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                    Polnisch 
 

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

Wydział 15 – Służba zdrowia Miasta Wiednia 
 
 

 

EINVERSTÄNDNISERKLÄRUNG zur SCHUTZIMPFUNG 
GEGEN MASERN MUMPS und RÖTELN 

mit M-M-RvaxPro® 
 
 

OŚWIADCZENIE O WYRAŻENIU ZGODY na PODANIE SZCZEPIENIA OCHRONNEGO 
PRZECIW ODRZE, ŚWINCE I RÓŻYCZCE 

szczepionką M-M-RvaxPro® 
 
 

BITTE BEANTWORTEN SIE DIE NACHSTEHENDEN FRAGEN: 
PROSZĘ ODPOWIEDZIEĆ NA PONIŻSZE PYTANIA: 

 

(☒  Zutreffendes bitte ankreuzen)  (☒ Właściwe zaznaczyć krzyżykiem) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bitte wenden – Danke! Ciąg dalszy na odwrocie. 

  

Hatte Ihr Kind bereits einmal nach einer Impfung schwerwiegende 
Beschwerden oder Nebenwirkungen, außer leichten Lokalreaktionen wie 
Rötung, Schwellung, Schmerzen an der Stichstelle oder leichtes Fieber?  
Wenn ja, welche?........................................................................................... 
Czy u dziecka wystąpiły w przeszłości po podaniu szczepienia poważne 
dolegliwości lub działania niepożądane, poza lekkimi miejscowymi  
reakcjami jak zaczerwienienie, opuchnięcie, ból w miejsciu ukłucia lub lekka 
gorączka? 
Jeżeli tak, proszę podać jakie? ..................................................................... 
 
 

ja/tak  nein/nie  

Besteht derzeit oder bestand in den letzten 2 Wochen Fieber? 
Bestehen derzeit andere Symptome 
wie Husten, Schnupfen, Halsschmerzen? 
Besteht derzeit eine andere Infektion? 
Czy u dziecka występuje obecnie lub wystąpiła w ostatnich 2 tygodniach 
gorączka? 
Czy u dziecka obecnie występują inne objawy jak kaszel, katar, bóle gardła? 
Czy u dziecka obecnie występuje jakaś inna infekcja? 

ja/tak  nein/nie  
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Bitte wenden – Danke! Ciąg dalszy na odwrocie. 

 

Besteht eine Allergie (z.B. Hühnereiweiß, Medikamente) 
Wenn ja, welche? 
.............................................................................................................. 

Falls derzeit eine Injektionstherapie gegen allergieauslösende Stoffe 
durchgeführt wird: 
wann war die letzte Verabreichung? ...................................................... 
wann ist die nächste Verabreichung geplant? ....................................... 
Czy dziecko cierpi na jakąś alergię (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 
odpornościowego / wrodzoną lub nabytą chorobę układu 
opornościowego? 
Jeżeli tak, proszę podać nazwę: ........................................................... 

ja/tak  nein/nie  

Werden regelmäßig Medikamente (z.B. Cortison, Zytostatika, Medikamente 
zur Blutverdünnung) eingenommen? Wenn ja, welche? 
......................................................................................................................... 
Czy dziecku podawane są regularnie leki (np. kortyzon, leki cytotoksyczne, 
antykoagulanty - leki przeciwzakrzepowe)? 
Jeżeli tak, proszę podać nazwę leku: ........................................................ 

ja/tak  nein/nie  

Wird derzeit eine Chemo- und/oder Bestrahlungstherapie 

durchgeführt? 
Czy u dziecka przeprowadzana jest obecnie chemoterapia i/lub 
radioterapia? 

ja/tak  nein/nie  

Liegen schwere oder chronische Erkrankungen (z.B. Krebs, 
Autoimmunerkrankung, Blutgerinnungsstörung) vor? 
Wenn ja, welche? ..................................................................................... 
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  

Wurde vor kurzem eine eingreifende Behandlung 
(z.B. eine Operation) durchgeführt? 
Czy u dziecka przeprowadzono niedawno zabieg inwazyjny (np. operację)? 

ja/tak  nein/nie  

Liegt eine chronisch entzündliche Erkrankung des Gehirns oder 
Rückenmarks vor? 
Traten schon einmal epileptische Anfälle auf? 
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  
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Bitte in Blockbuchstaben ausfüllen – Danke / Proszę wypełniać DRUKOWANYMI literami 

 

 
 
 

--------------------------------------------- ---------------------------------------------- 
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 / nazwisko opiekuna prawnego dziecka 

 
 
 

Mit meiner Unterschrift bestätige ich, dass ich das Informationsblatt und die 
Gebrauchsinformation zum obengenannten Impfstoff (M-M-RvaxPro®) 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. 
Potwierdzam własnoręcznym podpisem, że dokładnie zapoznałem/am się z ulotką 
informacyjną oraz ulotką dla użytkownika o powyższej szczepionce (M-M-RvaxPro®) i 
zrozumiałem/am ich treść. Publikacje te zawierają informacje o składzie szczepionki 
oraz o przeciwwskazaniach szczepienia i możliwych działaniach niepożądanych 
szczepionki. Zrozumiałem/łam te informacje.  
 
 
 
 
Bitte wenden – Danke! Ciąg dalszy na odwrocie. 

 
 

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

ja/tak  nein/nie  

Sofern eine Schwangerschaft bei der Jugendlichen besteht, bitte 
ankreuzen! 

Jeżeli nastolatka jest w ciąży, 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  
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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. 
Zaoferowano mi możliwość omówienia moich pytań z lekarzem w ramach dyżuru 
szkolnego personelu lekarskiego, jednakże posiadam wystarczającą wiedzę odnośnie 
korzyści wynikających ze szczepienia oraz ryzyka z nim związanego i dlatego osobista 
rozmowa z lekarzem nie jest potrzebna. 
 
 
Ich stimme der Übermittlung der Daten an die MA 15 zu, damit diese eine anonymisierte 
Statistik für das BMASGK (Bundesministerium für Arbeit, Soziales, Gesundheit und 
Konsumentenschutz) erstellen kann. 
Wyrażam zgodę na przesłanie powyższych danych do Wydziału 15 Urzędu Miasta Wiednia 
w celu sporządzenia przez ten wydział zanonimizowanej statystyki dla austriackiego 
ministerstwa pracy, spraw społecznych, zdrowia i ochrony konsumentów. 
 
Ich bin mit der Durchführung der Schutzimpfung einverstanden. 
Wyrażam zgodę na podanie szczepienia ochronnego. 
 
 

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

 

 

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 możliwości osobistej rozmowy z lekarzem w ramach 
dyżuru szkolnego personelu lekarskiego, proszę podpisać niniejsze oświadczenie 
dopiero po rozmowie z lekarzem szkolnym i oddać mu osobiście ten formularz. 
 

 

 
Ärztliche Anmerkungen / Uwagi lekarza: 

 

 

 

..........................                                  ………………………............................................................................. 
Datum / data       Stempel und Unterschrift des Arztes/der Ärztin / pieczątka i podpis lekarza 
 

 



POLNISCH 

MA 15 – SD20601 – 082011   Informacja o szczepieniu ochronnym  odra-świnka-różyczka  MMR_MMRvaxPro DVR:0000191 
                 Strona 1 z 2 

 
 
 

MAGISTRAT DER STADT WIEN / URZĄD MIASTA WIEDNIA  
Wydział MA 15 – Służba zdrowia Miasta Wiednia 

MA 15 – Gesundheitsdienst der Stadt Wien 
 

INFORMACJE O SZCZEPIENIU OCHRONNYM PRZECIW ODRZE-ŚWINCE-
RÓŻYCZCE szczepionk ą M-M-RvaxPro®  

 
Szanowni Rodzice i Opiekunowie Prawni! 
 
Główny Inspektorat Sanitarny podkreśla w swoich zaleceniach dotyczących szczepień, jak 
ważne jest szczepienie wszystkich dzieci przeciw odrze, śwince i różyczce. Ochronę przed 
infekcją uzyskuje się w wyniku dwukrotnego szczepienia przeciw odrze, śwince i różyczce. 
Najpoźniej do 13. roku życia wszystkie dzieci powinny być zaszczepione drugą dawką 
szczepionki przeciw odrze, śwince i różyczce. Dlatego też oferujemy w szkołach dzieciom 
uczęszczającym do klas od 1 do 7, które dotychczas nie były dwukrotnie szczepione przeciw 
odrze, śwince i różyczce, bezpłatne szczepienie kojarzone przeciw tym chorobom. Również  w 
przypadku tych dzieci, które przechodziły już jedną lub dwie z tych chorób, zaleca się podanie im 
tej szczepionki i nie jest ona szkodliwa. Tylko wtedy, gdy ponad 90% wszystkich dzieci otrzyma 
szczepionkę, będzie można w przyszłości skutecznie doprowadzić do zniknięcia tych chorób 
zakaźnych. 
 
Odra to występująca na całym świecie wysoce zaraźliwa choroba wirusowa, której towarzyszy 
gorączka, kaszel, zapalenie spojówki oraz wysypka. Chorzy zarażeni wirusem odry wydzielają 
przy mówieniu, kaszleniu i kichaniu wirusy (jest to tzw. „zakażenie drogą kropelkową”). Ze 
względu na wysoką zaraźliwość odry, choroba ta rozprzestrzenia się bardzo szybko w grupie 
nieszczepionych osób (np. także w klasie szkolnej). Na skutek powikłań może dojść do 
zachorowań takich jak: zapalenie ucha środkowego, zapalenie oskrzeli lub zapalenie płuc. W 
niektórych przypadkach obserwowano zapalenie opon mózgowych z możliwością zaistnienia 
trwałych uszkodzeń. Bardzo rzadko po upływie wielu lat od zainfekowania może dojść do 
choroby ośrodkowego układu nerwowego o szczególnnie złośliwym przebiegu zakończonym 
zgonem. 
 
Różyczka  to wysoce zaraźliwa choroba zakaźna, której towarzyszy gorączka, wysypka oraz 
powiększenie węzłów chłonnych. Wywoływana jest ona przez wirus różyczki i występuje na 
całym świecie. Do zakażenia dochodzi drogą kropelkową. Różyczka jest niebezpieczna dla 
kobiet w okresie pierwszych trzech miesięcy ciąży. W wyniku infekcji może dojść do ciężkich 
uszkodzeń płodu skutkujących wrodzonymi wadami rozwojowymi mózgu, oczu i serca. 
Szczepienie ochronne zapobiega temu ryzyku. Jednak szczepionki nie wolno podawać kobietom 
w ciąży, a po szczepieniu kobiety powinny unikać zajścia w ciążę przez 3 kolejne miesiące. 
Dlatego też usilnie zaleca się podanie szczepienia dziewczynkom przed osiągnięciem 
dojrzałości płciowej, lecz najpóźniej w 13. roku życia.  
 
Świnka to wysoce zaraźliwa choroba wirusowa, szerząca się drogą kropelkową. Choroba ta 
przebiega z bolesnym obrzękiem gruczołów ślinowych, najczęściej przyusznych. W nielicznych 
przypadkach wirus atakuje także inne tkanki gruczołowe jak jądra, jajniki i trzustkę. W przypadku 
zachorowania na świnkę po okresie dojrzewania płciowego u około co trzeciego chłopca 
względnie mężczyzny dochodzi do bolesnego zapalenia jąder, które w rzadkich wypadkach 
może także spowodować niepłodność. U około 10% pacjentów ze świnką obserwuje się 
zapalenie opon mózgowych. 
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Do szczepienia  używa się żywej szczepionki zawierającej osłabione wirusy różyczki. Osoby 
zaszczepione nie rozprzestrzeniają wirusa i nie stanowią niebezpieczeństwa zarażenia dla 
kobiet w ciąży. Szczepionka kojarzona umożliwia jednorazowe wstrzyknięcie jednego 
szczepienia ochronnego przeciw paru chorobom. Obecnie w tym celu podawana jest 
szczepionka kojarzona przeciw odrze-śwince-różyczce o nazwie M-M-RvaxPro® . 
c.d. na odwrocie! 
 
Działania niepo żądane 
Jak wszystkie preparaty farmaceutyczne, również i szczepionki mogą spowodować wystąpienie 
działań niepożądanych. Do niniejszej informacji załączono ulotkę dla konsumenta, zawierającą 
dane o składzie, możliwych przeciwskazaniach i działaniach niepożądanych szczepionki. O 
wystąpieniu wszelkich reakcji i objawów niepożądanych, a w szczególności także takich, które 
nie zostały wymienione w ulotce dla konsumenta, proszę bezzwłocznie powiadomić lekarza. 
 
Organizacja szczepie ń 
Szkolny personel lekarski Wydziału 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 (Ksi ążeczka zdrowia, za świadczenia o 
szczepieniach, karta szczepie ń) 
 
Na podstawie tych dokumentów personel lekarski będzie mógł stwierdzić, jakie szczepienia są 
dziecku potrzebne. 
 
DZIĘKUJEMY!  


















