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Opinie rodziców na temat zasadności szczepień  
obowiązkowych w Polsce

Parents’ opinions on the legitimacy of mandatory vaccination in Poland

EwElina Łopata1, A, B, E, pawEŁ BiEsiada1, A, B, E, sylwia KaŁucKa2, A–G

1 studenckie Koło naukowe Medycyny Rodzinnej przy pierwszym Zakładzie Medycyny Rodzinnej 
uniwersytetu Medycznego w Łodzi
2 pierwszy Zakład Medycyny Rodzinnej uniwersytetu Medycznego w Łodzi

A – przygotowanie projektu badania, B – zbieranie danych, C – analiza statystyczna, D – interpretacja danych,  
E – przygotowanie maszynopisu, F – opracowanie piśmiennictwa, G – pozyskanie funduszy

Wstęp. aby przeprowadzić szczepienia ochronne u dziecka bez zakłóceń, potrzebna jest współpraca z rodzi-
cami. niestety, w związku z narastaniem negatywnych opinii na temat szczepień ochronnych coraz więcej rodziców rezygnu-
je ze szczepienia lub opóźnia podanie kolejnej dawki szczepionki u dziecka. 
Cel pracy. poznanie opinii rodziców na temat zasadności szczepień obowiązkowych w polsce. 
Materiał i metody. Badaniem objęto 101 osób posiadających dzieci w wieku do 6 lat. Badanie realizowano w formie autorskiej 
ankiety przeprowadzanej głównie w punktach szczepień oraz placówkach przedszkolnych. 
Wyniki. 80,2% rodziców uważa, że szczepienia ochronne powinny nadal być w polsce obowiązkowe, ale 19,8% jest za 
zniesieniem obowiązku szczepień. 19,8% badanych zdarza się nie przestrzegać wyznaczonych terminów zgłaszania się 
z dzieckiem na szczepienia. 9,9% osób potwierdziło wystąpienie u dziecka niepożądanego objawu poszczepiennego. lekarz 
rozmawiał o szczepieniu dziecka tylko z 12,87% spośród rodziców. najwięcej osób jako źródło informacji o szczepieniach 
wskazało internet (89 osób) i znajomych (80 osób), a spośród zawodów medycznych – tylko lekarza (22 osoby). 
Wnioski. prawie 20% spośród badanych rodziców nie zgadza się z utrzymywaniem w polsce obowiązku szczepień ochron-
nych. dominującym źródłem informacji o szczepieniach są dla badanych materiały dostępne w internecie oraz opinie zna-
jomych. 
Słowa kluczowe: szczepienia, dziecko, lekarz.

Background. the cooperation with parents is required to carry out vaccinations among children without any inter-
ference. unfortunately, due to the negative opinions about vaccinations, the increasing number of parents give up the vaccina-
tion or delay administration of the next vaccination dose to their child. 
Objectives. the aim of the study was to investigate the opinions of parents on the legitimacy of compulsory vaccination in 
poland. 
Material and methods. the study involved 101 people who had children aged up to 6 years. the study was carried out in the 
form of a proprietary survey, conducted mainly in the vaccination points, preschools. 
Results. 80.2% of parents consider that vaccinations should be still mandatory in poland but 19.8% is for discontinuing it. 
19.8% of respondents sometimes do not obey deadlines to vaccinate their children. 9.9% of the respondents confirmed the 
occurrence of postvaccinal side effect in their child. the physician talked to only 12.87% of parents about vaccinations of their 
child. Most people as a source of information about immunization indicated the internet (89 respondents), friends (80) and 
physicians (22). 
Conclusions. almost 20% of the parents do not agree with maintaining obligatory vaccinations in poland. the predominant 
source of information about vaccinations for respondents are materials available in the internet and opinions of friends.
Key words: vaccination, child, physician.

Streszczenie

Summary

Wstęp
pierwsze obowiązkowe szczepienia na terenie polski za-

częto wprowadzać już na początku XiX wieku. w 1919 r.  
została w polsce wydana ustawa o przymusowym szcze-
pieniu ochronnym przeciw ospie prawdziwej, co przyczy-
niło się do całkowitej eradykacji tej choroby na świecie 
już w 1979 r. [1]. w latach 1955–1963 powstał w polsce 
program szczepień ochronnych (pso), zawierający wy-
kaz szczepień obowiązkowych i zalecanych oraz zasady 
ich przeprowadzania, popularnie nazywane Kalendarzem 
szczepień. Jest on aktualizowany co roku przez Główne-
go inspektora sanitarnego na wniosek Komisji Epidemiolo-
gii i chorób Zakaźnych Rady sanitarno-Epidemiologicznej 
i pediatrycznego Zespołu Ekspertów ds. pso. opracowywa-
ny jest na podstawie  sytuacji epidemiologicznej w polsce 
i krajach sąsiednich, zaleceń Światowej organizacji Zdrowia 

(wHo) oraz możliwości finansowych państwa [2]. szcze-
pienia obowiązkowe w polsce prowadzone są wśród dzieci 
i młodzieży (od pierwszej doby życia dziecka aż do 19. roku 
życia) oraz wśród osób narażonych w sposób szczególny 
na zakażenie [3]. najwięcej szczepień ochronnych wyko-
nywanych jest u dzieci do 6. roku życia, a w szczególności 
w ciągu pierwszych 2 lat. aby przeprowadzić je u dziec-
ka bez zakłóceń, potrzebna jest współpraca z rodzicami. 
niestety coraz więcej rodziców rezygnuje ze szczepienia 
lub opóźnia podanie kolejnej dawki szczepionki u dziecka 
[4]. wynika to z coraz szerzej wygłaszanych negatywnych 
opinii na temat szczepień ochronnych i dużej dostępno-
ści, przede wszystkim w internecie i mediach, materiałów 
propagujących ruch antyszczepionkowy [5]. przyczynia się 
do tego narastająca niewiedza i wątpliwości rodziców oraz 
niewystarczająca liczba rzetelnych materiałów informacyj-
nych w placówkach medycznych.
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Cel pracy 
celem pracy było poznanie opinii rodziców na temat 

zasadności szczepień obowiązkowych w polsce.

Materiał i metody 
Badaniem objęto 101 osób posiadających dzieci w wie-

ku do 6 lat. Badanie realizowano w formie autorskiej ankiety 
przeprowadzanej głównie w punktach szczepień oraz pla-
cówkach przedszkolnych i szkolnych. anonimową i dobro-
wolną ankietę rodzice mogli wypełnić w domu i dopisać 
swoje komentarze tak istotne dla prowadzonego badania. 
na podstawie wyników ankiet została opracowana analiza 
statystyczna.

Wyniki
na postawione rodzicom pytanie: „czy uważa pan/pani, 

że szczepienia przeciw chorobom zakaźnym wśród dzieci 
nadal powinny być w polsce obowiązkowe?” 80,20% ro-
dziców odpowiedziało twierdząco, ale 19,80% z nich wy-
raziło odpowiedź negatywną (ryc. 1).

Rycina 1. czy uważa pan/pani, że szczepienia przeciw cho-
robom zakaźnym wśród dzieci nadal powinny być w polsce 
obowiązkowe? 

Jednocześnie wszyscy badani zadeklarowali, że podda-
ją swoje dziecko szczepieniom ochronnym zgodnie z obo-
wiązującym kalendarzem szczepień. Jednak 19,8% rodzi-
ców zdarza się nie przestrzegać wyznaczonych terminów 
zgłaszania się z dzieckiem na szczepienia (ryc. 2).

Rycina 2. czy przestrzega pan/pani wyznaczonych dat zgłasza-
nia się z dzieckiem na szczepienia?

większość osób badanych deklaruje, że wie, jakie mogą 
być konsekwencje dla społeczeństwa i samego dziecka 
związane z niezgłaszaniem się z nim na szczepienia. 9,9% 
spośród badanych potwierdziło wystąpienie u dziecka nie-
pożądanego objawu poszczepiennego. spośród możliwych 

objawów rodzice wybierali miejscowy obrzęk kończyny 
oraz silne miejscowe zaczerwienienie w miejscu podania 
szczepionki (ryc. 3). wszyscy rodzice zgłosili personelowi 
medycznemu wystąpienie u dziecka niepożądanego obja-
wu poszczepiennego.

Rycina 3. objawy niepożądane po szczepieniu

w ankiecie postawiono pytanie o możliwość rozwinię-
cia się po szczepieniu jakiejś choroby. wśród najczęściej 
wymienianych przez rodziców chorób znalazły się: autyzm, 
dziecięce porażenie mózgowe, różyczka, alergie, reumato-
idalne zapalenie stawów, gruźlica, zapalenie płuc, zakaże-
nie rotawirusem, angina, ospa wietrzna.

aby obniżać negatywne nastawienie do szczepień 
ochronnych, personel medyczny powinien dołożyć wszel-
kich starań i rzetelnie udzielać informacji rodzicom, zgła-
szającym się na kolejne szczepienie z dzieckiem [6]. Ba-
danie pokazało jednak, iż tylko z 12,87% rodziców lekarz 
rozmawiał o szczepieniu dziecka i odpowiedział na pytania 
w sposób wyczerpujący. natomiast 87,13% spośród bada-
nych przyznało, że lekarz w ogóle nie rozmawiał z nimi na 
temat szczepień (ryc. 4).

Rycina 4. czy przed zaszczepieniem dziecka lekarz rozmawiał 
z panem/panią na temat szczepienia?

na pytanie, jakich informacji na temat szczepień od 
pracowników służby zdrowia oczekiwaliby badani, więk-
szość osób odpowiadała, że przede wszystkim rzetelnych 
i uczciwych oraz dotyczących m.in. działań niepożąda-
nych szczepionek. tych informacji ponad 3/4 badanych 
nie otrzymała ani od lekarza ani od pielęgniarki szczepią-
cej dziecko. nie dziwi zatem, iż badani poszukują informa-
cji o szczepieniach ochronnych gdzie indziej. najwięcej 
osób jako źródło informacji wskazało internet (89 osób) 
i znajomych (80 osób), a spośród zawodów medycznych 
– wskazywano tylko lekarza (22 osoby). nikt z badanych 
nie poszukiwał informacji o szczepieniach u pielęgniarki 
i farmaceuty (ryc. 5).
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Rycina 5. Gdzie szukał/szukała pan/pani informacji na temat 
szczepień ochronnych? 

Wnioski
1. prawie 20% spośród badanych rodziców nie zgadza 

się z utrzymywaniem w polsce obowiązku szczepień 
ochronnych.

2. Z wystąpieniem niepożądanego objawu poszczepien-
nego u swojego dziecka zetknęło się 9,9% badanych. 

3. część rodziców słyszała o rozwinięciu się chorób po za-
szczepieniu dziecka – najczęściej wymieniane były: au-
tyzm, dziecięce porażenie mózgowe, różyczka, alergie itp.

4. dominującym źródłem informacji dla badanych są ma-
teriały dostępne w internecie oraz opinie znajomych, 
a nie profesjonalny personel medyczny.
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