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MAGISTRAT DER STADT WIEN / URZĄD MIASTA WIEDNIA  
Magistratsabteilung 15 – Gesundheitsdienst der Stadt Wien 

Wydział MA 15 – Służba zdrowia Miasta Wiednia 
 

 

EINVERSTÄNDNISERKLÄRUNG zur SCHUTZIMPFUNG 
GEGEN DIPHTHERIE und TETANUS 

mit dT-reduct „Merieux“ ®  

 

OŚWIADCZENIE O WYRAŻENIU ZGODY 
NA SZCZEPIENIE OCHRONNE PRZECIW BŁONICY i T ĘŻCOWI 

szczepionk ą dT-reduct „Merieux“ ® 
 

BITTE BEANTWORTEN SIE DIE NACHSTEHENDEN FRAGEN: 
PROSZĘ ODPOWIEDZIEĆ NA PONIŻSZE PYTANIA: 
(  Zutreffendes bitte ankreuzen) (⊗ Właściwe zaznaczyć krzyżykiem) 
Hatte Ihr Kind bereits einmal nach einer Impfung Beschwerden oder 
Nebenwirkungen ? 
Czy już wcześniej po szczepieniach u dziecka wystąpiły jakieś dolegliwo ści 
lub działania niepo żądane? 

ja/tak 
  

nein/nie 
 

Hat Ihr Kind derzeit oder in den letzten 2 Wochen Fieber ? 
Leidet Ihr Kind derzeit an Husten, Schnupfen, Halsschmerzen? 
Besteht derzeit eine andere Infektion? 
Czy u dziecka występuje obecnie lub wystąpiła w ostatnich 2 tygodniach 
gor ączka? 
Czy u dziecka obecnie występują inne objawy jak kaszel, katar, bóle gardła? 
Czy u dziecka obecnie występuje jakaś inna infekcja? 

ja/tak 
  

nein/nie 
 

Leidet Ihr Kind an einer Allergie (z.B. Hühnereiweiß, Medikamente)?  
Wenn ja, an welcher? 
.............................................................................................................. 
 
Falls Ihr Kind derzeit eine Injektionstherapie gegen Allergie-auslösende 
Stoffe erhält:  
wann war die letzte Verabreichung? ......................................................  
wann ist die nächste Verabreichung geplant? ....................................... 
Czy dziecko cierpi na jakąś alergi ę (np. na białko kurze, leki)? Jeżeli tak, 
proszę podać nazwę .................................................................. 
........................................................................................................ 
W przypadku podawania dziecku zastrzyków przeciwalergicznych na 
alergeny (substancje wywołujące alergie), proszę podać: 
Kiedy ostatni raz podano taki zastrzyk? .................................... 
Na kiedy planowane jest podanie takiego kolejnego zastrzyku?.................. 

ja/tak 
  

nein/nie 
 

Besteht eine angeborene oder erworbene Immunabwehrschwäche/ 
Immunerkrankung ?  
Wenn ja, welche? ................................................................................... 
Czy u dziecka stwierdzono wrodzone lub nabyte osłabienie układu 
odporno ściowego  / wrodzoną lub nabytą chorob ę układu 
oporno ściowego ? 

ja/tak 
  

nein/nie 
 

Bitte wenden – Danke! / c.d. na odwrocie! 
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Nimmt Ihr Kind regelmäßig Medikamente  ein (z.B. Cortison, Zytostatika,  
zur Blutverdünnung)? Wenn ja, welche? .......................................... 
............................................................................................................. 
Czy dziecku podawane są regularnie leki  (np. kortyzon, leki cytotoksyczne - 
przeciwnowotworowe, antykoagulanty - leki przeciwzakrzepowe)? 
Jeżeli tak, proszę podać nazwę leku:  
.................................................................................................................. 
Jeżeli tak, proszę podać nazwę:  ................................................ 

ja/tak 
  

nein/nie 
 

Bekommt Ihr Kind derzeit eine Chemo - und/oder Bestrahlungstherapie ? 
Czy u dziecka przeprowadzana jest obecnie chemoterapia  i/lub 
radioterapia?  

ja/tak 
  

nein/nie 
 

Leidet Ihr Kind an einer schweren  oder chronischen Erkrankung (z.B. 
Krebs, Autoimmunerkrankung, Blutgerinnungsstörung)?  
Wenn ja, an welcher? 
.......................................................................................... 
Czy dziecko cierpi na ciężkie  lub przewlekłe schorzenie (np. chorobę 
nowotworową, autoimmunologiczną, zaburzenia krzepnięcia krwi – skazy 
krwotoczne?) Jeżeli tak, proszę podać nazwę:  .................................... 

ja/tak 
  

nein/nie 
 

Musste Ihr Kind sich vor kurzem einer eingreifenden Behandlung   
(z.B. einer Operation ) unterziehen? 
Czy u dziecka przeprowadzono niedawno zabieg inwazyjny  (np. operacj ę)? 

ja/tak 
  

nein/nie 
 

Leidet Ihr Kind an einer chronisch  entzündlichen Erkrankung des 
Gehirns oder Rückenmarks ? 
Hatte Ihr Kind je epileptische Anfälle ? 
Czy dziecko cierpi na przewlekłe zapalne schorzenie mózgu lub rdzenia 
kręgowego ? 
Czy u dziecka kiedykolwiek wystąpiły napady padaczkowe ? 

ja/tak 
  

ja/tak 
  

nein/nie 
 

nein/nie 
 

Hat Ihr Kind in den letzten 3 Monaten  Blut , Blutprodukte  oder 
Immunglobuline  erhalten? 
Czy w okresie ostatnich 3 miesi ęcy  dziecku podawano krew, preparaty 
krwiopodobne lub immunoglobuliny (preparaty przeciw ciał) ? 

ja/tak 
  

nein/nie 
 

Sofern eine Schwangerschaft bei der Jugendlichen festgestellt besteht, 
bitte ankreuzen! 
Jeżeli u nastolatki stwierdzono ciążę, proszę zakreślić „tak”! 

ja/tak 
  

nein/nie 
 

Hat Ihr Kind in den letzten 4 Wochen  eine andere Impfung  erhalten? 
Wenn ja welche und 
wann?............................................................................................ 
....................................................................................................... 
Czy w okresie ostatnich 4 tygodni  dziecku podano jakieś inne 
szczepienie ? 
Jeżeli tak, to jakie i kiedy?....................................................................... 
........................................................................................................................... 

ja/tak 
  

nein/nie 
 

 



POLNISCH 

 
MA 15 – SD16302– 032012 – 1/4 Einverständniserklärung zur Schutzimpfung; DiTet  / dT-reduct DVR:0000191 
 

Bitte in Blockbuchstaben ausfüllen – Danke 
Proszę wypełniać DRUKOWANYMI LITERAMI - dziękujemy! 
 
 
 
--------------------------------------------- ---------------------------------------------- 
Familienname des Kindes / nazwisko dziecka Vorname des Kindes / imię dziecka 
 
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Adresse / adres 
 
 
---------------------------------------------- ---------------------------------------------- 
 Geburtsdatum des Kindes: Tag/Monat/Jahr  
 data urodzenia dziecka: dzień/miesiąc/rok 
 
 
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Name der oder des Erziehungsberechtigten / podpis opiekuna prawnego 

 

Mit meiner Unterschrift bestätige ich, dass ich das Informationsblatt und die Gebrauchsinformation 
zum obengenannten Impfstoff (dT-reduct „Merieux“®) sorgfältig gelesen und verstanden habe. Ich 
wurde dort über die Zusammensetzung des Impfstoffes, sowie Gegenanzeigen zur Verabreichung 
und mögliche Nebenwirkungen der Impfung aufgeklärt und habe diese Informationen verstanden.  

Ich hatte Gelegenheit während der Dienststunden des Schulärztlichen Dienstes offene Fragen mit 
der Ärztin/dem Arzt zu besprechen, bin aber über Nutzen und Risiko der Impfung ausreichend 
aufgeklärt und benötige daher kein persönliches Gespräch. 

 
Potwierdzam niniejszym, że dokładnie zapoznałem/am się z biuletynem informacyjnym i ulotką 
informacyjną dla użytkownika odnośnie wymienionej powyżej szczepionki (dT-reduct „Merieux”®) i 
przyjąłem/przyjęłam do wiadomości jej treść. Za pomocą tej ulotki poinfomowano mnie o 
składnikach szczepionki oraz przeciwskazaniach i możliwych działaniach niepożądanych 
szczepionki. Zrozumiałem/łam te informacje.  
 
Zaoferowano mi możliwość omówienia niejasnych kwesti z personelem lekarskim w godzinach 
dyżuru lekarza szkolnego. Ponieważ jednak dysponuję wystarczającymi informacjami odnośnie 
korzyści i ryzyka związanych ze szczepieniem, nie potrzebuję osobistej konsultacji u lekarza.  

Ich bin mit der Durchführung der Schutzimpfung einv erstanden. 
Wyrażam zgod ę na podanie szczepienia ochronnego. 

  

.......................................................................................................................................................................... 
Datum /data  Unterschrift der oder des Erziehungsberechtigten / podpis opiekuna prawnego 

 
Bitte wenden – Danke! / c.d. na odwrocie! 
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HINWEIS:  
Wenn Sie die Möglichkeit eines persönlichen Gespräches mit der Ärztin/dem Arzt während der 
Dienststunden des Schulärztlichen Dienstes in Anspruch nehmen möchten, ersuchen wir Sie, 
diese Einverständniserklärung erst nach dem erfolgten Aufklärungsgespräch zu unterfertigen und 
der Schulärztin bzw. dem Schularzt persönlich auszuhändigen. 
 
UWAGA: 
Jeżeli chcą Państwo skorzystać z osobistych konsultacji z personelem lekarskim w godzinach 
dyżuru lekarza szkolnego, prosimy o podpisanie niniejszego oświadczenia dopiero po odbyciu 
rozmowy z lekarzem i osobiste przekazanie tego formularza lekarzowi szkolnemu. 

 
Ärztliche Anmerkungen: /  Uwagi personelu lekarskiego:  
 
 
 

................................... .................................................................... 
Datum / data  Stempel und Unterschrift des Arztes/der Ärztin 
   pieczątka i podpis personelu lekarskiego 
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URZĄD MIASTA WIEDNIA 
MAGISTRAT DER STADT WIEN 

Wydział MA 15 – Służba zdrowia Miasta Wiednia 
Magistratsabteilung 15 – Gesundheitsdienst der Stadt Wien 

 
 
 

 
INFORMACJE O SZCZEPIENIU OCHRONNYM 

PRZECIW BŁONICY I TĘŻCOWI szczepionką dT-reduct „Merieux”® 
 

Szanowni Rodzice i Opiekunowie Prawni! 
 
Główny Inspektorat Sanitarny podkreśla w swoich zaleceniach istotne znaczenie szczepień 
przeciw przeciw błonicy-tężcowi-krztuścowi i paraliżowi dziecięcemu (choroba Heinego-
Medina, polio). Każdy powinnien być zaszczepiony przeciw tym czterem chorobom. 
Ponieważ odporność poszczepienna przeciw poszczególnym chorobom maleje z upływem 
lat, po podaniu szczepień podstawowych w wieku niemowlęcym i małego dziecka powinno 
się odświeżać szczepienia w okresie szkolnym i następnie co dziesięć lat. Dzieci, które w 
austriackiej szkole podstawowej (cztery klasy, do dziesiątego roku życia), zostały 
zaszczepione przeciw błonicy i tężcowi oraz przeciw chorobie Heinego-Medina, otrzymują w 
wieku między 13. a 16. rokiem życia jedną szczepionkę tężcowo-błoniczną i krztuścową. W 
tym celu oferowane są szczepionki kojarzone. W wypadku dzieci, które dotychczas nie 
otrzymały żadnych szczepionek lub którym nie podano wszystkich szczepionek 
przewidzianych kalendarzem szczepień, można stosować te szczepionki kojarzone tylko 
warunkowo. Dlatego dla tej grupy dzieci zaleca się szczepienie przeciw błonicy i tężcowi. 
 
Błonica to wysoce zaraźliwa, czasami zagrażająca życiu pacjenta choroba, wywoływana 
przez szczep bakterii i ich jad (toksynę błoniczną). Błonica przenosi się od człowieka do 
człowieka głównie drogą kropelkową – przy mówieniu, kichaniu, kaszleniu. Najczęściej 
spotykaną postacią choroby jest błonica gardła (dyfteryt), z występującym na migdałach 
nalotem o barwie białawoszarej. Na skutek infekcji może dojść do ciężkich powikłań, 
prowadzących między innymi do trwałych uszkodzeń nerwów, mięśnia sercowego i nerek. W 
Austrii nie notuje się już prawie żadnych zachorowań na tę chorobę, jednakże w każdej 
chwili może ona zostać z powrotem zawleczona, gdyż błonica nadal występuje w krajach o 
niewielkiej wyszczepialności ludności. 
 
Tężec jest ciężką chorobą układu nerwowego, wywoływaną przez jad (toksynę) bakterii 
tężca. Bakterie wywołujące tężec wystąpują na całym świecie – w kurzu i brudzie, w glebie, 
w odchodach końskich, owczych i krowich. Wrotami szerzenia się tężca są wszelkiego 
rodzaju skaleczenia i rany. Infekcja prowadzi do skurczy mięśni i do napadów skurczowego 
zesztywnienia całego ciała. Skurcze mięśni układu oddechowego stanowią zagrożenie dla 
życia chorego. Pomimo nowoczesnych metod leczenia śmiertelność zachorowań na tężec 
wynosi 20 do 30%. 
 
Preparat stosowany do szczepień to szczepionka inaktywowana (szczepionka zabita) 
zawierający pozbawione zjadliwości toksyny bakterii błonicy i patogenu tężca. Po podaniu 
szczepienia organizm ludzki wytwarza przeciwciała, które w przypadku infekcji (zarażenia) 
zapobiegają wystąpieniu choroby. Obecnie stusuje się podwójną tężcowo-błoniczną 
szczepionkę kojarzoną o nazwie dT-reduct „Merieux”®. 
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Działania niepożądane 
Również szczepionki mogą wywołać działania niepożądane. Dlatego do naszego biuletynu 
informacyjnego załączyliśmy ulotkę dołączoną do szczepionki z informacjami dla 
użytkownika, gdzie znajdą Państwo dane o składnikach preparatu, ewentualnych 
przeciwwskazaniach i działaniach niepożądanych. O wystąpieniu wszelkich reakcji i objawów 
niepożądanych, a w szczególności także takich, które nie zostały wymienione we 
wspomnianej ulotce dla użytkownika, proszę bezzwłocznie powiadomić lekarza. 

 
Organizacja szczepień 
Szkolny personel lekarski wydziału urzędu miasta MA 15 może dokonywać szczepień 
wyłącznie za okazaniem oświadczenia o wyrażeniu zgody podpisanego przez opiekuna 
prawnego. Jednakże podpisanie takiego oświadczenia nie oznacza, że dziecko w każdym 
przypadku otrzyma szczepionkę. O tym zadecyduje personel lekarski po zapoznaniu się z 
informacjami podanymi w oświadczeniu. 
 
W przypadku, gdy w okresie między wypełnieniem oświadczenia o wyrażeniu zgody a 
faktycznym terminem szczepienia dziecko było chore lub otrzymało inne szczepienia, proszę 
powiadomić o tym personel lekarski lub wychowacę klasy przed wyznaczonym terminem 
szczepienia. Szkoła poinfomuje rodziców i opiekunów prawnych odpowiednio wcześnie o 
terminie szczepienia. 
 
PROSZĘ ZADBAĆ O ZABRANIE PRZEZ DZIECKO WSZYSTKICH DOKUMENTÓW O 
DOTYCHCZASOWYCH SZCZEPIENIACH (książeczka zdrowia, zaświadczenia o 
szczepieniach, karta szczepień) 
 
Na podstawie tych dokumentów personel lekarski będzie mógł stwierdzić, jakie szczepienia 
są dziecku potrzebne. 
 

DZIĘKUJEMY! 






