18 roku życia wyjeżdżających poza granice Polski 

 
 

Dzięki rozpowszechnieniu szczepień ochronnych udało się zmniejszyć występowanie 
niektórych chorób infekcyjnych, które jeszcze nie tak dawno siały strach, panikę wśród 
ludzi zbierając nierzadko śmiertelne żniwo. 

Szczepienia są stosunkowo tanią i skuteczną bronią w walce z chorobami zakaźnymi. 
Po aplikacji szczepionki u człowieka dochodzi do pobudzenia układu immunologicznego 
zwiększając tym samym swoistą odporność przeciwko danej chorobie zakaźnej. 

Zmniejszenie zapadalności na choroby zakaźne wśród zawodników ma ogromne 
znaczenie, gdyż zachorowanie w trakcie zawodów sportowych może zniweczyć 
wielomiesięczne przygotowania i odebrać szansę zdobycia medalu. 

Niestety, wśród zawodników strzelectwa sportowego znaczenie szczepień 
ochronnych jest wciąż niedoceniane, a wyszczepialność bardzo niska. 
 

Wyrażając zgodę na szczepienia przyczyniamy się m.in. do 
1. zmniejszenia liczby zachorowań na daną chorobę zakaźną, 
2. zmniejszenia prawdopodobieństwa wystąpienia epidemii, 
3. likwidacji chorób zakaźnych. 
Na terenie Polski obowiązuje Program Szczepień Ochronnych (PSO), który 

uwzględnia szczepienia obowiązkowe (objęte są nimi wszystkie dzieci, młodzież i osoby 
z tzw. grup ryzyka) oraz szczepienia zalecane (koszt szczepionki ponosi Pacjent). 

W poszczególnych krajach Europy, czy też państw zlokalizowanych na innych 
kontynentach, poszczególne kalendarze szczepień mogą różnić się między sobą, 
stwarzając tym samym zwiększone ryzyko zachorowania na chorobę zakaźną 
niewystępująca w kraju rodzimym osoby podróżującej (1). 

Poniżej pokrótce zostaną przedstawione choroby i możliwości zastosowania 
profilaktyki - szczepienia. 
 
1. Wirusowe Zapalenie Wątroby typu A (WZW t. A) 
 

Zwiększone ryzyko zachorowania na WZW t. A wiąże się przede wszystkim z podróżą 
do krajów m.in. basenu Morza Śródziemnego, nad Bajkał, do Mongolii, Pekinu, Gruzji, 
Armenii, Azerbejdżanu, Egiptu, Tunezji czy też Maroka (2, 3). 

Choroba najczęściej dotyka nieodpornych turystów, którzy nie przestrzegają reguł 
higieny spożywania pokarmów, tj.: 

 piją nieprzegotowaną wodę (w tym stosują kostki lodu, dokładane do napojów, 
drinków), 

 nie stosują odpowiedniej obróbki termicznej pokarmów, 
 nie myją rąk przed spożyciem pokarmu czy też po skorzystaniu z toalety. 
Wirusowe zapalenie wątroby typu A może mieć postać poronną lub przebiegać 

burzliwie, z piorunującym zapaleniem wątroby z cechami niewydolności tego narządu 
mogąc prowadzić do zgonu. 
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Jedną z najskuteczniejszych metod profilaktyki WZW t. A jest przeprowadzenie 
szczepienia. Pierwsza dawka szczepionki powinna być podana przed planowym 
wyjazdem na około cztery tygodnie (najpóźniej 2 tygodnie) (2, 3). Druga (ostatnia) dawka 
może być podana po 6 do 12 miesiącach od aplikacji pierwszej dawki. Skuteczność 
szczepionki jest oceniana na około 95% (3). 

Obecnie na rynku polskim jest dostępna także szczepionka skojarzona przeciwko 
wirusowemu zapaleniu wątroby typu A i B. W tym przypadku istnieje możliwość podania 
preparatu w schemacie 3-dawkowym (0-1-6 miesięcy) lub czterodawkowym (0-7-21 dni-
12 miesięcy) (3). 

 
2. Wirusowe Zapalenie Wątroby typu B (WZW t. B) 

Głównym czynnikiem ryzyka zachorowania na WZW t. B jest bliski kontakt z osobą 
chorą na tą chorobę (4) chociażby poprzez kontakt z krwią np. na zawodach sportowych. 

W Polsce szczepienie przeciwko WZW t. B należy do szczepień obowiązkowych w 
pediatrii, czyli refundowanych przez Państwo. Jeżeli z jakiś względów szczepienie nie 
odbyło się (przy braku przeciwwskazań do przeprowadzenia szczepienia) wówczas 
należy jak najszybciej uzupełnić kalendarz szczepień. 

Schemat szczepienia obejmuje podanie trzech dawek w następujących odstępach 0-
1-6 miesięcy lub w cyklu 0-1-2-12miesięcy (5). 
 
3. Szczepienie przeciwko grypie 

W populacji ludzkiej głównym czynnikiem etiologicznym jest wirus grypy typu A i B. 
W większości przypadków choroba nie pozostawia śladu w organizmie, jednak 

u pewnej grupy osób mogą pojawić się powikłania takie jak: 
 zapalenie płuc, 
 zaostrzenie współistniejącej choroby przewlekłej - m.in. astmy oskrzelowej, 
 zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych i mózgu, 
 zapalenie mięśni z towarzyszącą mioglobinurią i niewydolnością nerek, 
 zapalenie mięśnia sercowego, 
 zapalenie osierdzia, 
 sepsa, 
 zgon (u zdrowych osób w wieku 15–64 lat wskaźnik umieralności z powodu tej 

jednostki chorobowej wynosi 23–56 na 1000 osób hospitalizowanych) (6, 7). 
Z tego względu corocznie zaleca się wykonanie szczepienia u każdej osoby, 

a w szczególności u takiej, która należy do grupy zwiększonego ryzyka przebiegu 
i powikłań grypy: 

 osoba, która ukończyła 50 rok życia 
 chory cierpiący na przewlekłe choroby - w tym układu oddechowego (astma 

oskrzelowa), choroby metaboliczne (cukrzyca). 
Najlepszym czasem do wykonania szczepienia jest okres przed rozpoczęciem 

aktywności wirusa grypy w populacji, jednakże należy wspomnieć, iż kwalifikacje do 
szczepienia można przeprowadzać przez cały rok (8). 

Obecnie najskuteczniejszą udowodnioną metodą profilaktyki jest coroczne 
szczepienie przeciwko grypie (7). 

 
4. Tężec 

Jednostką chorobową o znacznym odsetku śmiertelnych przypadków jest tężec. 
U pacjentów, którzy przeżyli mogą przez długi okres utrzymywać się powikłania 

neurologiczne, zaburzenia emocjonalne. Do infekcji może dojść po kontakcie z glebą 
zawierająca odchody zwierzęce wraz z zarodnikami tężca. Nawet niewielkie zranienie 
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skóry, jak wbicie się drzazgi na ogrodzie nawożonym w sposób naturalny, może 
przyczynić się do zachorowania na tężec. 

Prostą, łatwą i skuteczną obroną jest poddanie się szczepieniu. Według aktualnych 
zaleceń należy stosować dawkę przypominającą, co 10 lat. Jeżeli z różnych względów 
osoba nie przeszła szczepienia podstawowego lub brak jest jakiejkolwiek dokumentacji 
potwierdzającej taką profilaktykę – należy rozpocząć schemat podania trzech dawek 
szczepionki (9). 
 
5. Zapalenie mózgu przenoszone przez kleszcze (KZM) 

Obraz kliniczny KZM może manifestować się, jako zapalenie opon mózgowo-
rdzeniowych, zapalenia mózgu, czy też zapalenie rdzenia kręgowego. Do powikłań tej 
jednostki chorobowej należą m.in. zaburzenia neurologiczne i zgon (10). 

Czynnikiem etiologicznym tej jednostki chorobowej są wirusy wprowadzane do 
organizmu człowieka po ugryzieniu przez kleszcza. Inną drogą infekcji jest spożycie 
niepasteryzowanego mleka lub sera – krowiego, owczego czy koziego. Miejsca 
endemiczne KZM to m.in. Albania, Austria, Białoruś, Bośnia, Bułgaria, Chorwacja, Dania, 
Estonia, Finlandia, Francja, Grecja, Litwa, Łotwa, Niemcy, Norwegia, Polska (m.in. rejon 
Podlasia czy też Warmińsko-Mazurski), Rosja, Rumunia, Serbia, Słowacja, Słowenia, 
Szwajcaria, Szwecja, Turcja, Ukraina, Węgry, Włochy (2, 11). 

W profilaktyce KZM można zastosować odzież ochronną, repelenty a także 
profilaktykę swoistą w postaci szczepienia (2). 

Szczepienie przeciwko KZM jest zalecane osobom przebywającym na terenach leśnych 
(leśnicy, geolodzy, funkcjonariusze straży pożarnej i granicznej, rolnikom a także młodzieży, 
turystom i uczestnikom obozów i kolonii (5) (w tym obozów i kolonii sportowych). 

Schemat szczepienia obejmuje podanie trzech dawek w schemacie 0, 1-3, 6-15 
miesięcy. Pierwszą dawkę przypominająca należy podawać u osoby poniżej 60. roku 
życia nie później niż 3 lata po trzeciej dawce szczepienia podstawowego. Następne dawki 
przypominające powinny być podawane co 3–5 lat. Szczepienie należy rozpocząć przed 
sezonem aktywności kleszczy, czyli wczesną zimą (12). 
 
6. Dur brzuszny 

Czynnikiem etiologicznym duru brzusznego są pałeczki Salmonella typhi (S. typhi). 
Każdego roku choruje około 21,5 mln osób. Endemicznie choroba występuje w krajach 
takich jak: Indie, Nepal, Pakistan, Iran. Do zakażenia dochodzi głównie po spożyciu 
zanieczyszczonej tymi pałeczkami żywności lub napojów (np. owoce morza łowione 
w zanieczyszczonych ściekami kanalizacyjnymi zbiornikach wodnych, surowe owoce 
i warzywa, mleko i przetwory mleczne).  

Do powikłań choroby należy: zapalenie płuc, krwawienie z przewodu pokarmowego 
i perforacja jelita, wstrząs septyczny. 

Według Światowej Organizacji Zdrowia immunoprofilaktyka w postaci szczepienia jest 
wskazana u osób, które będą przebywać w złych warunkach sanitarnych w rejonach 
o zwiększonym ryzyku zachorowania na dur brzuszny. 

W Polsce są dostępne dwa rodzaje szczepionek - pełnokomórkowa inaktywowana 
szczepionka (zarezerwowana jest dla dorosłych do 60 roku życia; schemat podstawowy 
obejmuje 3 dawki podawane w schemacie 0-1-12 miesięcy; dawka przypominająca jest 
aplikowana, co 3–5 lat) oraz szczepionka zawierająca polisacharyd otoczkowy V i pałeczki 
S. typhi (podaje się jedną dawkę, co najmniej 7 dni przed wyjazdem; w razie narażenia na 
pałeczkę duru brzusznego zaleca się szczepienie przypominające co 3 lata). 

Ważnym elementem profilaktyki duru brzusznego poza szczepieniem jest stosowanie 
zasad właściwego postępowania w trakcie podróży (w odniesieniu do spożywanych 
pokarmów), które można zawrzeć w kilku słowach "ugotuj, zaparz, obierz albo zapomnij" 
(13). 
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7. Żółta gorączka 
Żółta gorączka występuje w tropikalnym regionie Afryki a także na kontynencie 

Ameryki Południowej i Środkowej. Wywołuje ją wirus, który może zostać wprowadzony 
do ciała człowieka po ugryzieniu przez komara. 

 Corocznie odnotowuje się 200 000 przypadków zachorowania na żółtą gorączkę. 
Choroba należy do grupy gorączek krwotocznych. W obrazie klinicznym może wystąpić 
niewydolność wątroby, zaburzenia krzepnięcia, niewydolność wielonarządowa i wstrząs. 
Śmiertelność u osób dotkniętych żółtą gorączką sięga 50%. 

Poza stosowaniem środków ochrony przed ugryzieniem komarów należy 
przeprowadzić szczepienie. Należy tutaj zaznaczyć, iż szczepienie przeciwko tej 
jednostce chorobowej jest jedynym szczepieniem objętym regulacjami 
Międzynarodowych Przepisów Zdrowotnych. Z tego względu jest ono obowiązkowe u 
podróżnych wkraczających na tereny endemicznego występowania żółtej gorączki (m.in. 
Afryka, Ameryka Południowa). 

Podstawowe szczepienie przeciwko żółtej gorączce obejmuje podanie jednej dawki. 
Jednak z uwagi na ważność wpisu powyższego szczepienia do Międzynarodowej 
Książeczki Szczepień zaleca się szczepienie przypominające co 10 lat (14). 
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