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Sposób prowadzenia polityki szczepiennej ma zasadnicze znaczenie w kształtowaniu zdrowia publicznego. W raporcie pt.
Wskazania do usprawnienia systemu obowiązkowych szczepień finansowanych
przez państwo analizowane są podstawy
prawne kształtujące politykę szczepienną,
rozwiązania funkcjonujące w wybranych
państwach europejskich oraz wyzwania
związane nie tylko z aspektem finansowym, lecz także z jakością świadczonych
usług oraz ich efektem społecznym i gospodarczym.
W pierwszej części raportu przedstawiono tło zagadnień i przeanalizowano
wpływ zapisów aktów normatywnych
na przyjęte rozwiązania w obszarze polityki szczepiennej. Analizie poddano również akty nieposiadające rangi ustawy
ani rozporządzenia, które zawierają wytyczne odnośnie kierunku projektowania
przepisów.
Z kolei drugim szerokim zagadnieniem
było dokonanie analizy porównawczej
Programu Szczepień Ochronnych (PSO)
w Polsce z kalendarzem szczepień obowiązującym na terytoriach Czech i Litwy.
Zbadano czynniki wpływające na obserwowany ostatnio spadek liczby szczepień,
w tym działania ruchów antyszczepionkowych. Dodatkowo omówiono wpływ
prowadzonej polityki szczepiennej na sferę zdrowotną w ujęciu szerokiej definicji
zdrowia jako wartości uniwersalnej.
W dalszej części publikacji oszacowano koszty ponoszone z budżetu państwa
na system obowiązkowych szczepień,
poddano je ocenie oraz przeanalizowano alternatywne systemy finansowania
szczepień w innych państwach. Autorzy
w analizie uwzględnili również organizację szczepień ochronnych w krajach UE
oraz kary finansowe i niefinansowe za
uchylanie się od szczepień.
Kończy się okres, już blisko trzydziestoletni, przedstawiania ochrony zdrowia
w Polsce tylko w kontekście niewystarczającego finansowania. Powoli zaczyna
się mówić o jakości i efektywności podejmowanych terapii oraz o pacjencie jako

osobie potrzebującej pomocy w powrocie do normalnego funkcjonowania. Bo
skuteczna i racjonalna ochrona zdrowia
powinna prowadzić do powrotu pacjenta do społeczeństwa, umożliwiać podjęcie pracy i spełnianie obowiązków rodzinnych.
Wydatki państwa na szczepienia stanowią ułamek procenta w odniesieniu
do całościowych wydatków na ochronę
zdrowia. Warto zaznaczyć, że skuteczny
system szczepień może w znaczącym
stopniu obniżyć koszty związane z ochroną zdrowia. Zapobieganie rozwojowi chorób zakaźnych wymaga znacznie niższych
kosztów niż ich leczenie. Jednocześnie
nie zmniejsza to potrzeby stosowania nowych, wyższych standardów i ciągłego
doskonalenia przyjętych rozwiązań, nie
tylko tych związanych z efektywnością
budżetu, lecz także z szerszym, społecznym i gospodarczym aspektem.

Lepiej
zapobiegać
niż leczyć
Koszty związane
z leczeniem chorób zakaźnych
są wielokrotnie wyższe niż
koszty finansowe
prowadzenia
sprawnej i skutecznej polityki
szczepiennej.

Podsumowanie
stanu prawnego
Dokument Polityka Lekowa Państwa
(PLP) 2018–2022 zaznacza, że „idea profilaktyki pierwotnej realizowana jest przez
szczepienia ochronne. Szczepionki są
szczególnym rodzajem produktów leczniczych pochodzenia biologicznego stanowiących integralną część polityki lekowej”.
Zakup szczepionek do PSO jest realizacją
przez ministra zdrowia jego ustawowego
obowiązku. Jednak to, czy zrealizowany
zostanie plan rozwoju PSO, zależy od rozwiązania problemów z zabezpieczeniem
środków finansowych na pokrycie kosztu
proponowanych zmian.
Dokument wyszczególnił wyzwania
w obszarze szczepień, a wśród nich.:
k onieczność doprecyzowania wymagań zasady planowania oraz wydatkowania środków publicznych
na realizację szczepień ochronnych;
p
 roces składania wniosków o objęcie refundacją w przypadku szczepionek w refundacji aptecznej dla
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podmiotów
odpowiedzialnych
z uwagi na wymagane analizy HTA1;
k onieczność doprecyzowania przepisów prawa krajowego w obszarze
nadzoru nad przechowywaniem,
dysponowaniem oraz utylizacją
szczepionek;

dysponowaniem przez świadczeniodawców szczepionkami, które
zostały zakupione przez ministra
właściwego do spraw zdrowia;
u
 regulowania prawne nie regulują
w pełni kwestii szczepień ochronnych w nagłych sytuacjach zagrożenia epidemiologicznego;

wykonywanie bezpłatnych szczepień
obowiązkowych osobom do 19 r.ż. odbywa się u świadczeniodawców w ramach umów zawartych z Narodowym Funduszem Zdrowia. Natomiast
podmioty niepubliczne nie otrzymują
szczepionek zakupionych przez ministra zdrowia do szczepienia zadeklarowanych u nich dzieci. Tym samym
szczepienia są wykonane w ramach
abonamentu medycznego szczepionką zakupioną przez przychodnię;
n
 ależałoby doprecyzować uregulowania prawne dotyczące wskazania
na odpowiedzialność świadczeniodawców za prawidłowe przechowywanie oraz dysponowanie
szczepionkami, które zostały zakupione przez ministra zdrowia i zostały przekazane w celu prowadzenia szczepień ochronnych;
s posób i tryb obiegu informacji w zakresie danych osobowych
osób uchylających się od obowiązku szczepień ochronnych wymaga
doprecyzowania. Obecnie wynika
on jedynie z wzoru sprawozdania
z przeprowadzonych obowiązkowych szczepień ochronnych, co
rodzi wątpliwości z perspektywy
ochrony danych osobowych;
n
 ależy uregulować kwestię wyraźnego wskazania podmiotu uprawnionego do reprezentowania Skarbu Państwa w zakresie dochodzenia
roszczeń odszkodowawczych z tytułu szkód spowodowanych nieprawidłowym przechowywaniem lub
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o
 soby, na które nałożono ustawowy
obowiązek szczepień w chwili wystąpienia ciężkiego niepożądanego
odczynu poszczepiennego (NOP),
powinny otrzymać wsparcie uregulowane systemowo;
o
 bowiązkowi poddawania się szczepieniom ochronnym nie podlegają osoby przebywające w Polsce
przez okres krótszy niż trzy miesiące
(z wyjątkiem szczepień przeciwko
wściekliźnie i tężcowi).
Zgodnie z dokumentem „strategicznym celem polityki lekowej w kontekście
szczepień ochronnych jest zmniejszenie
zapadalności na choroby zakaźne poprzez
bezpieczną i skuteczną profilaktykę zakażeń”. Natomiast celami szczegółowymi
szczepień ochronnych mają być:
r ozszerzenie dostępu do szczepień
ochronnych w celu zmniejszenia
zapadalności na choroby zakaźne;
u
 sprawnienie działań związanych
z realizacją obowiązku szczepień
ochronnych;
z ahamowanie zjawiska wzrostu liczby
niezaszczepionych dzieci. Weryfikowanie obowiązku szczepień ochronnych dzieci będących pod opieką
rodziców/opiekunów (do 16 r.ż.) przy
przyjmowaniu do przedszkoli i szkół;
p
 oprawa nadzoru nad przechowywaniem, dysponowaniem oraz utylizacją szczepionek;
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z większenie wsparcia pacjentów,
którzy doświadczają działań niepożądanych.
Realizacja wyżej wymienionych celów
będzie możliwa poprzez:
z apewnienie odpowiedniego poziomu finansowania szczepień
ochronnych ze środków publicznych, w tym komplementarności
programów rządowych i jednostek
samorządu terytorialnego;
w
 prowadzenie wybranych szczepień: do PSO, na listę refundacyjną,
na listę refundacyjną leków dla seniorów, w ramach szczepień akcyjnych, w ramach działań przeciwepidemicznych, do koszyka świadczeń
gwarantowanych;

24 lipca 2015 r. o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz ustawy
o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń
i chorób zakaźnych u ludzi. Polegała ona
na zobowiązaniu NFZ do finansowania tych szczepień od 1 stycznia 2017 r.3
Jednak po roku uchylono przepisy rozwiązania zobowiązujące NFZ do finansowania szczepień ochronnych ze środków
ubezpieczonych ustawą z dnia 4 listopada 2016 r. o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych
ze środków publicznych oraz niektórych
innych ustaw4.

Podsumowanie
wniosków z analiz

W interesie dobra wspólnego jest, aby
obywatele państwa żyli w pełni dobrostanu fizycznego, psychicznego i społecznego. W ostatnich latach definicja ta została
uzupełniona o sprawność do prowadzenia
s tworzenie osobnej ścieżki refunproduktywnego życia społecznego i ekodacyjnej polegającej między innymi
nomicznego, a także o wymiar duchowy5.
na określeniu minimalnych wymagań HTA;
Jedną z powinności organów władzy
publicznej jest podejmowanie działań
w
 prowadzenie zasad nadawania profilaktycznych. Koszty związane z leczeniem chorób zakaźnych są wielokrotnie
uprawnień do kwalifikacji i wywyższe niż koszty finansowe prowadzenia
konywania wybranych szczepień
sprawnej i skutecznej polityki szczepienochronnych pielęgniarkom, położnej. Koszty pośrednie związane z ewennym i farmaceutom.
tualną wysoką zapadalnością populacji na
choroby zakaźne mogą być jeszcze poWarto również zwrócić uwagę na to, co
ważniejsze niż te finansowe6.
minister zdrowia wielokrotnie wskazywał
ministrowi finansów odnośnie finansowaZarówno dokumenty rządowe przednia szczepień i o czym informował bezstawione powyżej, jak i działania podejskutecznie Radę Ministrów2 – konieczne
mowane w ostatnich latach wskazują na
to, że instytucje publiczne zdają się rojest zwiększenie środków na realizację
zumieć, że lepiej zapobiegać niż później
obowiązkowych szczepień ochronnych
leczyć. Systematyczny
poprzez zwiększenie lii stały wzrost wydatków
mitu wydatków w części
na zakup szczepionek
46 – Zdrowie.
jest dobrym kierunZmiany systemu fikiem i należy ten trend
nansowania
zakupu
kontynuować. Plan zaszczepionek do realizacji
mówień
szczepionek
obowiązkowych szczebędą
wynosiły
wydatki
na rok 2019 zakłada,
pień ochronnych dla
osób
ubezpieczonych na szczepionki według że wydatki na szczedokonano ustawą z dnia zamówień na rok 2019 pionki będą stanowić

265
mln zł
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ponad 265 mln zł. W 2017 r.
wydatki na szczepienia stanowiły 0,25%
publicznych wydatków bezpośrednich na
ochronę zdrowia.
Istotnym czynnikiem wpływający na
wydolność polityki szczepionkowej jest
proces wyboru preparatów w odniesieniu do ich jakości i ceny. Jak pokazała
analiza, ceny preparatów szczepiennych
w różnych krajach mogą się znacznie różnić (nawet 2,5 tysiąca razy). Zatem wiele
zależy od polityki i strategii przyjętej ze
strony instytucji publicznych oraz strategii
firm produkujących szczepionki. Coraz
częściej (i słusznie) brane są pod uwagę
nie tylko czynniki finansowe, lecz także społeczne i gospodarcze. Przykładem
może tu być stopniowe rozszerzanie zakupów o szczepionki skojarzone w grupach ryzyka.
Niezwykle ważny w prowadzeniu polityki szczepiennej jest stały monitoring
sytuacji epidemiologicznej w społeczeństwie i skuteczne reagowanie na pojawiające się zagrożenia. Można to osią-
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gnąć poprzez korygowanie kalendarza
szczepień obowiązkowych i uzupełnianie
go odpowiednimi w danym momencie
szczepionkami.
Rosnąca rola polityki szczepiennej polega na skutecznej edukacji i transparentnym
informowaniu społeczeństwa. W dobie pogłębiającego się kryzysu zaufania w dokonania naukowe należy prowadzić szeroko
zakrojoną, uczciwą i skuteczną politykę
informacyjną. Instytucje publiczne mogą
dzięki temu niwelować skutki dezinformacji ze strony tzw. ruchów antyszczepionkowych. Najważniejszą grupą odbiorców
takich działań są osoby młode, które w bliskiej perspektywie będą rodzicami. Jest
to grupa priorytetowa ze względu na największe zagrożenie wobec życia i zdrowia,
jakie niesie za sobą uchylanie się od szczepienia noworodków i dzieci do 3 r.ż.
Jednocześnie coraz większą grupą
docelową polityki szczepiennej są osoby
starsze, które wymagają zarówno opieki
społecznej, jak i medycznej, w tym szczepień7.
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1 Ocena technologii medycznych (HTA, ang. health technology assessment).
2 System

szczepień ochronnych dzieci, Informacja o wynikach kontroli, LKR.410.015.00.2015, Nr ewid. 209/2015/P15/080/LKR, 4 lutego 2016 r., gdzie wskazano,
że „Minister Zdrowia wskazywał również, że budżet w części 46 jest niewystarczający na zapewnienie finansowania innych zadań m.in.: wynikających z ustawy
o refundacji leków, czy realizacji programów zdrowotnych. Pismem z 4 września 2012 r. Minister Zdrowia, w związku z pismem Ministra Finansów kierującym projekt
ustawy budżetowej na 2013 r. na posiedzenie Rady Ministrów, poinformował Sekretarza Rady Ministrów, że limit wydatków dla części 46 – Zdrowie na 2013 r.
(w tym na realizację PSO) jest niewystarczający i nie pozwala na zapewnienie finansowania wszystkich zadań na dostatecznym poziomie”.
3 Dz. U. z 2015 r. poz. 1365.
4 Dz. U. z 2016 r. poz. 2173.
5 Konstytucja Światowej Organizacji Zdrowia, Porozumienie zawarte przez Rządy reprezentowane na Międzynarodowej Konferencji Zdrowia i Protokół dotyczący
Międzynarodowego Urzędu Higieny Publicznej, podpisane w Nowym Jorku dnia 22 lipca 1946 r., Dz. U. z 1948 r. Nr 61, poz. 477.
6 Por.

M. Woch, Instytucjonalna różnorodność form wsparcia osób starszych w Polsce (z uwzględnieniem perspektywy filozoficznoprawnej i holistycznej),
Poznań 2019, s. 102 i n., gdzie autor opisał rodzaje kosztów w ochronie zdrowia, czyli bezpośrednie i pośrednie.
7 M. Woch, Czas integracji, „Rzeczy Wspólne” nr 29 (1/2019), s. 30–44.

9

2

Wprowadzenie

10

ROZDZIAŁ 2

Według raportu Najwyższej Izby Kontroli szczepienia ochronne są najskuteczniejszą znaną profilaktyką chorób zakaźnych, kształtują także odporność całej
populacji, zapewniając ochronę również
tym osobom, które nie mogły zostać zaszczepione. Dlatego bardzo ważne wydaje się utrzymanie obowiązkowego systemu szczepień. Dla większości chorób
przyjmuje się, że odporność populacyjną
osiąga się przy zaszczepieniu co najmniej
ok. 95% populacji1.
Dowodzą tego statystyki przedstawione
w opracowaniu tematycznym Biura Analiz,
Dokumentacji i Korespondencji Kancelarii
Senatu pt. Kontrowersje wokół szczepień
ochronnych2. Dzięki szczepieniom dana
osoba chroni bowiem przed zachorowaniem nie tylko siebie, lecz także innych3.
Pomimo tego w ostatnich latach
(tj. w okresie 2015–2018) w Polsce zanotowano największy spośród państw europejskich spadek zaufania do szczepień4.
Ponadto bardzo widoczny jest wzrost
liczby odmów szczepień, z 3437 w 2010 r.
do 30 089 w 2017 r.5 W roku 2018 uchyleń
było jeszcze więcej, bo aż 40 342.
Obecnie nadal działa tzw. odporność
zbiorowiskowa, związana z faktem, że ponad 90% rodziców szczepi swoje dzieci6.
Powyższe dane mogą jednak budzić pewien niepokój związany z istnieniem swoistego cyklu szczepień, na który składa się
pięć etapów7.
Etap pierwszy – w tym etapie dana
choroba jest powszechna, wobec czego
społeczeństwo entuzjastycznie przyjmuje
remedium w postaci szczepień.
Etap drugi – ponieważ powszechność
danej choroby maleje na skutek prowadzenia programu szczepień w społeczeństwie, to zaczynają pojawiać się wątpliwości związane z bezpieczeństwem
szczepień, możliwymi powikłaniami oraz
tym, czy są one rzeczywiście potrzebne,
skoro dana choroba nie występuje lub pojawia się jedynie marginalnie.
Etap trzeci – wątpliwości odnośnie do
szczepień się nasilają. Następuje spadek
zaszczepialności.

Etap czwarty – w konsekwencji spadku
liczby osób zaszczepionych dochodzi do
powrotu choroby.
Etap piąty – powyższe powoduje,
że w obawie przed chorobą następuje
powrót do szczepień. Choroba zostaje
ponownie wyeliminowana.
Z drugiej jednak strony szacuje się,
że światowy rynek szczepień do 2024 r.
może urosnąć o ponad 10% w stosunku
do roku 20138. Wydaje się więc, że celem władz publicznych w ramach polityki zdrowotnej powinno być prowadzenie odpowiednich działań edukacyjnych
i uświadamiających odnośnie szczepień.
NIK we wnioskach wskazał, że „ważne jest
także konsekwentne prowadzenie działań informacyjnych i edukacyjnych oraz
szukanie nowych sposobów dotarcia do
opiekunów z informacjami uświadamiających korzyści, jakie dają szczepienia
ochronne i niebezpieczeństw związanych z brakiem odporności wykształconej przez szczepionki”.
Kwestie edukacyjne mają znaczenie
także ze względów stosowania specjalistycznej terminologii. Występują w niej
terminy takie jak:
Kalendarz szczepień – część Programu Szczepień Ochronnych dotycząca
obowiązkowych szczepień dzieci i młodzieży (z uwzględnieniem wieku), a także
osób narażonych na zakażenie. Szczepienia objęte kalendarzem szczepień – są finansowane z budżetu państwa.
Szczepienia zalecane – szczepienia włączone do Programu Szczepień
Ochronnych, przeznaczone dla wszystkich obywateli lub określonej grupy narażonej na chorobę zakaźną. Koszt tego
szczepienia ponosi zainteresowany.
Szczepienie obowiązkowe – szczepienie, któremu musi się poddać każdy
obywatel, wykonywane w celu ochrony
ludności przed zachorowaniem aktualnie
występującym lub mogącym się pojawić
na danym terenie.
Szczepienie ochronne – szczepienie
przeciw chorobie zakaźnej w celu sztucznego uodpornienia przeciwko tej chorobie.
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Szczepienie podstawowe – szczepienie, które obejmuje podanie konkretnej
liczby dawek szczepionki w określonych
odstępach czasu w celu uzyskania odporności na daną chorobę zakaźną.
Szczepienie przypominające – szczepienie utrwalające odporność na daną
chorobę zakaźną
Szczepionka – preparat biologiczny
służący do uodporniania organizmu na
zakażenia drobnoustrojami chorobotwórczymi, zawierający określony antygen lub
antygeny, podawany w celu uzyskania
odporności bez przebycia danej choroby.
Szczepionka monowalentna – szczepionka jednoskładnikowa, zawierająca
jeden rodzaj drobnoustroju lub antygen
pochodzący z jednego rodzaju drobnoustroju, która uodparnia przeciwko jednej
chorobie.
Szczepionka pełnokomórkowa –
szczepionka zawierająca całe drobno-

ustroje pozbawione właściwości chorobotwórczych (inaktywowane).
Szczepionka poliwalentna – szczepionka składająca się z kilku typów tego
samego drobnoustroju lub antygenów
pochodzących z kilku typów tego drobnoustroju, która uodparnia przeciwko jednej
chorobie.
Szczepionka wysokoskojarzona –
szczepionka wieloskładnikowa (4w1,
5w1 lub 6w1), która chroni w jednym
zastrzyku przed kilkoma chorobami. Zawiera różne antygeny podawane jednocześnie, np. szczepionka 5w1 obejmuje
w jednym zastrzyku szczepienie przeciw
błonicy, tężcowi, krztuścowi, Heamophilus influenzae typu B oraz polio, zamiast stosowanych w kalendarzu szczepień oddzielnych szczepionek przeciw
polio (IPV), błonicy krztuścowi tężcowi
(DTP), oraz przeciw Heamophilus influenzae typu B (HiB)9.

1 NIK, System szczepień ochronnych dzieci, Informacja o wynikach kontroli, LKR.410.015.00.2015, Nr ewid. 209/2015/P15/080/LKR, 4 lutego 2016 r.
2 J.
 Granowska, Kontrowersje wokół szczepień obowiązkowych, Warszawa 2018.
3 Szczególne

świadczenia zdrowotne. System Prawa Medycznego, t. 2, red. L. Bosek, A. Wnukiewicz-Kozłowska, Warszawa 2018.
4 E.
 Augustynowicz, Raport Komisji Europejskiej na temat zaufania do szczepień (State of Vaccine Confidence in the EU), http://szczepienia.pzh.gov.pl/raport-komisji
-europejskiej-na-temat-zaufania-do-szczepien/, [dostęp: 30.04.2019].
5 Stanowisko Krajowego Konsultanta w dziedzinie Zdrowia Publicznego ws. obowiązku szczepień, https://gis.gov.pl/zdrowie/stanowisko-krajowego-konsultanta-w-dziedzinie-zdrowia-publicznego-ws-obowiazku-szczepien/, [dostęp: 30.04.2019].
6 Tamże.
7 J. Granowska, Kontrowersje..., dz. cyt.
8 Światowy

rynek szczepień wkrótce osiągnie poziom 77 miliardów dolarów, https://www.politykazdrowotna.com/30910,swiatowy-rynek-szczepien-wkrotce-osiagnie-poziom-77-miliardow-dolarow, 20 kwietnia 2018 r., [dostęp: 30.04.2019].
9 NIK, System szczepień ochronnych dzieci..., dz. cyt.
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Analiza dokumentów
i programów
związanych
z polityką
szczepienną w Polsce
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Zagadnienia dotyczące szczepień
ochronnych w Polsce w kontekście polityki zdrowotnej państwa pośrednio lub
bezpośrednio zostały zawarte w strategicznych dokumentach rangi rządowej.
Są to m.in. Polityka Lekowa Państwa
2018–20221, Narodowy Program Zdrowia na lata 2016–20202, Strategia na
rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju do
roku 2020 (z perspektywą do 2030 r.)3.

Umieszczenie
zagadnień
szczepień
ochronnych w szerszym polu zmiany,
która zachodzi w sposobie funkcjonowania instytucji publicznych od czasu
przyjęcia tych dokumentów, może mieć
wpływ na propozycje korekty koncepcji
szczepień ochronnych. Nie byłaby ona
rozpatrywana wyłącznie z punktu widzenia medycznego, lecz także w kontekście

społeczno-gospodarczym czy ekonomicznym.
Marc Lalonde, były minister zdrowia
i opieki społecznej Kanady, w 1974 r. opublikował raport A New Perspective on the
Health of Canadians, w którym przedstawił ideę „pól zdrowia” składających się
z czterech głównych elementów: biologii
człowieka, środowiska naturalnego, stylu życia i organizacji opieki zdrowotnej4.
Przedstawiona koncepcja wskazuje, że
jest to domykający się proces poszczególnych elementów, gdzie organizacja opieki
zdrowotnej (w tym szczepienia ochronne)
spoczywa na organach władzy publicznej.
Z tym że opieka zdrowotna, a tym samym
szczepienia ochronne, nawet jeżeli jest tylko jednym z elementów, to stanowi fundament funkcjonowania człowieka w życiu
rodzinnym, społecznym czy zawodowym5.

3.1. Narodowy Program Zdrowia
na lata 2016–2020
Celem strategicznym Narodowego
Programu Zdrowia (NPZ) na lata 2016–
2020 jest wydłużenie życia w zdrowiu,
poprawa zdrowia i związanej z nim jakości
życia ludności oraz zmniejszenie nierówności społecznych w tej dziedzinie.
Jednym z działań profilaktycznych zapobiegawczych ma być zachęcanie do
szczepień nieobowiązkowych, w tym
wśród służb mundurowych. Ma to na celu
utrzymanie niskiej zapadalności z przyczyn operacyjnych.
Według NPZ realizatorami są: Ministerstwo Zdrowia (MZ), Ministerstwo Obrony
Narodowej (MON) we współpracy z Narodowym Instytutem Zdrowia Publicznego
– Państwowym Zakładem Higieny (NIZP–
PZH), Instytut Medycyny Pracy im. prof.
J. Nofera w Łodzi (IMP), Naczelna Izba Lekarska (NIL), Główny Inspektor Sanitarny (GIS
MSW), Państwowa Inspekcja Sanitarna (PIS
MSW) oraz Główny Inspektor Sanitarny GIS.

Wykaz zadań służących
realizacji dwóch celów
operacyjnych odnoszących
się do ograniczenia
ryzyka zdrowotnego
w środowisku zewnętrznym.
Realizacja celu I:
IMP oraz Instytut Medycyny Pracy
i Zdrowia Środowiskowego w ramach
umowy z MZ zawartej na wniosek danego instytutu sprawują nadzór epidemiologiczny nad chorobami zakaźnymi, do
których w szczególności:

 sporządzają krajowe raporty liczbowe o zarejestrowanych zakażeniach, zachorowaniach i zgonach
na zakażenia i choroby zakaźne
podlegających zgłoszeniu,
s porządzają roczne raporty o stanie zaszczepienia przeciw chorobom zakaźnym.
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Realizacja celu II:
NIZP–PZH w ramach umowy z GIS zawartej na wniosek NIZP–PZH:
k oordynuje przekazywanie krajowych danych epidemiologicznych
o zakażeniach i chorobach zakaźnych do Europejskiego Centrum
Zapobiegania oraz Kontroli Chorób

Zakaźnych oraz innych instytucji
i organizacji międzynarodowych,
k oordynuje sporządzenie i przekazywanie raportów zawierających
m.in. indywidualne (zanonimizowane) dane o zachorowaniach na choroby zakaźne zgodnie z definicjami
przypadków.

3.2. P
 olityka Lekowa Państwa
2018–2022
W wykazie prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów dotyczących
projektu Polityki Lekowej Państwa 2018–
2022 wskazano, że należałoby dokonywać rozszerzenia dostępu do szczepień
ochronnych w celu zmniejszenia zapadalności na choroby zakaźne.
Już w przyjętym dokumencie PLP
2018–2022 wskazano, że „polityka lekowa
jest integralną częścią polityki zdrowotnej. Dążeniem rządu jest, aby realizowana polityka lekowa państwa była spójna
z międzynarodowymi rekomendacjami
dla zapewnienia możliwie najszerszych
praw człowieka do leczenia. Polityka leko-

Odporność populacyjna
Dzięki zaszczepieniu wysokiego odsetka populacji osoby niezaszczepione rzadziej spotykają
się z patogenem, dzięki czemu choroba się nie
rozprzestrzenia.

Koszty leczenia
Koszty związane z zapewnieniem społeczeństwu
dostępu do szczepień są niższe niż koszty leczenia chorób i ich powikłań.

Wysoka wyszczepialność
Dzięki wysokiej wyszczepialności
przyczyniamy się do eliminowania
wybranych chorób zakaźnych.
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wa posiada również dużo szerszy, gospodarczy wymiar, ze względu na istotną rolę
przemysłu farmaceutycznego będącego
partnerem w dążeniu do poprawy długości życia i stanu zdrowia obywateli”6.
Podkreślono także, że szczepienia
ochronne realizują trzy szczegółowe cele
polityki zdrowotnej.
1) Umożliwiają uodpornienie osób
szczepionych, co pozwala na zmniejszenie ryzyka szerzenia się zakażeń na osoby
nieszczepione (odporność populacyjna)
oraz ograniczają ryzyko rozwoju choroby
u osób eksponowanych lub też jej lżejszy
przebieg.
2) Zapobiegają społecznym skutkom
występowania chorób zakaźnych. W tym
aspekcie należy wskazać na koszty leczenia chorób i ich powikłań, koszty z tytułu świadczeń ubezpieczenia społecznego
dla całej gospodarki, jak również koszty
potencjalnych zaburzeń funkcjonowania
struktur państwa związanych ze wzmożoną zachorowalnością na choroby zakaźne
(administracja, bezpieczeństwo, służby
komunalne, transport publiczny).
3) Zwalczają choroby zakaźne, co wpisuje się w światowe programy eradykacji
i eliminacji chorób zakaźnych koordynowane przez Światową Organizację Zdrowia (WHO) oraz wieloletnie krajowe programy polityki zdrowotnej (NPZ). Realizują
również zobowiązania Polski wynikające
z przynależności do struktur europejskich7.

Zadania kluczowych uczestników systemu obowiązkowych szczepień ochronnych

grafika 1

Źródło: PLP 2018–2022, s. 27.
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3.3. Strategia na rzecz
Odpowiedzialnego
Rozwoju do roku 2020
(z perspektywą do 2030 r.)
SOR 2020–2030 została przyjęta
przez Radę Ministrów 14 lutego 2017 r.
i jest aktualizacją średniookresowej strategii rozwoju kraju, tj. Strategii Rozwoju Kraju 2020. Stanowi obowiązujący,
kluczowy dokument państwa polskiego
w obszarze średnio- i długofalowej polityki gospodarczej8.

Oczekiwanym efektem realizacji SOR
2020–2030 ma być wzrost zamożności
Polaków oraz zmniejszenie liczby osób
zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem
społecznym. W konsekwencji nastąpić
ma poprawa jakości życia obywateli rozumiana jako stworzenie przyjaznych
warunków bytowych, zapewnienie odpowiedniej jakości kształcenia podwyższającego kwalifikacje i kompetencje
obywateli, wzrost zatrudnienia i lepsze
jakościowo miejsca pracy, poprawa dostępu do infrastruktury, zapewnienie
odpowiedniej opieki medycznej poprawiającej zdrowotność obywateli, satysfakcjonującego stanu środowiska oraz
poczucia bezpieczeństwa9.
W strategii wskazano m.in. na to, że
nie można pomijać tendencji – pozornie
pozaekonomicznych – takich jak niesatysfakcjonujący styl rządzenia państwem
i zarządzania biznesem czy kultura dbałości o zdrowie, odżywianie się oraz zainteresowanie ekologią. Te nowe trendy i style
życia wyznaczają konkretne obszary zarówno potencjalnego rozwoju, jak i zagrożeń stagnacyjnych dla gospodarki10.

Zwrócono też uwagę, że jakość życia to
także działania na rzecz pozostawania
w jak najlepszym zdrowiu, co stanowi
warunek niezbędny dla utrzymywania
aktywności zawodowej i społecznej11.
Wskazano także, iż jednym z projektów
strategicznych jest zdrowsze społeczeństwo. Projekt ten stanowi pakiet działań
zdrowotnych mających na celu poprawę
sytuacji zdrowotnej społeczeństwa poprzez wzmocnienie działań profilaktycznych, zwiększanie świadomości zdrowotnej i zdrowego stylu życia12.
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3.4. Ź
 ródła prawa
Kwestie dotyczące chorób epidemicznych znajdziemy w obecnie obowiązującej Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej13,
w art. 68 ust. 4, stanowiącym normę prawną dla władz publicznych, która nakłada
na nie realizację celu, jakim jest obowiązek ich zwalczania tychże chorób14.
Najważniejszym aktem prawnym rangi ustawowej regulującym problematykę
szczepień jest ustawa o zapobieganiu oraz
zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych
u ludzi15. Poza kwestiami związanymi
z ukształtowaniem zasad i trybu zapobiegania oraz zwalczania zakażeń i chorób
zakaźnych u ludzi, zadań organów administracji publicznej w tym zakresie
czy obowiązków i uprawnień świadczeniodawców oraz osób przebywających
na terenie Polski przedmiotowa ustawa
w rozdziale 4. szczegółowo reguluje problematykę szczepień ochronnych, przez
które należy rozumieć „podanie szczepionki przeciw chorobie zakaźnej w celu
sztucznego uodpornienia przeciwko tej
chorobie” (art. 2 pkt 26 ustawy o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób
zakaźnych u ludzi).
Zgodnie z ustawą o zapobieganiu oraz
zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych
u ludzi szczepienia ochronne można podzielić na obowiązkowe i zalecane.
Obowiązkowe szczepienia ochronne
uregulowane zostały w art. 17 rzeczonej
ustawy oraz wydanym na podstawie art.
17 ust. 10 ww. ustawy rozporządzeniu ministra zdrowia w sprawie obowiązkowych
szczepień ochronnych16.

Zgodnie z § 2 powyższego rozporządzenia obowiązkiem szczepień ochronnych objęte są następujące choroby
zakaźne: błonica, gruźlica, inwazyjne
zakażenie Haemophilus influenzae typu
B, inwazyjne zakażenia Streptococcus
pneumoniae, krztusiec, nagminne zakażenie przyusznic (świnka), odra, ospa
wietrzna, ostre nagminne porażenie

dziecięce (Poliomyelitis), różyczka, tężec, wirusowe zapalenie wątroby typu B
oraz wścieklizna.
Osoby lub grupy osób obowiązane do
poddania się obowiązkowym szczepieniom ochronnym, wiek oraz inne okoliczności będące przesłanką do nałożenia
obowiązku szczepień ochronnych wskazuje natomiast § 3 rozporządzenia ministra
zdrowia w sprawie obowiązkowych szczepień ochronnych. W tym miejscu należy
jednak zauważyć, iż zgodnie z art. 17 ust. 1a
ustawy o zapobieganiu oraz zwalczaniu
zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi z obowiązku poddawania się obowiązkowym
szczepieniom ochronnym zwolnione są
osoby, które przebywają na terytorium Polski krócej niż trzy miesiące (z wyjątkiem
szczepień poekspozycyjnych).
Zalecane szczepienia ochronne uregulowane zostały natomiast w art. 19 ustawy
o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń
i chorób zakaźnych u ludzi oraz wydanym
na podstawie art. 19 ust. 10 tejże ustawy
rozporządzeniu w sprawie wykazu zalecanych szczepień ochronnych oraz sposobu
finansowania i dokumentowania zalecanych szczepień ochronnych wymaganych
międzynarodowymi przepisami zdrowotnymi17.
W ramach zalecanych szczepień
ochronnych ustawa o zapobieganiu oraz
zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych
u ludzi w art. 20 wskazuje na zalecane
szczepienia ochronne dla pracowników.
Koszty ich przeprowadzenia oraz zakupu
szczepionek ponoszą pracodawcy. Celem
tych szczepień jest zapobieganie szerzeniu się zakażeń i chorób zakaźnych pośród
pracowników narażonych na działanie
biologicznych czynników chorobotwórczych. Pracodawcy lub zlecający wykonanie prac, gdzie istnieje takie zagrożenie,
przed podjęciem czynności zawodowych
zobowiązani są poinformować o nim pracowników lub osobę mającą wykonać
pracę.

19

ROZDZIAŁ 3

Program
Szczepień
Ochronnych
Główny Inspektor
Sanitarny ogłasza
każdego roku
Program Szczepień Ochronnych
zawierający
szczegółowe
wskazania dotyczące stosowania
poszczególnych
szczepionek.

Umocowanie
prawne
Kwestie dotyczące szczepień
regulowane są
za pomocą wielu
aktów prawnych.
Głównym z nich
jest Ustawa
o zapobieganiu
oraz zwalczaniu
zakażeń i chorób zakaźnych
u ludzi.
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Wydane na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi rozporządzenie18 określa szczegółowo, w załączniku, stosowny wykaz rodzajów
czynności zawodowych i zalecanych
szczepień ochronnych.
Dodatkowo na podstawie art. 17 ust. 11
ustawy o zapobieganiu oraz zwalczaniu
zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi Główny Inspektor Sanitarny ogłasza corocznie,
w formie komunikatu, Program Szczepień Ochronnych zawierający szczegółowe wskazania dotyczące stosowania
poszczególnych szczepionek. Aktualny
Program Szczepień Ochronnych zawarty
jest w Komunikacie Głównego Inspektora
Sanitarnego w sprawie Programu Szczepień Ochronnych na rok 201919. Warto
zauważyć, że pomimo swojej treści omawiane komunikaty mają charakter jedynie
techniczny20 i w świetle art. 87 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej nie mogą
być uznane za źródło prawa powszechnie
obowiązującego.
Ustawa o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi
jest wykonywana przez ok. 20 rozporządzeń. Prócz wyżej wymienionych kwestii
szczepień bezpośrednio dotyczą ponadto:
w
 ydane na podstawie art. 3 ust. 4
pkt 2 ustawy obecnie obowiązujące dwa rozporządzenia wprowadzające szczepienia ochronne jako
metodę zapobiegania zakażeniom
meningokokowym oraz odrze, czyli
odpowiednio rozporządzenie ministra zdrowia w sprawie metod
zapobiegania zakażeniom meningokokowym21 oraz rozporządzenie
ministra zdrowia w sprawie metod
zapobiegania odrze22;
r ozporządzenie ministra zdrowia
w sprawie niepożądanych odczynów poszczepiennych oraz kryteriów ich rozpoznawania23 określające rodzaje i kryteria rozpoznawania
NOP, sposób zgłaszania NOP, wzo-

ry formularzy zgłoszeń NOP oraz
sposób prowadzenia rejestru NOP
i inne kwestie z tym związane;
r ozporządzenie ministra zdrowia
w sprawie rezerwy szczepionek
oraz innych immunologicznych
produktów leczniczych stosowanych w razie wystąpienia zagrożenia epidemicznego lub epidemii24
określające skład, wielkość i sposób
przechowywania rezerwy szczepionek, tryb jej uruchamiania, sposób
dystrybucji produktów leczniczych
uruchomionych z rezerwy oraz
sposób postępowania z produktami
leczniczymi wchodzących w skład
rezerwy, dla których kończy się termin ważności;
r ozporządzenie ministra zdrowia
w sprawie zapotrzebowania na
szczepionki służące do przeprowadzania szczepień obowiązkowych25
określające m.in. zadania związane
ze sporządzeniem ilościowego zapotrzebowania na szczepionki.
Ustawa o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi nie
może być jednak rozpatrywana w oderwaniu od całego systemu prawa. Stąd też
kwestii dotyczących szczepień (choć już
nie zawsze w sposób bezpośredni) szukać
należy także w innych aktach prawnych.
Jednym z nich jest ustawa o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta26, która
kreuje szereg praw, które przysługują pacjentowi, w tym kwestię zgody na przeprowadzenie badania lub udzielenia innych
świadczeń zdrowotnych pacjenta małoletniego. Jak zauważył Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z dnia 6 kwietnia
2011 r. (sygn. akt II OSK 32/11), wykonanie
obowiązku szczepień ochronnych z mocy
prawa zabezpieczone jest przymusem administracyjnym oraz odpowiedzialnością
wykroczeniową, wobec czego zastosowanie znajdzie tutaj ustawa o postępowaniu
egzekucyjnym w administracji27 oraz ko-
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deks wykroczeń28. Aktem rangi ustawowej
pośrednio dotyczącym kwestii szczepień
będzie także ustawa o odpadach29, która
reguluje m.in. zasady postępowania z odpadami medycznymi czy zakaźnymi od-

padami medycznymi. Kwestie dotyczące
szczepień znaleźć można w końcu w rozporządzeniach dotyczących żołnierzy zawodowych30 oraz funkcjonariuszy Straży
Granicznej31.

1 W exposé Prezes Rady Ministrów Mateusz Morawiecki określił, że „pierwszym arcyważnym zadaniem jest służba zdrowia. Nie ma godnego życia bez sprawnej
opieki zdrowotnej”, Exposé premiera Mateusza Morawieckiego – stenogram, Sejm, 12 grudnia 2017 r., https://www.premier.gov.pl/expose-premiera-mateusza-morawieckiego-stenogram.html, [dostęp: 30.04.2019]. Rada Ministrów 18 września 2018 r. w czasie posiedzenia przyjęła Politykę Lekową Państwa 2018–2022. (ID194).
Wnioskodawcą był Minister Zdrowia, dalej: PLP 2018–2022.
2 Rozporządzenie

Rady Ministrów z dnia 4 sierpnia 2016 r. w sprawie Narodowego Programu Zdrowia na lata 2016–2020, Dz. U. z 2016 r. poz. 1492.
3 Uchwała

nr 8 Rady Ministrów z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie przyjęcia Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju do roku 2020 (z perspektywą do 2030 r.),
M.P. 2017 poz. 260, SOR 2020–2030.
4 M.
 Woch, Ministerstwo sportu, zdrowia i polityki społecznej, „Menedżer Zdrowia” 8/2017, s. 36–42.
5 Por.: M. Woch, Polityka a służba zdrowia w Polsce, w: Prawo w konfrontacji z presją polityczną, „Przegląd Prawa Publicznego” 7–8 (124–125), lipiec–sierpień 2017,
s. 33–43; tenże, Bezpieczeństwo zdrowotne w działaniach organów władzy publicznej, w: Administracja publiczna w systemie bezpieczeństwa państwa,
red. A. Gołębiowska, P. Zientarski, Warszawa 2017, s. 123 i n.
6 PLP 2018-2022, s. 2.
7 PLP 2018-2022, s. 27.
8 SOR 2020–2030, s. 2.
9 SOR 2020–2030, s. 8.
10 SOR 2020–2030, s. 34.
11 SOR

2020–2030, s. 41.
12 SOR 2020–2030, s. 214.
13 Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r., Dz. U. nr 78 poz. 483.
14 Por. M. Woch, Idea zasady ochrony praw słusznie nabytych przez pracowników służby zdrowia w Polsce, w: Prawa człowieka w państwie, red. M. Konarski,
M. Wielec, M. Woch, Warszawa 2014, s. 173 i n.
15 Ustawa z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi, t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 151, dalej: ustawa o zapobieganiu
oraz zwalczaniu zakażeń i chorób.
16 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 18 sierpnia 2011 r. w sprawie obowiązkowych szczepień ochronnych, t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 753.
17 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 16 września 2010 r. w sprawie wykazu zalecanych szczepień ochronnych oraz sposobu finansowania i dokumentowania
zalecanych szczepień ochronnych wymaganych międzynarodowymi przepisami zdrowotnymi, Dz. U. Nr 180, poz. 1215.
18 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 3 stycznia 2012 r. w sprawie wykazu rodzajów czynności zawodowych oraz zalecanych szczepień ochronnych wymaganych
u pracowników, funkcjonariuszy, żołnierzy lub podwładnych podejmujących pracę, zatrudnionych lub wyznaczonych do wykonywania tych czynności,
Dz. U. z 2012 r. poz. 40.
19 Komunikat Głównego Inspektora Sanitarnego w sprawie Programu Szczepień Ochronnych na rok 2019 z dnia 25 października 2018 r.,
Dz. Urz. Min. Zdr. z 2018 r. poz. 104.
20 Wyrok WSA w Krakowie z dnia 25 października 2012 r., III SA/Kr 1533/11.
21 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 kwietnia 2009 r. w sprawie metod zapobiegania zakażeniom meningokokowym, Dz. U. z 2009 r. Nr 65 poz. 456.
22 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 września 2016 r. w sprawie metod zapobiegania odrze, Dz. U. poz. 1418.
23 Rozporządzenie z dnia 21 grudnia 2010 r. w sprawie niepożądanych odczynów poszczepiennych oraz kryteriów ich rozpoznawania,
Dz. U. z 2010 r. Nr 254 poz. 1711.
24 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie rezerwy szczepionek oraz innych immunologicznych produktów leczniczych, stosowanych
w razie wystąpienia zagrożenia epidemicznego lub epidemii, t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 612.
25 Rozporządzenie

Ministra Zdrowia z dnia 21 kwietnia 2017 r. w sprawie zapotrzebowania na szczepionki służące do przeprowadzania szczepień obowiązkowych,
Dz. U. poz. 848.
26 Ustawa

z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1318.
27 Ustawa

z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji, t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1314.
28 Ustawa

z dnia 20 maja 1971 r. Kodeks wykroczeń, t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 618.
29 Ustawa

z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach, Dz. U. z 2019 r. poz. 701.
30 Rozporządzenie

Ministra Obrony Narodowej z dnia 3 lutego 2014 r. w sprawie programu szczepień ochronnych dla żołnierzy zawodowych oraz sposobu rejestracji
przeprowadzanych szczepień ochronnych, Dz. U. poz. 198.
31 Rozporządzenie

Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 15 grudnia 2005 r. w sprawie badań lekarskich i psychologicznych oraz szczepień
profilaktycznych, którym podlegają funkcjonariusze Straży Granicznej w związku z pełnieniem służby w kontyngencie, a także turnusów leczniczo-profilaktycznych,
Dz. U. Nr 265 poz. 2222.

21

4

Program Szczepień
Ochronnych w Polsce

22

ROZDZIAŁ 4

Od
przeprowadzenia
pierwszych
szczepień przeciwko ospie prawdziwej
(początek XIX w.) do lat 60. XX w. na terenie ziem polskich wprowadzano pojawiające się kolejno na świecie szczepienia. W ramach akcji wyszczepiania
starano się reagować na pojawiające się
zagrożenie epidemiologiczne lub występujące epidemie – zgodnie z zarządzeniami lokalnej administracji lub władz
centralnych. Nie były to jednak regularne,
epidemiologiczne programy profilaktyczne, a jedynie pojedyncze akcje, obejmujące większą lub mniejszą grupę osób,
ale zawsze o ograniczonym zasięgu. Kalendarz szczepień zakrojony na szeroką
skalę powstawał na przełomie lat 50. i 60.
XX w., kiedy to wprowadzono obowiązkowe masowe szczepienie przeciw błonicy, tężcowi, krztuścowi i Poliomyelitis.
Szczepienia przeciwko gruźlicy i ospie
prawdziwej prowadzono już wcześniej1.

Polski Program Szczepień Ochronnych
jest opracowywany w oparciu o opinie
i zalecenia ekspertów (m.in. lekarzy
pediatrów, lekarzy chorób zakaźnych,
specjalistów zdrowia publicznego i epidemiologów) formalizowanych jako
Rada Sanitarno-Epidemiologiczna organu doradczego GIS oraz Pediatrycznego Zespołu Ekspertów ds. Programu
Szczepień Ochronnych przy Ministrze
Zdrowia, rekomendacje Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) i Europejskiego Centrum ds. Zapobiegania i Kontroli
Chorób (ECDC).
Pod uwagę brana jest sytuacja epidemiologiczna w kraju, krajach sąsiadujących oraz w Europie, a także możliwości
finansowe państwa2.
Nadzór nad realizacją PSO sprawuje
minister zdrowia. Corocznie do dnia
31 października roku poprzedzającego
wykonanie programu Główny Inspektorat Sanitarny ogłasza PSO w formie
komunikatu w dzienniku urzędowym
ministra właściwego do spraw zdrowia.

Program Szczepień Ochronnych składa
się z czterech części. Są to:
s zczepienia obowiązkowe, w tym
szczepienia obowiązkowe dzieci i młodzieży według wieku oraz
szczepienia obowiązkowe osób narażonych w sposób szczególny na
zakażenie w związku z przesłankami
klinicznymi lub epidemiologicznymi
oraz szczepienia poekspozycyjne;
s zczepienia zalecane;
informacje uzupełniające, czyli zasady szczepień przeciw wybranym
chorobom zakaźnym;
o
 gólne zasady przeprowadzania
i organizacji szczepień3.
Koszt szczepień obowiązkowych pokryty jest z budżetu państwa, którego
dysponentem jest minister właściwy do
spraw zdrowia. Z kolei szczepienia zalecane finansowane są w całości przez osobę
poddawaną szczepieniu. Niektóre szczepienia zalecane są dostępne bezpłatnie
w ramach samorządowych programów
zdrowotnych (np. program profilaktyki
zakażeń meningokokowych w Kielcach)4.
W obecnym PSO wszystkie dzieci objęte są szczepieniami przeciw jedenastu
chorobom zakaźnym. Należą do nich:
szczepienie przeciw wirusowemu zapaleniu wątroby typu B (WZW typu B,
HepB, pierwsza dobra życia), szczepienie
przeciw gruźlicy (BCG, pierwsza doba życia), szczepienie przeciw błonicy, tężcowi i krztuścowi (skojarzone szczepienie
DTP), szczepienie przeciw zakażeniu Haemophilus influenzae typu B (HiB), przeciw ostremu nagminnemu porażeniu
dziecięcemu (Poliomyelitis, szczepionka
inaktywowana, poliwalentna IPV) oraz
szczepienie przeciw odrze, śwince i różyczce (skojarzone szczepienie MMR).
Ponadto, w populacji ogólnej dla
dzieci urodzonych po 31 grudnia 2016 r.,
obowiązkowe jest szczepienie przeciw

Kalendarz
szczepień
W Polsce zaczął
funkcjonować na
przełomie lat 50.
i 60. XX w. wraz
z wprowadzeniem obowiązkowych szczepień
na wybrane
choroby.
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zakażeniom Streptococcuspneumoniae
(pneumokoki, PCV). Szczepienie przeciw
ospie wietrznej, S. pneumoniae i WZW B
jest również refundowane dla określonych grup ryzyka. Szczepienia przeciwko rotawirusom (ROTA), meningokokom
(Men), infekcji wirusem brodawczaka
ludzkiego (HPV) i grypie (IIV) są nierefundowane, choć zalecane5 w określonych
grupach. Rozłożenie szczepień w czasie
obrazuje Tabela 1 – Polska.

Rodzice mogą zdecydować się na inny
schemat szczepienia, to jest z użyciem

szczepionki skojarzonej, pięcio- lub sześciowalentnej. W takim przypadku koszt
szczepień obowiązkowych pokrywają
całkowicie z własnej kieszeni.
Ten alternatywny program szczepień
redukuje znacząco liczbę wizyt lekarskich
i liczbę wkłuć (jest to główny powód, dla
którego rodzice wybierają odpłatne szczepienie). Dla podstawowego – refundowanego – schematu obejmują one 17 wkłuć
w ciągu pierwszych dwóch lat życia dziecka. Dla schematu szczepienia 6w1 jest to
8 wkłuć dla analogicznego okresu życia oraz
10 wkłuć dla schematu 5w1.

TABELA 1

Kalendarz szczepień ochronnych – Polska
24h
2.
3–4.
5–6.
7.
13–15 16–18
6
10
14
		
m.ż
m.ż
m.ż
m.ż
m.ż
m.ż
r.ż.
r.ż.
r.ż.
Gruźlica (1)
BCG
WZW B
HepB
HepB			
HepB
Rotawirus (2)		
Rota Rota
Rota
Błonica		
D
D
D			
D
D		
d
Krztusiec		
P
P
P			
P
aP (7)		
aP
Tężec		
T
T
T			
T
T		
T
H. influenzae
typ B		
HiB
HiB
HiB			
HiB				
Pneumokoki (3)		
PCV
PCV			
PCV					
Polio			
IPV
IPV			
IPV
IPV			
Świnka						
M		
M (6) M (6)		
Odra						
M		
M (6) M (6)		
Różyczka						
R		
R (6)
R (6)		
Meningokoki		
Men
Men
Men
Men
Men
Men
Men
Men
Men
Ospa (5)						
Var (5) Var (5)				
Grypa 				
IIV
IIV
IIV
IIV
IIV
IIV
IIV
HPV									
HPV
Szczepienie obowiązkowe

Szczepienie zalecane (9)

18
r.ż. (10)

d
T

Men
IIV

Szczepienie w wybranej grupie (8)

(1) Przed wypisem noworodka ze szpitala.
(2) Pierwsza dawka przed 12 tygodniem życia, schemat dawek między 6 a 24 tyg. życia.
(3) Dla dzieci urodzonych po 31 grudnia 2016 r.
(4) Dla dzieci z grup ryzyka.
(5) Szczepienie obowiązkowe dla dzieci przed ukończeniem 3 r.ż. uczęszczających do żłobka lub innej instytucji opiekuńczej (np. kluby i klubiki małego dziecka
itp.) oraz dzieci z grupy ryzyka. Dla pozostałych – zalecane.
(6) Szczepienie przypominające MMR dzieci urodzonych ≤2013 r. w 10 r.ż., dla dzieci urodzonych >2013 roku w 6 r.ż.
(7) Szczepionka z acelularną komponentą krztuśca.
(8) Szczepienie przeciwko WZW B, pneumokokom oraz ospie są szczepieniami obowiązkowymi (refundowanymi) w wybranych grupach ryzyka. Patrz: źródło.
(9) Wybrane, główne szczepienia zalecane. Oprócz ww. znajdują się inne szczepienia zalecane w wyszczególnionych grupach. Patrz: źródło.
(10) W 19 r.ż. (po ukończeniu 18 r.ż.).
Źródło: Dz. Urz. Min. Zdr., Komunikat GIS z dnia 25.10.2018 r. w sprawie Programu Szczepień Ochronnych na rok 2019.
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W 2017 r. rozszerzono kalendarz szcze
pień o pneumokoki6, które do tego czasu
były szczepieniami zalecanymi w populacji dziecięcej, lecz nierefundowanymi.
Szczepienia populacyjne prowadzone są
dziś z użyciem szczepionki 10-walentnej
(PCV10), szczepionka 13-walentna (PCV13)
jest refundowana jedynie dla dzieci z grup
ryzyka. Rodzice pozostałych dzieci mogą
zdecydować się na szczepienie szczepionką 13-walentną o szerszym pokryciu
serotypowym. W takim przypadku koszt
szczepienia pokrywają całkowicie z własnej kieszeni.
Szczepieniami zalecanymi dla całej populacji dziecięcej, ale niefinansowanymi
z budżetu państwa, są obecnie np. szczepienia przeciw rotawirusom czy menigokokom.
Aktualnie obowiązek szczepień dotyczy
zarówno populacji dziecięcej, jak i wybranych grup ryzyka. W populacji osób doro-

słych szczególnie istotne są szczepienia
przypominające, np. przeciwko tężcowi co
10 lat czy też przeciwko krztuścowi wśród
kobiet ciężarnych oraz osób mogących
mieć kontakt z niemowlętami7, a więc praktycznie całej populacji dorosłych w wieku
rozrodczym. Ważną kwestią jest również
doszczepienie osób dorosłych, u których
w okresie dziecięcym z różnych względów
kalendarz szczepień nie został zrealizowany, np. w obliczu rosnącego zagrożenia wirusem odry – doszczepienie populacji osób
urodzonych przed 1975 r., a więc przed
wprowadzeniem szczepienia przeciw odrze
do obowiązkowego kalendarza szczepień.
Potrzebę objęcia profilaktyką szczepienną
dorosłych dostrzega ministerstwo zdrowia,
o czym świadczy wypowiedź Zbigniewa
Króla, podsekretarza stanu w MZ, o potrzebie uwzględnienia starszych wiekowo grup
w kalendarzu szczepień8.

4.1. Kalendarz Szczepień –
analiza porównawcza Czech i Litwy
W krajach należących do Unii Europejskiej nie ma jednolitego programu szczepień, a obowiązujące schematy i programy szczepień są ustalane przez władze
krajowe. Tym niemniej Komisja Europejska w grudniu 2018 r. opracowała ogólne
rekomendacje mające na celu wzmocnienie kooperatywy krajów UE w profilaktyce
szczepiennej chorób zakaźnych9.
Każde z państw członkowskich powołuje własne, odrębne grupy lub instytucje
doradcze do spraw profilaktyki chorób zakaźnych. Uwzględniają one sytuację epidemiologiczną, system ochrony zdrowia i poziom zamożności kraju. Wśród dostępnych
modeli finansowania możemy wyróżnić
4 główne: z budżetu państwa, przez ubezpieczyciela, programy samorządowe, z kieszeni pacjenta10. W różnych krajach inaczej
wygląda również obligatoryjność szczepień.
W Polsce ustawa o zapobieganiu oraz
zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych

u ludzi nakłada obowiązek administracyjny poddania się szczepieniom obowiązkowym11. Brak zgody może wiązać się z nałożeniem na rodziców kary finansowej12. I tak
przykładowo liczba dzieci wyszczepionych
trzema dawkami szczepionki DTP (błonica, krztusiec, tężec) w Polsce sięga 98%,
a dwiema dawkami szczepionki przeciw
odrze (skojarzonej MMR, odra, świnka, różyczka) 93%13.
Czechy są przykładem państwa, w którym tak jak w Polsce szczepienia są obowiązkowe. Dzieci w Czechach mają być poddane sześciu szczepieniom do ukończenia
3 r.ż., a więc przed rozpoczęciem przez
dziecko edukacji przedszkolnej. Poziom wyszczepienia ww. szczepionkami w Czechach wynosi 96% (trzy dawki DTP) oraz
90% (2 dawki przeciw odrze)14.
Jedną z najistotniejszych różnic w porównaniu z polskim kalendarzem jest preferowanie przez Czechy szczepionek sko-

Modele
finansowania
szczepień
Wśród dostępnych modeli
finansowania
możemy
wyróżnić
4 główne: z budżetu państwa,
przez ubezpieczyciela, programy samorządowe, z kieszeni
pacjenta.
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jarzonych, a więc tych zapewniających
mniejszą liczbę wkłuć. Te szczepienia
podlegają refundacji. Cały cykl szczepień
zaczyna się później niż w polskim kalendarzu, bo w 3 m.ż. (w Polsce pierwsze
szczepienie podane jest w pierwszej dobie
życia). Szczepienie przeciwgruźlicze nie
obowiązuje całej populacji, jest obligatoryjne jedynie w grupach ryzyka, choć jest
zalecane w populacji dziecięcej. W Czechach szczepienie przeciwko pneumokokom nie jest obligatoryjne, tym niemniej
nie oznacza to, że koszty szczepienia nie
mogą być pokrywane z ubezpieczenia
zdrowotnego.

Kalendarz szczepień zbliżony do
polskiego posiada Litwa. Zasadniczą
różnicą między kalendarzami naszych
krajów jest nieobligatoryjność szczepień litewskich. Proponowany program
szczepień ochronnych na Litwie jest
więc programem rekomendacji, zalecanych ogólnej populacji, ale niepodlegających prawnemu obowiązkowi. Sam
rozkład szczepień nie różni się znacznie
od PSO polskiego, a mimo braku obowiązku szczepień, trzy dawki szczepionki DTP otrzymuje na Litwie 94%
dzieci, a dwie zawierające komponentę
odrową 92%15.

TABELA 2

Kalendarz szczepień ochronnych – Czechy
24h
2.
3–4.
5–6.
7.
11–13 14–18
5-6
10-11
14
18
		
m.ż
m.ż
m.ż
m.ż
m.ż
m.ż
r.ż.
r.ż.
r.ż. r.ż. (10)
Gruźlica (1)
BCG
WZW B
HepB		
HepB HepB		
HepB
Rotawirus (2)		
Rota Rota
Rota		
Błonica 			
D
D		
D		
D
D
Krztusiec (5)			
aP
aP		
aP		
T
T		
aP
Tężec			
T
T		
T		
aP
aP		
T
H. influenzae
typ B			
HiB
HiB		
HiB
Pneumokoki (3)			
PCV (3) PCV (3)		
PCV (3)
Polio			
IPV
IPV		
IPV			
IPV		
Świnka							
M
M			
Odra							
M
M			
Różyczka							
R
R			
Meningokoki		
Men
Men
Men
Men
Men
Men
Men
Men
Men
Men
Ospa							
Var
Var			
Var
Grypa (4)				
IIV
IIV
IIV
IIV
IIV
IIV
IIV
IIV
HPV										
HPV (3) HPV
Szczepienie obowiązkowe

Szczepienie zalecane (7)

Szczepienie w wybranej grupie (6)

(1) Podanie pomiędzy 4 dniem życia a 6 tygodniem życia.
(2) Pierwsza dawka przed 12 tygodniem życia, schemat dawek między 6 a 24 tygodniem życia.
(3) Rekomendowane, koszt szczepienia pokrywa ubezpieczenie zdrowotne.
(4) Rekomendowane dla całej populacji, w grupach ryzyka pokryte przez ubezpieczenie zdrowotne.
(5) Szczepionka z acelularną komponentą krztuśca.
(6) Szczepienie obowiązkowe jedynie w grupach ryzyka.
(7) Rekomendowane, niepokryte przez Ministerstwo Zdrowia ani ubezpieczenie zdrowotne.
Źródło: Dane European Centre for Disease Prevention and Control, https://vaccine-schedule.ecdc.europa.eu/Scheduler/ByCountry?SelectedCountryId=201&IncludeChildAgeGroup=true&IncludeChildAgeGroup=false&IncludeAdultAgeGroup=false, [dostęp: 30.04.2019].
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TABELA 3

Kalendarz szczepień ochronnych – Litwa
24h
2.
3–4.
5–6.
7.
13–15 16–18
6-7
9-13 15-16
18
		
m.ż
m.ż
m.ż
m.ż
m.ż
m.ż
r.ż.
r.ż.
r.ż. r.ż. (10)
Gruźlica
BCG
WZW B
HepB
HepB		
HepB
Rotawirus		
Rota Rota
Rota
Błonica		
D
D
D			
D
D		
d
Krztusiec (2)		
aP
aP
aP			
aP
aP		
aP
Tężec		
T
T
T			
T
T		
T
H. influenzae
typ B		
HiB
HiB
HiB			
HiB
Pneumokoki		
PCV
PCV			
PCV
Polio		
IPV
IPV
IPV			
IPV
IPV			
Świnka							
MM
M
Odra							
R (1)
M			
Różyczka							
R
Meningokoki			
Men
Men		
Men
Grypa 											
IIV (3)
HPV									
HPV
Szczepienie zalecane, nieobowiązkowe
(1) Pomiędzy 15 a 16 m.ż.
(2) Szczepionka z acelularną komponentą krztuśca.
(3) Rekomendacja dla wybranych grup ryzyka >18 r.ż.
Źródło: Dane European Centre for Disease Prevention and Control, https://vaccine-schedule.ecdc.europa.eu/Scheduler/ByCountry?SelectedCountryId=120&IncludeChildAgeGroup=true&IncludeChildAgeGroup=false&IncludeAdultAgeGroup=true&IncludeAdultAgeGroup=false, [dostęp: 30.04.2019].

4.2. Czynniki wpływające
na spadek liczby szczepień
Ustawowy obowiązek szczepień w Polsce niewątpliwie przyczynia się do wysokiego wyszczepienia populacji. Zjawisko
odporności zbiorowej zapewnia ochronę
populacji przed chorobami zakaźnymi, jeśli procent wyszczepialności wynosi ≥92%
(jest to jednak poziom indywidualny dla
konkretnej choroby, np. dla odry wymaganym, zapewniającym bezpieczeństwo
poziomem jest 95%). W sytuacji spadku
poniżej bezpiecznego poziomu szczególnie patogeny o wysokiej zaraźliwości, jak
wirus odry czy pałeczka krztuśca, nadal
będą się rozprzestrzeniać16.

Dlatego tak niepokojącym zjawiskiem
jest spadek liczby zaszczepionych osób.
Jeśli będzie się on pogłębiał do poziomu 80–85%, dojdzie do powrotu chorób,

92

≥
procent
osób musi być zaszczepionych,
aby zapewnić ochronę populacji
przeciw chorobom zakaźnym
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grafika 2

Poziom wyszczepialności populacji w latach 2000–2010
Objęci sprawozdaniami ze szczepień ochronnych
(1–20 rok życia) w 2000 roku w stosunku
do liczby ludności według województw

Objęci sprawozdaniami ze szczepień ochronnych
(1–20 rok życia) w 2010 roku w stosunku
do liczby ludności według województw
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95,6%

Źródło: Biuletyny Roczne „Szczepienia ochronne w Polsce”, NIZP–PZH, GIS

grafika 3

Poziom wyszczepialności populacji w latach 2010–2017
Objęci sprawozdaniami ze szczepień ochronnych
(1–20 rok życia) w 2010 roku w stosunku
do liczby ludności według województw

Objęci sprawozdaniami ze szczepień ochronnych
(1–20 rok życia) w 2017 roku w stosunku
do liczby ludności według województw
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95,3%
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92,1%
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92,5%

98,5%
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96,8%
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Źródło: Biuletyny Roczne „Szczepienia ochronne w Polsce”, NIZP–PZH, GIS
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WYKRES 1

Odmowa szczepień w latach 2010–2018
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Źródło: Biuletyny Roczne „Szczepienia ochronne w Polsce”, NIZP–PZH, GIS

które dotychczas były skutecznie zwalczane, a nawet istniała nadzieja na ich
wyeliminowanie. Analizując dane dla lat
2000–2010, obserwujemy stały wzrost
poziomu wyszczepialności populacji
(grafika 2)17.
Natomiast w kolejnych latach (2010–
2017) liczba nieszczepionych (niezależnie
od powodów niezaszczepienia) znacznie wzrosła. Na mapie Polski wyjątkami
są województwa mazowieckie i opolskie
(grafika 3).
Między 2010 a 2018 r. intensywnie
wzrasta liczba odmów szczepień. W 2010 r.
odnotowano 3437 odmów, w 2011 r. –
4689, w 2012 r. – 5340, w 2013 r. – 7248.
W 2014 r. zarejestrowano już 12681 odmów, w 2015 r. – 16 689, w 2016 r. – 23 147,
natomiast w 2017 r. było ich już 30 089.

W roku 2018 uchyleń było jeszcze więcej,
bo aż 40 342 (wykres 1).
Ponadto Najwyższa Izba Kontroli zwraca uwagę, że „dane Państwowej Inspekcji
Sanitarnej i NIZP–PZH o uchylających się
od obowiązkowych szczepień ochronnych
mogą być niekompletne, bo lekarze nie zawsze przekazują takie dane. Połowa (6 z 12)
skontrolowanych świadczeniodawców nie
przekazywała w kwartalnych sprawozdaniach informacji o osobach uchylających
się od szczepień obowiązkowych, pomimo
że kontrola NIK takie osoby wykazała.
Działania egzekucyjne powiatowych
inspektorów sanitarnych wobec opiekunów dzieci uchylających się od wykonania obowiązku szczepień ochronnych
były często nieskuteczne i niewystarczające”18.

4.3. Ruchy antyszczepionkowe
Spadek zaufania do profilaktyki zachorowań w postaci powszechnych szczepień jest tendencją zauważalną globalnie.
Jej przyczyn upatruje się w lęku rodziców
przed szkodliwością szczepionek i niepożądanymi odczynami poszczepiennymi
(zarówno prawdziwymi, jak i tymi wyimaginowanymi). Lęk ten jest bezustannie podsycany przez aktywną działalność

ruchów antyszczepionkowych, szczególnie nasiloną w internecie, oraz wypowiedzi celebrytów, polityków19, a niekiedy
nawet samych lekarzy20. Ruchy te walczą
między innymi o zniesienie obowiązku
szczepień, utworzenie funduszu odszkodowań NOP czy też utworzenie odrębnego organu nadzorującego powikłania
poszczepienne21.
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Tak zwany NOP, czyli niepożądany odczyn poszczepienny, jest to każde zaburzenie stanu zdrowia związane ze szczepieniem, które wystąpiło do 4 tygodni
od podania szczepionki (wyjątek stanowi
szczepionka przeciwko gruźlicy, dla której
ze względu na specyfikę szczepionki okres
ten jest wydłużony)22. NOP może być wynikiem problemów zdrowotnych przypadkowo występujących w tym samym czasie co szczepienie, indywidualnej reakcji
organizmu osoby szczepionej na podanie
szczepionki, nieprawidłowej techniki wykonania szczepienia lub wady szczepionki wynikającej ze złego przechowywania.
Z tego względu niezwykle istotna jest
odpowiednia kwalifikacja przez lekarza
do szczepienia, uwzględniająca przeciwwskazania i należne środki ostrożności23.
Częstość pojawiania się NOP zależy od
rodzaju szczepionki, przeciętnie w Polsce
wynosi 1 przypadek na 10 000 szczepień.
Jak każdy produkt leczniczy szczepionka
także może wywołać działania niepożądane. Ze względu na częstość ich wy-
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stępowania dzielimy je na bardzo częste
(np. ból i zaczerwienie w miejscu ukłucia),
częste (np. obrzęk w miejscu wkłucia, gorączka), niezbyt częste (np. ból mięśni),
rzadkie (np. wysypka) oraz bardzo rzadkie24. W 2016 r. stwierdzono łącznie 2 341
NOP, w tym trzy przypadki NOP ciężkich,
a 95% NOP łagodnych, w tym połowa to
reakcje miejscowe w miejscu wkłucia,
które ustąpiły po upływie 2–3 (do 7) dni.
Ciężki NOP, jakim jest reakcja anaﬁlaktyczna, występuje u 1–3 osób na milion
podanych dawek. W 2017 r. zgłoszono
w Polsce 3 732 przypadki NOP, z których
potwierdzono 3 535 NOP, a wśród nich
uznano (według klasyfikacji NIZP–PZH) 11
przypadków za ciężkie NOP, 199 poważne
NOP, 3 324 przypadki – inne NOP25.
Każdy lekarz powinien zgłosić podejrzenie/rozpoznanie NOP przez wypełnienie formularza zgłoszenia i przekazanie
go do Inspekcji Sanitarnej. Zgłoszenia są
gromadzone, rejestrowane, weryﬁkowane
i analizowane w NIZP–PZH. Każdy obywatel może zgłosić podejrzenie NOP na stro-
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42
tysiące

z narodzinami pierwszej
nie Urzędu Rejestracji
szczepionki narodził się
Produktów Leczniczych,
lęk przed wakcynologią.
Wyrobów Medycznych
Śledząc historię wakcyi Produktów Biobójnologii, możemy zaobczych26.
serwować falowe wzroJak możemy wnioodmów szczepień
sty i spadki aktywności
skować na podstawie
zanotowano
przeciwników szczepień.
rosnącej liczby odmów
w pierwszym kwartale Na początku, gdy choszczepień, osób obaroba i jej powikłania są
wiających się NOP-ów
2019 roku
obecne w populacji, lęk
bardziej niż potencjalprzed nią odpowiada za wysoki poziom
nego zakażenia i jego powikłań jest cowyszczepialności. Kiedy stopień zachoraz więcej. Jedynie w pierwszym kwarrowań spada na skutek szczepień, spada
tale tego roku odnotowano już ponad
także lęk przed chorobą. Proporcjonalnie
42 tysiące odmów szczepień27. Biorąc pod
za to rośnie lęk przed bezpieczeństwem
uwagę wyraźny wzrost liczby zachorosamego szczepienia. Wobec braku bezpowań na odrę28, który miał miejsce w ostatśredniego zagrożenia ewentualne skutki
nich latach, zapoznajmy się z możliwymi
uboczne przemawiają do wyobraźni mocskutkami zdrowotnymi szczepienia w poniej niż potencjalne korzyści szczepień.
równaniu do możliwych skutków przeChoroba powraca, co z kolei powoduje
chorowania odry.
kolejny zwrot w kierunku większej wyWśród niezaszczepionych 100 dzieci
szczepialności. Szczepienia stają się więc
w wieku lat 5, które zachorowały na odrę,
niejako ofiarą własnego sukcesu.
59 będzie miało łagodne objawy, takie jak:
„Ruchy antyszczepionkowe stanowią
gorączka, wysypka, kaszel, katar, zapaleswoistą koalicję różnych grup. Są to zwonie spojówek. U 26 dzieci mogą wystąpić
lennicy tak zwanej medycyny alternatywobjawy o umiarkowanym nasileniu, z bienej, osób czerpiących zyski z procesów
gunką (u 12) i zapaleniem ucha środkoo odszkodowania z powodu niepożąwego (u 14). Piętnaścioro dzieci może dodanych odczynów poszczepiennych30,
świadczyć ciężkich objawów odry, takich
jak zapalenie płuc (9 osób), zapalenie krtaproducentów leków i specyfików konkuni (5), drgawki gorączkowe (1). Rzadsze,
rencyjnych wobec szczepionek, rodziale najbardziej poważne powikłania obejców dzieci dotkniętych chorobą rzekomo
mują: zapalenie mózgu u 2/1000 chorych,
związaną ze szczepieniem, osób przekotrombocytopenia u 1/1000 chorych oraz
nanych o spisku firm farmaceutycznych
u 1/100 000 chorych podostre stwardniadążących do zysku bez liczenia się z koszjące zapalenie mózgu. Zagrożenia zdrotami zdrowotnymi szczepień oraz przewotne wśród setki pięciolatków zaszczeciwników szczepień ze względów religijpionych szczepionką MMR to: u 86 dzieci
nych. Tym, co łączy wszystkie grupy, jest
łagodne, przejściowe odczyny poszczenieznajomość metod epidemiologicznych
pienne (m.in. obrzęk w miejscu wkłucia,
i wnioskowań przyczynowych w epideból), u 14 umiarkowane odczyny (wysoka
miologii” – tłumaczy dr med. Iwona Paragorączka – 4 osoby, drażliwość – 4 osoby,
dowska-Stankiewicz, konsultant krajowy
obrzęk gruczołów ślinowych – 1 osoba,
w dziedzinie epidemiologii, pracownik
wysypka – 5 osób). U 1 na milion osoby
Zakładu Narodowego Instytutu Zdrowia
może dojść do zapalenia mózgu, u 26
Publicznego PZH31.
na milion szczepionych może wystąpić
Mimo braku poparcia swoich tez rzetel29
trombocytopenia .
nymi badaniami naukowymi w mediach
antyszczepionkowi „celebryci” stawiani są
Sama działalność ruchów antyszczedo dyskusji z przedstawicielami nauki jak
pionkowych nie jest niczym nowym. Wraz
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równy z równym32. Zajadłość i mobilizację
ruchów antyszczepionkowych w Polsce
dobrze obrazuje sam fakt dotarcia projektu antyszczepionkowego na wokandę
sejmową33.

Wątpliwości i pytania rodziców (opiekunów) są praktycznie niemożliwe do
rzetelnego, spokojnego skonfrontowania podczas piętnastominutowej wizyty
w przychodni. Lekarz coraz częściej widziany jest przez pacjentów jako zdystansowany, niedostępny, ukryty za ekranem
komputera. W czasie kwadransa, który
ma wyznaczony na wizytę, musi zmieścić
badanie przedmiotowe i podmiotowe
pacjenta, a także uzupełnić wymaganą
obszerną dokumentację medyczną. Nie
dziwi więc spadek zaufania pacjentów do
lekarzy.
W opublikowanym w 2014 r. przez
„New English Journal of Medicine” światowym rankingu zaufania do lekarzy, obej-

32

mującym respondentów z 29 krajów, Polska znalazła się na ostatnim miejscu34. Pod
wpływem treści znalezionych w Internecie 17% pacjentów zmienia na własną rękę
lub całkowicie rezygnuje z zaordynowanego przez lekarza leczenia35.
Nieco większym optymizmem napawa opublikowany niedawno komunikat
CBOS. W ramach badania opinii publicznej pod tytułem Stosunek do szczepień
ochronnych, przeprowadzonego między
29 listopada a 9 grudnia 2018 r., autorzy
odnotowują wyraźną poprawę w nastawieniu Polaków do szczepień, szczególnie w ciągu ostatniego półtora roku.
Według tego badania ogromna większość Polaków uważa, że szczepienia są
najskuteczniejszym sposobem ochrony dzieci przed poważnymi chorobami
(93%), że szczepienie dzieci powoduje
więcej dobrego niż złego (90%) oraz że
szczepionki są bezpieczne (86%). W zdecydowanej mniejszości zaś są ci, którzy
sądzą, że szczepionki promowane są nie
dlatego, że są potrzebne, lecz dlatego, że
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leży to w interesie koncernów farmaceutycznych (22%), oraz respondenci, którzy
są zdania, że szczepionki dla dzieci mogą
wywołać poważne zaburzenia rozwojowe (18%)36.
Przypuszczalnie zwiększenie świadomości wśród respondentów związane jest z licznymi akcjami i kampaniami
edukacyjnymi prowadzonymi na szeroką skalę. Są to między innymi: akcja
„Zaszczep w sobie chęć szczepienia”37,
obywatelska kampania ustawodawcza

„Szczepimy, bo myślimy”38, akcja plakatowa Okręgowej Izby Lekarskiej, komunikaty Głównego Inspektoratu Sanitarnego. W kontrze do aktywności
antyszczepionkowców w mediach społecznościowych nieocenioną rolę odgrywają prowadzone przez profesjonalistów, poparte rzetelną wiedzą fanpage
i grupy w mediach społecznościowych,
m.in. Polskie Towarzystwo Wakcynologii,
Szczepienia.info, Szczepienia-rozwiewamy wątpliwości.

4.4. Skutki prowadzenia polityki
szczepiennej, strefa zdrowotna
Ocena skuteczności szczepień w strefie
zdrowotnej powinna przebiegać wielotorowo i uwzględniać także skutki trudno mierzalne, odległe w czasie. Najprościej ujmując,
celem szczepienia jest wzbudzenie swoistej
odpowiedzi immunologicznej w stosunku
do antygenów zawartych w szczepionce,
by uchronić osobę szczepioną przed zachorowaniem na chorobę zakaźną. Poziom
przeciwciał stanowi zastępczy wskaźnik
skuteczności szczepionki, jeśli wiadomo, że
określony ich poziom może chronić przed
zachorowaniem39. W ten sposób można
zbadać uodpornienie np. po szczepieniu
przeciw WZW B (>10 IU swoistych przeciwciał anty-HBs uważane jest za dowód
uodpornienia; według danych klinicznych
zapewniana skuteczność po szczepieniu
przeciw WZW B, w przypadku wybranych
szczepionek zapewnia skuteczną ochronę
przed zachorowaniem u 95–100% nowo
rodków, dzieci i dorosłych należących do
grup ryzyka)40, tężcowi czy pneumokokom.
Przykładowo oceny skuteczności dziesięciowalentnej i trzynastowalentnej szczepionki przeciw pneumokokom w zapobieganiu inwazyjnej chorobie pneumokokowej
(IChP) dokonano drogą pośrednią, porównując immunogenność szczepionek ze standardem wyznaczonym przez pierwszą siedmiowalentną skoniugowaną szczepionkę41.

Na skutki zdrowotne szczepień należy
patrzeć w szerokiej perspektywie. Nie są
to jedynie zero-jedynkowe korzyści dla
konkretnego, zaszczepionego pacjenta,
gdzie zero to brak zachorowania, a jeden –
choroba. Pozytywne działanie szczepień
objawia się również w przypadku wystąpienia choroby, zapewniając jej łagodniejszy przebieg i ograniczenie ilości hospitalizacji z jej powodu.
Przykładowe szczepienie przeciw rotawirusom, zalecane dzieciom od 6 tygodnia życia do 24 tygodnia życia (odpłatne),
zmniejszyło w ciągu 2 lat ryzyko zachorowania na pozaszpitalną biegunkę wywołaną przez rotawirusy o 79% (o 90% na
chorobę o ciężkim przebiegu), natomiast
ryzyko hospitalizacji z powodu pozaszpi
talnej biegunki rotawirusowej uległo
zmniejszeniu nawet o 96%42.
Wysoki poziom wyszczepialności ma
ogromny wpływ na odporność zbiorową
i zapobieganie epidemiom wyrównawczym. Warto prześledzić tę zależność właśnie na przykładzie odry.
Przed wprowadzeniem powszechnych
szczepień przeciw odrze w Polsce w 1975 r.
na odrę chorowały prawie wszystkie dzieci.
Była to choroba wysypkowa wieku dziecię-
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cego o ciężkim przebiegu. W latach 1955–
Szczepienie pojedynczą dawką jednej
1974 liczba rejestrowanych zachorowań
z dostępnych szczepionek przeciw odrze,
kształtowała się od 70 tys. do 130 tys. w laśwince i różyczce (dzieci w wieku 12 m.ż.
tach pomiędzy epidemiami oraz od 135 tys.
i starsze) indukowało wytwarzanie przedo 200 tys. w latach epidemicznych.
ciwciał przeciw odrze u 98,1%, przeciwko
W okresie przed wprowadzeniem szcześwince u 94,4% oraz przeciwko różyczce
pień epidemie pojawiały się regularnie,
u 100% uprzednio seronegatywnych zaco 2–3 lata. W wyniku epidemii umierało
szczepionych. Dwa lata po szczepieniu pier200–300 dzieci, a tysiące miało ciężkie powotnym wskaźniki serokonwersji wynosiły
wikłania wymagające długotrwałej hospi93,4% dla odry, 94,4% dla świnki oraz 100% dla
talizacji. Blisko 1/3 dzieci chorych na odrę
różyczki46. Dlatego też tak ważne dla zdrowia
wymagała hospitalizacji. Najwięcej zgopublicznego jest zachowanie wysokiej wynów odnotowano wśród dzieci do 12 mieszczepialności całej populacji oraz zachowa43
siąca życia . Po wprowadzeniu w 1975 r.
nie tak zwanych dawek przypominających,
szczepienia przeciw odrze do obowiązkoponieważ nawet wśród osób objętych szczewego kalendarza szczepień dzieci i młopieniem nie wszystkie wykształcą adekwatną
dzieży obserwuje się wyraźny spadek
odpowiedź immunologiczną. Powszechne
zachorowań – z ponad 70 tys. przypadszczepienie nie wyklucza zatem stopnioków w 1974 r. do 639 przywego kumulowania się
padków w 1996 r. i 337
liczby osób wrażliwych
w 1997 r. (zgłaszane przy(nieszczepionych w ogóle
padki odry opierały się
lub szczepionych nieefekjedynie na rozpoznaniu
tywnie), prowadzącego
klinicznym, bez potwierdo występowania epidedzenia laboratoryjnego).
mii wyrównawczych. Pula
zachorowań
na
odrę
W latach 80. XX w. wydłuosób niezaszczepionych
w I kwartale 2019 r.,
ża się okres pomiędzy ko(oraz zaszczepionych niew
całym
2018
r.
było
lejnymi epidemiami – do
skutecznie) rośnie z roku
5 lat (1984–1990). W okreich 355, a w 2017 – 63 na rok i po przekroczesie od 1 stycznia 1998 do
niu pewnej wartości
30 września 1998 r. zarejestrowano 2199
określanej jako próg epidemiczny stwarza
przypadków odry w porównaniu z 256
możliwość pojawienia się epidemii wyrówprzypadkami zarejestrowanymi w analonawczej. Zwiększający się odsetek osób uodgicznym okresie roku 1997. Stan ten świadpornionych w wyniku szczepień powoduje,
czył o rozpoczęciu się kolejnej epidemii wyże szansa zetknięcia się osób wrażliwych
równawczej. W okresie od 1999 do 2016 r.
z dzikim wirusem odry maleje. To z kolei
obserwujemy stabilny poziom zachoroprowadzi do spadku zapadalności również
wań, nieprzekraczający 150 na rok. Jednak
w grupie nieszczepionych dzieci najmłodjuż w ostatnim czasie w Polsce dramatyczszych (w wieku do ukończenia 12 m.ż.), które
nie wzrasta liczba zachorowań na odrę.
są chronione poprzez wzrost tak zwanej odW pierwszym kwartale tego roku, a więc
porności zbiorowiskowej (herdimmunity)47.
44
w okresie 01.01.2019 – 31.03.2019 r. , odZjawisko odporności zbiorowej ma wyjątnotowano już 554 przypadki zachorowań.
kowo istotną rolę dla zdrowia publicznego.
Dla porównania w analogicznym okresie
Po wprowadzeniu nowych szczepionek do
ubiegłego roku było ich 32.
programów szczepień dzieci istotne zmniejDla całego 2018 r. łącznie było to 355
szenie zapadalności na choroby zakaźne
zachorowań, dla 2017 r. – 6345. Tegoroczny
odnotowano także u dzieci, młodzieży i dowynik będzie więc odznaczać się rekordorosłych, którzy nie byli nimi objęci48. Ma to
wą liczbą zachorowań od dwudziestu lat
również kluczowe znaczenie dla osób z grup
(czyli od ostatniej epidemii w 1998 r.).
podwyższonego ryzyka, np. dzieci nieobję-

554
przypadki

34

ROZDZIAŁ 4

tych szczepieniem ze względu na wiek, osób
chorych na nowotwory czy przyjmujących
immunosupresję.
W ostatnich latach obserwujemy niebezpieczne zjawisko coraz częstszego występowania zakażeń bakteryjnych wywołanych
szczepami opornymi na dostępne antybiotyki. Przykładem może być narastająca oporność Streptococcuspneumoaniae, patogenu odpowiedzialnego za ponad trzydzieści
chorób, między innymi najczęściej diagnozowanej bakteryjnej jednostki chorobowej u dzieci – zapalenia ucha środkowego.
Pneumokoki są także przyczyną obarczonej
wysokim ryzykiem zgonu inwazyjnej choroby pneumokokowej, która może przebiegać
pod postacią zapalenia opon mózgowo-rdzeniowych, ciężkiego zapalenia płuc oraz
bakteriemii i sepsy.
Zakażenie pneumokokiem opornym
na antybiotyki stwarza trudności terapeutyczne i coraz częściej kończy się
niepowodzeniem. Niebezpieczeństwo to
w największym stopniu dotyczy małych
dzieci, u których zapadalność na inwazyj-

ną chorobę pneumokokową jest najwyższa. U dzieci poniżej 2 lat odnotowano
najwyższy odsetek zakażeń wywoływanych przez wielolekooporne pneumokoki
(ok. 40%)49.
Dlatego istotnym społecznie skutkiem
szczepień jest ich działanie na rzecz ograniczenia zużycia antybiotyków, a także
ograniczenia antybiotykooporności. Wyniki badań przeprowadzonych w Kielcach
w latach 2006–2009 wykazały wpływ
szczepień przeciwko pneumokokom na
zmniejszenie częstości zapaleń płuc potwierdzonych radiologicznie oraz zapaleń ucha środkowego. Uzyskane dane
wskazują na: 65% redukcję hospitalizacji
spowodowanych potwierdzonym zapaleniem płuc u dzieci w wieku do dwóch lat
już w pierwszym roku od wprowadzenia
szczepień, zmniejszenie o 41% częstości
występowania zapaleń płuc leczonych
ambulatoryjnie, redukcję o 85% ostrego zapalenia ucha środkowego u dzieci
szczepionych oraz 40% spadek częstości
wizyt ambulatoryjnych oraz zlecanych
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antybiotykoterapii z powodu ostrego zapalenia ucha środkowego50.
Powszechne
szczepienia
przeciw
pneumokokom
ograniczają
zachorowalność z powodu inwazyjnej choroby
pneumokokowej wśród małych dzieci,
a jednocześnie – dzięki efektowi odporności zbiorowiskowej – występowanie niebezpiecznych zakażeń pneumokokowych
u osób starszych (65 r.ż. i więcej), które to
osoby są grupą szczególnie narażoną na
ciężki przebieg choroby. Dzięki temu ograniczają również występowanie najbardziej
niebezpiecznych szczepów bakterii, przeciw
którym medycyna coraz częściej pozostaje
bezradna, redukują liczbę wizyt lekarskich
oraz liczbę przepisywanych antybiotyków.
Pomimo wprowadzenia szczepienia
przeciwko pneumokokom do PSO w 2017 r.
paradoksalnie obserwujemy wzrost51
zgłoszonych przypadków Inwazyjnej
Choroby Pnuemokokowej, jak również
zmiany w dystrybucji izolowanych serotypów w grupie dzieci <5 r.ż. (trzy naj
częściej izolowane serotypy w roku 2015:
14, 6B, 19A52; w roku 2016: 14, 19A, 19F53;
w roku 2017: 14, 19A, 19F54; w roku 2018:
3, 14, 19A55). Według wstępnych danych
za 2018 rok opublikowanych przez Krajowy Ośrodek Referencyjny ds. Diagnostyki Bakteryjnych Zakażeń Ośrodkowego
Układu Nerwowego [KOROUN] przewidywane pokrycie szczepionkowe wielolekoopornych składników najbardziej antybiotykoodpornych serotypów u dzieci
do 5. roku życia wynosiło dla szczepionki PCV10 33,3%, a dla szczepionki PCV13
65,3%, zaś u dzieci do 2. roku życia kolejno
23,3% i 56,7%. Sytuacja epidemiologicz
na pneumokoków jest złożona, dlatego
też tak istotne jest ciągłe monitorowanie
zakażeń pneumokokowych i cech tego
drobnoustroju56 w kontekście ewentualnej odpowiedzi na potrzeby epidemiologiczne kraju. Opublikowane niedawno,
bo w kwietniu 2019 roku, dane KOROUN
wymagają więc z pewnością pogłębionej
i wszechstronnej analizy. Warto tu podkreślić, że odnotowany wzrost zgłoszonych
przypadków IchP może być wynikiem po-
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lepszającego się – choć wciąż niewystarczającego – monitorowania IChP57, 58.
Innym przykładem walki z antybiotykoopornością są szczepienia przeciw grypie.
Co prawda grypa jest chorobą wirusową
i jako taka nie powinna być leczona antybiotykami. Jednak często prowadzi do powikłań o charakterze zakażeń bakteryjnych,
np. pneumokokowego zapalenia płuc, dla
których jedynym ratunkiem pozostaje dobrze dobrana terapia antybiotykami.
Ministerstwo Zdrowia twierdzi, że obecnie dostępna jest sprawdzona i bezpieczna szczepionka przeciwko grypie, która
w zdecydowanej większości przypadków
skutecznie zapobiega zachorowaniu59.
W Polsce procent zaszczepionej populacji jest na bardzo niskim poziomie,
w sezonie 2017/2018 to jedynie 3,6%
ogólnej populacji. Nieco wyższy odsetek
zaszczepionej populacji obserwuje się
wśród osób starszych, tj. powyżej 65 r.ż.
W 2016 r. wg NIZP–PZH zaszczepiło się
6,87%, przy czym liczba ta maleje z roku
na rok.
Szczepienie przeciwko grypie nie jest
szczepieniem obowiązkowym, lecz jedynie zalecanym. Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 16 września
2010 r. w sprawie wykazu zalecanych
szczepień ochronnych oraz sposobu finansowania i dokumentowania zalecanych szczepień ochronnych wymaganych
międzynarodowymi przepisami zdrowotnymi60 grypa należy w Polsce do szczepień zalecanych, tzn. niefinansowanych
ze środków budżetu państwa pozostających w dyspozycji ministra właściwego
do spraw zdrowia61.
Jednak w Obwieszczeniu Ministra Zdrowia z 29 czerwca 2018 r. w sprawie wykazu
refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych na
1 lipca 2018 r.62 wskazano, że na liście aptecznej dodano VaxigripTetra63 (czterowalentna
szczepionka przeciw grypie [rozszczepiony wirion], inaktywowana) we wskazaniu:
czynne uodpornienie osób powyżej 65 r.ż.
w zapobieganiu grypy wywołanej przez
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dwa podtypy wirusa grypy A oraz dwa typy
wirusa grypy B, które zawarte są w szczepionce z 50% odpłatnością64.
PSO na 2018 r. w części II uwzględnia szczepienie przeciwko grypie jako
szczególnie zalecane osobom ze wskazań klinicznych i indywidualnych oraz
epidemiologicznych. Zgodnie z aktual-

nym programem szczepień ochronnych
szczepienie przeciw grypie jest zalecane
m.in. osobom w wieku powyżej 55 lat
oraz pensjonariuszom domów opieki spokojnej starości, DPS oraz innych placówek
zapewniających całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku65.
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Koszty budżetowe
związane z systemem
obowiązkowych
szczepień
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Zakup szczepionek w ramach PSO finansowany jest z budżetu centralnego,
w ramach przyznanego limitu ze środków pozostających do dyspozycji ministra
właściwego do spraw zdrowia w części 46
budżetu państwa1.
Prowadzeniem postępowań o udzielenia zamówień publicznych i realizacją
kontraktów będących następstwem złożonych zamówień zajmuje się Zakład Zamówień Publicznych przy Ministrze Zdrowia2.
Obowiązkowe szczepienia ochronne
są w całości finansowane z budżetu pań-

stwa, także dla osób nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym.
Należy także zauważyć, że szczepienia mogą być wykonywane przez lekarzy
oraz pielęgniarki i położne posiadające
odpowiednie kwalifikacje. Obowiązkowe
szczepienia ochronne wykonują świadczeniodawcy w ramach umów zawartych
z Narodowym Funduszem Zdrowia na
świadczenie podstawowej opieki zdrowotnej lub innego zakresu świadczeń,
jeśli tak przewiduje umowa. W realizacji
szczepień obowiązkowych i zalecanych
mogą być stosowane wyłącznie preparaty

TABELA 4

Plan zamówień na rok 2019
Nazwa	Planowany
koszt PLN	
Szczepionka BCG (p/gruźlicy)
6 751 754
Szczepionka WZW typu B
(p/wirusowemu zapaleniu wątroby typu B)
7 722 146
Szczepionka WZW typu B (p/wirusowemu zapaleniu
wątroby typu B) do szczepienia osób dorosłych dializowanych
1 396 256
Szczepionka WZW typu B (p/wirusowemu zapaleniu wątroby typu B)
do szczepienia dorosłych narażonych i personelu medycznego
339 821
Polio IPV (p/poliomyelitis, inaktywoawana)
do szczepienia dzieci w 1,2 i 6 r.ż.
8 207 325
Szczepionki p/Haemophilius influenzae typu B
do szczepienia dzieci do 2 r.ż.
13 307 332
DTPw (p/błonicy-tężcowi-krztuścowi) do szczepienia dzieci do 2 r.ż. 16 006 370
DTPa-IPV-HIB, 5 w 1 (p/błonicy-tężcowi-krztuścowi)
do szczepienia dzieci p/wskazaniami do 2 r.ż.
10 006 200
DT (szczepionka błoniczo-tężcowa 0,5 ml/dawkę).
221 130
DTPa-IPV (p/błonicy-tężcowi-krztuścowi bezkomórkowa,
złożona oraz p/polioinaktywowana)
28 211 885
dTap (p/błonicy-tężcowi-krztuścowi)
24 896 507
Td (p/błonicy-tężcowi)
1 897 668
MMR (p/odrze-śwince-różyczce)
37 800 000
PCV (p/pneumokokom) szczepienia populacyjne
34 089 5003
p/ospie wietrznej do szczepienia dzieci do 12 r.ż. z grupy ryzyka
10 144 367
TT (p/tężcowi) szczepienia poekspozycyjne,
do szczepienia dorosłych narażonych
60 708 110
Wścieklizna (p/wściekliźnie) szczepienia poekspozycyjne
3 908 875
Szczepionka D-błonicza 10 ml – 0,5 ml/dawkę (ampułki)
49 771
Szczepionka D-błonicza 10 ml – 0,5 ml/dawkę (fiolki)
83 465
SUMA
265 748 482,00

liczba (ampułek
/dawek/fiolek)
189 656
1 054 938
36 938
35 398
361 875
576 075
556 937
92 650
910
434 029
398 153
234 280
234 280
230 895
76 991
754 138
51 338
247
10

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Zakładu Zamówień Publicznych przy Ministrze Zdrowia
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TABELA 5

Liczba i wartość poszczególnych rodzajów szczepionek
zakupionych w roku 2016, 2017 i 2018
2016
2016
2017
2017
2018
2018
Liczba Wartość Liczba Wartość Liczba Wartość
dawek w tys. zł dawek w tys. zł dawek w tys. zł
w tys.		
w tys.		
w tys.

Rodzaj
szczepionki
dTaP – błoniczo-tężcowo-krztuścowa
(bezkomórkowa, złożona) adsorbowana
o zmniejszonej zawartości antygenów
dla dzieci w 14 r.ż.
425
p/błonicy, tężcowi, krztuścowi (bezkomórkowa,
złożona), poliomyelitis (inaktywowana)
i haemophilus influenzae typu B „5 w 1”
149
Potrójna p/odrze-śwince-różyczce (MMR)
950
p/wściekliźnie
35
T – tężcowa adsorbowana na wodorotlenku glinu 620
p/poliomyelitis (zabita) IPV
1132
p/haemophilus influenzae typu B
327
DTP – błoniczo-tężcowo-krztuścowa
adsorbowana na wodorotlenku glinu
470
DTaP – błoniczo-tężcowo-krztuścowa
(bezkomórkowy komponent krztuśca)
dla dzieci w 6 roku życia
31
p/gruźlicza BCG
99
p/WZW typu B dla dzieci
680
p/WZW typu B dla dorosłych
20
p/WZW typu B dla dializowanych dorosłych
30
p/ospie wietrznej
86
p/pneumokokom PCV 10
1 333
p/pneumokokom PCV 13
80
p/meningokokom
30
TyT – durowo-tężcowa (w fiolkach)
0,056
Ty – durowa (w fiolkach)
0,048
D – błonicza 10 ml (w fiolkach)
0,014
Szczepionka Td – tężcowo-błonicza
333
Szczepionka DT – błoniczo- tężcowa
adsorbowana na wodorotlenku glinu inj. 0,5 ml 160
Szczepionka DTaP – IPV – przeciwko błonicy,
tężcowi, krztuścowi (bezkomórkowa, złożona),
poliomyelitis (inaktywowana)
207
Szczepionka d – błonicza adsorbowana inj. 0,5 ml 0,775
Szczepionka TT – tężcowa adsorbowana
na wodorotlenku glinu inj. 0,5 ml
85
Razem
x

26 260

396

26 454

277

17 337

12 473
20 603
1 606
4 195
19 378
7 176

166
478
1,75
136
116
444

16 658
11 455
110
1 093
2 641
9 904

398
770
84
596
400
731

39 051
17 966
2 914
4 797
9 072
16 028

10 403

258

7 408

542

15 563

19 240
1 601
2 568
109
930
12 510
116 930
11 931
3 265
50
54
97
2 497

783
210
1 200
58
44
87
900
52
10
0,07
0,06
0,035
x

49 023
7 180
7 350
478
1 648
12 145
70 955
7 875
1 008
70
87
292
x

368
154
659
32
28
195
600
118
12
0,07
0,06
0,015
208

22 997
4 143
4 985
304
1 042
9 850
46 008
17 688
2 193
84
87
125
1 685

x

x

1

302

23.

12 135
104

x
x

x
x

x
0,38

x
77

599
286 875

x
x

x
230 244

x
x

x
234 299

Źródło: MZ, Sprawozdanie z wykonania budżetu państwa w zakresie ochrony zdrowia za 2017 rok, Warszawa, czerwiec 2018 r. Wykaz zakupu szczepionek
w ramach Programu Szczepień Ochronnych w roku 2016, 2017 i 2018, Zakład Zamówień Publicznych przy Ministrze Zdrowia, [dostęp: 10.05.2019].
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szczepionkowe dopuszczone do obrotu
na rynku polskim.

Jednak sumaryczne wydatki w latach 2015–2019 są zwiększane. Należy
nadmienić, że w 2014 r. na zakup szczepionek w ramach programu szczepień
Koszt zakupu wszystkich szczepionek
ochronnych wydano 95,4 mln zł6.
w ramach Programu Szczepień OchronWarto zwrócić uwagę, że nie wszystnych w 2017 r. stanowił 0,25% bezpokie szczepionki są kupowane w jednej
średnich wydatków państwa na ochronę
transzy. Niejednokrotnie Ministerstwo
zdrowia4.
Zdrowia organizuje kilka przetargów
na zakup tej samej szczepionki. W taNajwyższa Izba Kontroli podczas
kim przypadku ceny detaliczne jednego
kontroli systemu szczepień ochronpreparatu różnią się między sobą7.
Ceny zakupu szczenych w Polsce w roku
2016 stwierdziła, że
pionek w poszczególśrodki finansowe na
nych krajach nie są do
zakup szczepionek zasiebie zbliżone, cena
zakupu jednej dawplanowane przez ministra zdrowia w ramach
ki szczepionki potrafi
przyznanego
limitu
się różnić między krarazy mogą się
wydatków w latach
jami nawet o ponad
różnić ceny zakupu
2011–2015
stanowiły
2,5 tysiąca razy8. Jest
szczepionek
odpowiednio:
78,2%,
to zwykle spowodow poszczególnych
70,3%, 58,6%, 61,5%
wane faktem, że poi 61,5% zapotrzebowaszczególne kraje same
krajach
prowadzą negocjacje
nia zgłoszonego przez
z firmami farmaceutycznymi. Te zaś
Głównego
Inspektora
Sanitarnego
niejednokrotnie zastrzegają sobie klauw podstawowym, tj. najtańszym, wariancie kosztowym.
zulę poufności dotyczącą ceny swoich
Łatwo zauważalna jest silna tendencja
preparatów. Dodatkowo istotny wpływ
spadkowa, którą powoduje coraz częstna kształtowanie się ceny jednostkowej
ma okres obowiązywania kontraktu czy
sza decyzja o zakupie szczepionek wyproducent9.
sokoskojarzonych we własnym zakresie.
Rodzice bądź opiekunowie nabywają je
Światowa Organizacja Zdrowia cozamiast szczepionek tradycyjnych, gwarocznie publikuje bazę danych zawierantowanych przez ministra zdrowia.
rającą ceny zakupu różnych szczepioZ jednej strony można zrozumieć obninek w ponad 150 krajach na świecie10.
Z analizy danych wynika, że ceny, po
żanie środków finansowych na szczepiektórych Ministerstwo Zdrowa kupuje
nia, aczkolwiek takie praktyki zwiększają
szczepionki, są wyższe
ryzyko wyższych koszniż średnia światowa.
tów zakupu szczepionek
Najjaskrawszym tego
w przypadkach nagłego
przykładem jest szczeich
zapotrzebowania,
a nawet ich braku i przepionka potrójna MMR,
uodparniająca
przerwania realizacji kalendarza szczepień obociwko odrze, śwince
bezpośrednich
czy różyczce, którą plawiązkowych. Najwyższa
wydatków państwa
Izba Kontroli zwraca
nujemy zakupić w cena
ochronę
zdrowia
uwagę, że taka sytuacja
nie 161,35 zł, gdy średmiała miejsce w IV kwar- w 2017 r. przeznaczono nia cena na świecie
wynosi jedynie 24,91 zł.
tale 2013 r.5
na szczepienia

,
2
5
tysiąca

,
0
25
procent
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TABELA 6

Cena zakupu wybranych rodzajów szczepionek kupionych na świecie w 2017 r.
Szczepionka	Najniższa11	Najwyższa
Średnia	Planowana
				
światowa
cena zakupu
				
w złotówkach w Polsce w 2019 r.
DTaP-HiB-IPV (5w1)
23,76
216,75
84,23
108,00
DTaP-IPV
31,36
151,16
78,54
65,00
DTPw, p/błonicy-tężcowi-krztuścowi
do szczepienia dzieci do 2 r.ż.
0,42*
27,20
1,95
2,87
BCG, p/gruźlicy
0,23*
105,62
1,99
35,60
HiB, p/Haemophilius influenzae typu B
7,45
76,02
28,57
23,10
IPV, p/poliomyelitis
1,99*
161,13
16,81
22,68
Td, p/błonicy-tężcowi
0,19
101,27
9,09
8,10
dTap, p/błonicy-tężcowi-krztuścowi
0,92*
67,73
48,63
62,53
MMR p/odrze-śwince-różyczce
0,42
453,51
24,91
161,35
WZW B dla dzieci
0,31*
46,99
8,67
7,32
WZW B dla dorosłych
0,69*
216,25
26,01
37,80
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych WHO

5.1. Koszty budżetowe w alternatywnych
opcjach rozszerzonych
o nowe szczepienia
(szczepionki wysokoskojarzone)
W Polsce toczy się intensywna i wielowątkowa dyskusja na temat rozszerzenia czy
modyfikacji PSO. W tym kontekście wymieniane są chociażby szczepienia przeciw rotawirusom czy HPV, a także ewentualna korekta kształtu programu szczepień przeciw
pneumokokom. Jedną z możliwości zmiany
jest także rozszerzenie dostępu do szczepionek wysokoskojarzonych, co – z zastrzeżeniem, iż jest to przykład, a nie rekomendacja
– szerzej w tym miejscu omówimy.
Szczepionki
wysokoskojarzone
to
popularne określenie nowoczesnych
szczepionek 4-, 5- lub 6-składnikowych
chroniących w jednym wkłuciu przed odpowiednio 4, 5 lub 6 różnymi chorobami
zakaźnymi.
W ramach PSO dostępne są jednak
dwie szczepionki wysokoskojarzone:
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D
 TaP-IPV obejmująca szczepienie
przeciw:
- polio,
- błonicy, tężcowi i krztuścowi;
D
 TaP-IPV-HiB obejmująca szczepienie przeciw:
- polio,
- błonicy, tężcowi i krztuścowi,
- Haemophilus influenzae typu B.
W ramach PSO szczepionkę DTaP-IPV-HiB można zastosować jedynie w przypadku jej dostępności do szczepienia podstawowego i przypominającego.
W kwietniu tego roku ogłoszono przetarg na dostawę ww. szczepionki, w ramach którego dokonano zakupu 32,5 tys.
sztuk o łącznej wartości ponad 3 mln zł.
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TABELA 7

Przetarg nr ZZP-79/19
na zakup szczepionki wysokoskojarzonej 5w1
Nazwa
DTaP-IPV-HiB

Liczba sztuk
32500

Wartość zamówienia	Cena za 1 szt.
3 385 200 zł
104,16 zł
12

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Zakładu Zamówień Publicznych przy Ministrze Zdrowia

TABELA 8

Planowany zakup szczepionek wysokoskojarzonych w 2019 r.
Nazwa
DTPa-IPV
DTPa-IPV-HiB

Liczba sztuk
434 029
92 650

Wartość zamówienia	Cena za 1 szt.
28 211 885
65
10 006 200
108

Źródło: Opracowanie własne, Zakład Zamówień Publicznych przy Ministrze Zdrowia

TABELA 9

Planowany zakup tradycyjnych szczepionek w 2019 r.
przeciwko błonicy, tężcowi, krztuścowi, polio
oraz Haemophilus influenzae typu B
Nazwa
Liczba sztuk
dTap (p/błonicy-tężcowi-krztuścowi) 398 153
HiB
576 075
Polio IPV
361 875
Suma:		

Wartość zamówienia	Cena za 1 szt.
24 896 507,00 zł
13 307 332,00 zł
8 207 325,00 zł
46 411 164,00 zł

62,53 zł
23,10 zł
22,68 zł
108,31 zł

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Zakładu Zamówień Publicznych przy Ministrze Zdrowia

Ministerstwo Zdrowia w 2019 r. zaplanowało zakupić ww. szczepionki 5w1
(DTaP-IPV-HiB) w liczbie 92 650 dawek
przy cenie detalicznej 108 zł, wartość całości opiewa więc na 10 006 200 zł, natomiast szczepionkę 4w1 (DTaP-IPV) ministerstwo planuje nabyć w licznie 434 tys.
dawek za kwotę 28 mln zł.
Przykładowo szczepionka 5w1 (DTPa-IPV-HiB) pozwala zastąpić trzy dotychczas stosowane szczepionki tradycyjne
(niskoskojarzone). W planie na rok 2019
Ministerstwo Zdrowia przewidziało zakup
tych trzech tradycyjnych szczepionek za
kwotę blisko 46,5 mln zł.

Ministerstwo Zdrowia zaplanowało
zakup szczepionki 4w1 (DTPa-IPV), która uodparnia przeciwko błonicy, tężcowi, krztuścowi oraz polio. Aby jednak
zostać uodpornionym w takim samym
stopniu, jak w przypadku szczepionki
pięcioskładnikowej, należy dodatkowo
zaszczepić się przeciwko Haemophilus
influenzae typu B (HiB). Planowany koszt
takiego rozwiązania wynosi ok. 88 zł na
osobę.
Wprowadzenie szczepionek wysokoskojarzonych może skutkować podwyższeniem kosztów zakupu szczepionek
z budżetu państwa z dwóch powodów.
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Po pierwsze, pojedyncza szczepionka
wysokoskojarzona, która zastępuje kilka
pojedynczych, jest często droższa od kosztu zakupu całego pakietu, który zastępuje.
Szczepionka pięcioskładnikowa DTaP-HepB-IPV zastępuje 3 szczepionki, których jednostkowy zakup wynosi w sumie 92,53 zł. Również pięcioskładnikowa
szczepionka DTwP-HepB-HiB zastępuje
3 pojedyncze kosztujące 59,16 zł. Natomiast szczepionka sześcioskładnikowa
DTaP-HepB-HiB-IPV zastępuje 4 szczepionki, których zakup zaplanowany został
w sumie na 115,63 zł.
W dwóch z trzech powyższych przypadków szczepionka wieloskładnikowa
była nawet dwukrotnie droższa niż kupno trzech szczepionek tradycyjnych. Tylko cena jednej szczepionki wieloskład-

nikowej (5w1 DTwP-HepB-HiB) była
wyraźnie niższa, niż gdyby nabyć osobno trzy szczepionki tradycyjne. W tych
rozważaniach należy zastrzec, że koszt
dotychczas kupowanych szczepionek
różnił się niejednokrotnie znacząco od
średniej ceny światowej, co może się
przełożyć na jeszcze większe różnice.
Większość rodziców decyduje się na
rezygnację z darmowych tradycyjnych
szczepionek na rzecz kupowanych z własnych środków szczepionek wysokoskojarzonych13. W momencie wprowadzenia
takich szczepionek do PSO osoby te mogłyby zrezygnować z zakupu ze środków
własnych, koszty wówczas poniesie budżet państwa.
Drugą kwestią, na którą należy zwrócić uwagę, jest fakt, iż oznacza to mniej-

TABELA 10

Planowany zakup szczepionki czteroskładnikowej oraz
szczepionki przeciwko Haemophilus influenzae typu B w 2019 r.
Nazwa
Liczba sztuk
DTPa-IPV (p/błonicy-tężcowi-krztuścowi oraz polio)
434 029
HiB
576 075
Suma:		

Wartość zamówienia	Cena za 1 szt.
28 211 885,00 zł
13 307 332,00 zł
41 519 217,00 zł

65,00 zł
23,10 zł
88,10 zł

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Zakładu Zamówień Publicznych przy Ministrze Zdrowia

TABELA 11

Cena zakupu wybranych szczepionek wysokoskojarzonych
kupionych ze środków publicznych na świecie w 2017 r.
Szczepionka	Najniższa	Najwyższa Średnia światowa
			
w złotych
DTaP-HepB-IPV, p/błonicy-tężcowi-krztuścowi, polio, WZW typu B
97,03
215,56
183,02
DTaP-HepB-HiB-IPV, p/błonicy-tężcowi-krztuścowi, polio, Haemophilus
influenzae typu B oraz WZW typu B
68,26
352,43
142,14
DTwP-HepB-HiB, p/błonicy-tężcowi-krztuścowi, Haemophilus influenzae
typu B oraz WZW typu B
0,5314
24,09
6,88
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych WHO
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TABELA 12

Ceny poszczególnych szczepionek składających się na 1 szczepionkę
wieloskładnikową, wg zakładanych cen detalicznych w Planie Zamówień
Publicznych na 2019 r. Zakładu Zamówień Publicznych przy Ministrze Zdrowia
Szczepionka wieloskładnikowa
DTaP-HepB-IPV, p/błonicy-tężcowi-krztuścowi, polio, WZW typu B
DTaP-HepB-HiB-IPV, p/błonicy-tężcowi-krztuścowi, polio, Haemophilus influenzae
typu B oraz WZW typu B
DTwP-HepB-HiB, p/błonicy-tężcowi-krztuścowi,
Haemophilus influenzae typu B oraz WZW typu B

DTaP	

DTwP	HepB	IPV	HiB	Suma

62,5

x

7,32

22,68

x

92,53

62,5

x

7,32

22,68

23,1

115,63

x

28,74

7,32

X

23,1

59,16

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Zakładu Zamówień Publicznych przy Ministrze Zdrowia

szy średni koszt 1 szczepionki ze względu
na skalę zakupu ze środków publicznych,
gdyż rodzice zaopatrują się w szczepionki wysokoskojarzone detalicznie w aptekach, bądź korzystają z usług niepublicznych centrów medycznych.
Szczepionki wysokoskojarzone mogą
przyczynić się do zmniejszenia innych
kosztów publicznych, takich jak:
logistyka – (transport, magazynowanie) ze względu na mniejszą ilość

produktu (jedna szczepionka zastępuje nawet 6 innych),
u
 tylizacja szczepionek, ze względu na
mniejszą ilość produktu do utylizacji,
k oszty personelu medycznego dokonującego szczepień, ze względu
na specyfikę szczepionek wysokoskojarzonych, które dokonuje się
w ramach jednego wkłucia podczas
jednej wizyty, a nie kilku.

5.2. Alternatywne systemy finansowania
szczepień w krajach spoza Polski
Koszty na świecie
W latach 2010–2020 na programy szczepień ochronnych w 94 krajach świata wydane zostanie w sumie ok. 62 mld dolarów ze
środków publicznych. Z czego ponad połowę (34 mld) wydatkowane zostanie na obsługę systemów szczepień, natomiast koszt
zakupu szczepionek jest o 10 mld mniejszy
i wynosi 24 mld dolarów. Pozostałe 4 mld
zostaną przeznaczone na logistykę15.
Szczepionki mają niewielki udział
w światowym rynku produktów farmaceutycznych (2,4%) który wart jest ponad
1 bilion dolarów rocznie16.

Biorąc pod uwagę społeczne i ekonomiczne aspekty szczepień ochronnych,
takie jak zapobieganie chorobom, niepełnosprawności czy śmierci, każdy 1 dolar
przeznaczony na szczepienia w ciągu dekady zwraca się 44-krotnie17.

Organizacja szczepień
ochronnych w krajach UE
W krajach Europy Zachodniej koszt
szczepionek w ramach pełnego programu
szczepień ochronnych mieści się w granicach 328–2352 euro. Tak duży rozdźwięk
między krajami spowodowany jest różni-
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cami w cenach szczepionek, jak i samych
kalendarzach szczepień18.
W krajach Unii Europejskiej w różny
sposób podchodzi się do kwestii szczepień
ochronnych18. O ile każdy kraj ustanawia
własny programy szczepień ochronnych,
o tyle w większości krajów szczepienia nie
są obowiązkowe20. Pomimo braku obowiązku szczepień większość szczepionek
jest jednak finansowana ze środków publicznych21.
Tak samo jak różne są programy szczepień ochronnych, tak samo różne są zasady zakupu szczepionek i ich realizacji.
W większości przypadków odbywa się to
w sposób zbliżony do polskiego, a mianowicie odpowiednie preparaty są kupowane centralnie przez ministra właściwego
do spraw zdrowia bądź przez rządową
agencję do tego powołaną.
Przykładem kraju, w którym obowiązuje finansowanie centralne, jest Finlandia, która – mimo dobrowolności udziału
w programie – charakteryzuje się zaszczepieniem dzieci na poziomie przekraczającym 98%22 (choć zależy to również od rodzaju szczepienia).
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Narodowy Program Szczepień jest
przygotowywany przez Ministra Zdrowia
i Opieki Społecznej, natomiast realizacją
szczepień zajmuje się Narodowy Instytut
Zdrowia.
W krajach o zdecentralizowanej strukturze administracyjnej, jak Niemcy czy
Belgia, obowiązek ten jest w gestii władz
regionalnych.
W Belgii regionalne ministerstwa zdrowia są odpowiedzialne za organizowanie
i promocję programów szczepień. To na
nich spoczywa obowiązek zakupu, podania
i monitorowania poziomu szczepień. Konsekwencją takiego rozwiązania są różnice
w poszczególnych regionach, takie jak: różne procedury, organizacja przetargów, koszt
jednostkowy czy zakres programu publicznego – jednakże nie jest to zasada niepodważalna. Na przykład w lipcu 2015 r. Flandria zdecydowała się zastąpić szczepionkę
przeciwko pneumokokom zawierającą 13
serotypów szczepionką dziesięciowalentną, podczas gdy Walonia zdecydowała się
na podobny krok w maju 2016 roku23. Tym
niemniej w odpowiedzi na zmieniającą się
sytuację epidemiologiczną (wzrost ogólnej
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TABELA 13

Organizacja szczepień ochronnych w krajach UE w 2019 r.
	Obowiązek	Finansowanie
szczepień
z budżetu
Austria
nie
tak
Belgia
nie
tak
Bułgaria
tak
tak
Chorwacja
tak
tak
Cypr
nie
tak
Czechy
tak
tak
Dania
nie
tak
Estonia
nie
tak
Finlandia
nie
tak
Francja
tak
tak
Grecja
nie
tak
Hiszpania
nie
tak
Holandia
nie
tak
Irlandia
nie
tak
Litwa
nie
tak
Luksemburg
nie
tak
Łotwa
tak
tak
Malta
tak
tak
Niemcy
nie
tak
Polska
tak
tak
Portugalia
nie
tak
Rumunia
nie
tak
Słowacja
tak
tak
Słowenia
tak
tak
Szwecja
nie
tak
Węgry
tak
tak
Włochy
tak
tak
Zjednoczone Królestwo
nie
tak

Liczba chorób w ramach
obowiązkowych szczepień

11
9
10

11

14
3
11

10
9
11
10

Źródło: Europejskie Centrum Zapobiegania i Kontroli Chorób

liczby zgłaszanych przypadków inwazyjnej
choroby pneumokokowej przy jednoczesnym wzroście wykrywania izolatów serotypu 19A)24 belgijski urząd the Superior Health
Council wydał w grudniu 2018 r. rekomendację wyboru PCV 1325.
Część wydatków poniesionych na zakup
preparatów pokrywana jest z budżetu centralnego, natomiast większość tych kwot
pochodzi z lokalnych budżetów. Decyzje
o tym, które ze szczepionek będą oferowane nieodpłatnie, podejmowane są wspólnie
przez władze regionalne i krajowe, a krajowy

Minister Zdrowia i Opieki Społecznej sprawuje nadzór nad systemem szczepień na
terenie całego kraju.
W Niemczech, gdzie w 16 landach
prowadzone są autonomiczne polityki
zdrowotne, system szczepień ochronnych jest dodatkowo koordynowany
przez władze centralne. Rekomendowane szczepienia są w pełni finansowane
w ramach powszechnego ubezpieczenia
społecznego.
Stała Komisja ds. Szczepień (STIKO) jako
organ doradczy federalnego ministra zdro-
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wia publikuje coroczny program szczepień wraz z rekomendacjami dotyczącymi
szczepień dodatkowych w 20 różnych językach świata26, w tym po polsku27.
Szczepionki używane na terytorium
Federacji Niemieckiej muszą być zarejestrowane i dopuszczone do obrotu przez
Instytut Paul Ehrlich, który jest instytucją
federalną działającą w ramach Ministerstwa Zdrowia28.

Kary finansowe
za uchylanie się od szczepień
W krajach, w których funkcjonuje obowiązek szczepień, przewidziane są kary
za uchylanie się od tego obowiązku. Najczęściej stosowane są bezpośrednie kary
finansowe, jednak w niektórych krajach
można się spotykać również (bądź tylko)
z obniżeniem lub całkowitym odebraniem
świadczeń socjalnych.

W Niemczech, pomimo braku obowiązkowych szczepień, rodzicom, którzy
uchylają się od wizyty u lekarza przed posłaniem dziecka do przedszkola, grozi kara
do 2500 euro.

Kary niefinansowe
za uchylanie się od szczepień
Oprócz kwestii finansowych w niektórych krajach, jak we Włoszech bądź
w Czechach, można zostać ukaranym odmową przyjęcia dziecka do państwowych
placówek edukacyjnych czy klubów sportowych.
Wszystkie powyższe upomnienia są
ostrzeżeniem przed ograniczeniem praw
rodzicielskich, wprowadzeniem nadzoru
kuratora, a w najgorszym przypadku nawet – odebraniem dziecka i umieszczeniem go w rodzinie zastępczej lub w rodzinnym domu dziecka.

1 Art. 14 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, t.j. Dz. U. 2018 r. poz. 1510.
2 https://www.zzpprzymz.pl/o-nas/ [dostęp: 31.05.2019].
3 Oryginalna wartość podana w materiałach dotyczących danych Zakładu Zamówień Publicznych przy Ministrze Zdrowia (zob. https://www.zzpprzymz.pl/pliki/2019/02/
plan-2019.pdf [dostęp: 20.05.2019]) wynosiła 340 890 500 zł.
Bardzo duży rozdźwięk między opublikowanym założeniem a np. ostatnim przetargiem na szczepionkę p/pneumokokom (nr ZZP-202/18 z dnia 20/12/2018) wzbudził wątpliwości autorów raportu. W związku z tym wystosowaliśmy zapytanie do Zakładu Zamówień Publicznych przy Ministrze Zdrowia. W odpowiedzi uzyskaliśmy
potwierdzenie naszych wątpliwości i informację, że planowana kwota na zakup w tej pozycji wynosi 34 089 500 zł.
4 W odniesieniu do Mapy Wydatków w Ochronie Zdrowia 2017, http://www.mapawydatkow.pl/mapa-wydatkow-w-ochronie-zdrowia-2017, [dostęp: 28.04.2019].
5 NIK, System szczepień ochronnych dzieci, Informacja o wynikach kontroli, LKR.410.015.00.2015, Nr ewid. 209/2015/P15/080/LKR, 4 lutego 2016 r.
6 Tamże.
7 Wykaz zakupu szczepionek w ramach Programu Szczepień Ochronnych w latach 2016--2018, Zakład Zamówień Publicznych przy Ministrze Zdrowia,
[dostęp: 10.05.2019].
8 Szczepionka Td przeciw błonicy-tężcowi, wachlarz cenowy 0,04–101,27$, Vaccine Purchase Database, World Health Organization, https://www.who.int/immunization/programmes_systems/procurement/v3p/platform/module1/en/, [dostęp: 02.05.2019].
9 E. Belmonte, Prices - Numbers that don’t fit, https://medicamentalia.org/vaccines/prices/, [dostęp: 02.05.2019]
10 Vaccine Purchase Database, World Health Organization, https://www.who.int/immunization/programmes_systems/procurement/v3p/platform/module1/en/,
[dostęp: 02.05.2019].
11 Znakiem

* zaznaczone ceny względem kraju korzystającego z dotacji w ramach funduszu Gavi, The Gavi Matching Fund, https://www.gavi.org/investing/innovative
-financing/matching-fund/, [dostęp: 03.05.2019].
12 Przetarg o numerze ZZP-79/19 na zakup szczepionki p/błonicy, tężcowi i krztuścowi (bezkomórkowa, złożona), Poliomyelitis (inaktywowana) i Haemophilus influenzae typu B kompatybilna ze szczepionką infanrixipv+HiB do kontynuacji schematów szczepień; https://zzpprzymz.ezamawiajacy.pl/pn/zzpprzymz/demand/notice/
public/4625/details, [dostęp: 02.05.2019].
13 NIK, System szczepień ochronnych dzieci..., dz. cyt.
14 W
 kraju korzystającym z dotacji w ramach funduszu Gavi, The Gavi Matching Fund, https://www.gavi.org/investing/innovative-financing/matching-fund/,
[dostęp: 03.05.2019].
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15 A.
 Portnoy i in., Costs of vaccine programs across 94 low- and middle-income countries, s. 15–17, https://reader.elsevier.com/reader/sd/pii/S0264410X14016909?token=2225FDDD33F6AD1A2470992D7BF500692B10B1A3012EB923F6F822DE40A9793184B0596B6E38B20CD2DC2B18C43FB20C, [dostęp: 24.04.2019].
16 Vanderslott, M. Roser, Vaccination, https://ourworldindata.org/vaccination, [dostęp 02.05.2019].
17 S. Ozawa i in., Return On Investment From Childhood Immunization In Low - And Middle-Income Countries, 2011-20, s. 203, https://www.healthaffairs.org/doi/
pdf/10.1377/hlthaff.2015.1086, [dostęp: 25.04.2019].
18 O. Ethgena i in, The cost of vaccination throughout life: A western European overview, s. 2030, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4994732/pdf/khvi-1208-1154649.pdf [dostęp: 02.05.2019].
19 B. Rechel i in, The organization and delivery of vaccination services in the European Union, s. 10, https://ec.europa.eu/health/sites/health/files/vaccination/
docs/2018_vaccine_services_en.pdf, [dostęp: 02.05.2019].
20 E. Bozzola i in, Mandatory vaccinations in European countries, undocumented information, false news and the impact on vaccination uptake: the position of the

Italian pediatric socjety, s. 2, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6001041/pdf/13052_2018_Article_504.pdf, [dostęp: 23.04.2019].
21 Europejskie Centrum Zapobiegania i Kontroli Chorób (ECDC), https://vaccine schedule.ecdc.europa.eu/, [dostęp: 24.04.2019].
22 Poziom

szczepień wg roku narodzin, National Institute for Health and Welfare, https://sampo.thl.fi/pivot/prod/en/vaccreg/coverage/fact_coverage_infant?row=area-45584&column=vaccine-172606.172599.172605.172601&column=time-133277.133264.133270.133274.133285.133304.172587.345146, [dostęp: 30.04.2019]
23 Switch

in a childhood pneumococcal vaccination programme from PCV13 to PCV10: a defendable approach? https://www.thelancet.com/journals/laninf/article/
PIIS1473-3099(18)30346-3/fulltext [dostęp: 31.05.2019].
24 Tamże.

25 Advies 9519 – Vaccinatie tegen pneumokokken kinderen, https://www.health.belgium.be/en/node/34692 [dostęp: 31.05.2019].
26 Robert Koch Institute, https://www.rki.de/EN/Content/infections/asylum_seekers_and_health/content/immunisation_schedule.html, [dostęp: 23.04.2019].
27 Zalecenia Stałej Komisji ds. Szczepień (STIKO), 2018/19, https://www.rki.de/DE/Content/Infekt/Impfen/Materialien/Downloads-Impfkalender/Impfkalender_Polnisch.
pdf?__blob=publicationFile, [dostęp: 23.04.2019].
28 Instytucje federalne z zadaniami badawczo-rozwojowymi w obszarze działalności BMG, Ministerstwo Zdrowia, https://www.bundesgesundheitsministerium.de/
ministerium/ressortforschung/bundeseinrichtungen-mit-fue-aufgaben.html#c3710, [dostęp: 26.04.2019].
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