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Stosowanie szczepionek zalecanych i obowiązkowych 
przeciw tężcowi, błonicy i krztuścowi u dzieci w wybranej 
poradni podstawowej opieki medycznej

Usage of recommended and obligatory vaccines against tetanus, diphteria 
and pertussis in a single primary care setting
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A – przygotowanie projektu badania, B – zbieranie danych, C – analiza statystyczna, D – interpretacja danych,  
E – przygotowanie maszynopisu, F – opracowanie piśmiennictwa, G – pozyskanie funduszy

Wstęp. szczepienia przeciw tężcowi, błonicy i krztuścowi zostały wprowadzone do polskiego Programu szcze-
pień Ochronnych (PsO) w 1960 r. 
Cel pracy. Określenie, jak często szczepionki refundowane zastępowane są przez szczepionki zalecane. 
Materiał i metody. dokonano analizy dokumentacji medycznej w postaci 1341 kart uodpornienia dzieci urodzonych w latach 
2005–2011, będących pacjentami wybranej poradni podstawowej opieki medycznej w Józefowie (okolice Warszawy). Ob-
liczono odsetek dzieci w poszczególnych rocznikach korzystających ze szczepionek płatnych i bezpłatnych, opisano rodzaj 
stosowanych szczepionek oraz poprawność realizacji schematu szczepienia. 
Wyniki. liczba dzieci urodzonych w latach 2005–2011 szczepionych z użyciem szczepionek zawierających acelularną kom-
ponentę krztuścową (dtPa) w miejsce szczepionki pełnokomórkowej systematycznie rosła. Odsetek dzieci szczepionych 
z użyciem dtPa wynosił 63% w 2005 r. i wzrósł do 83,5% w 2011 r. zaobserwowano też trend wzrostowy w zakresie stoso-
wania szczepionek wysoce skojarzonych: w 2005 r. jedynie 20% dzieci było zaszczepionych z użyciem tego typu preparatów, 
podczas gdy w latach 2009–2011 wartości te oscylowały w granicach 78–80%. W latach 2005–2008 wielu pacjentów (od 28 
do 49,5%) miało nieprawidłowo stosowane zamiennie szczepionki wysoce skojarzone, podczas gdy w latach 2009–2011 nie-
prawidłowości tego typu stwierdzono jedynie u 1–1,5% szczepionych dzieci. 
Wnioski. Większość dzieci ze środowiska wielkomiejskiego szczepiona jest z użyciem szczepionek zalecanych, nierefundo-
wanych, zawierających acelularną komponentę krztuścową. Coraz popularniejsze staje się stosowanie szczepionek wysoce 
skojarzonych. Uzyskane wyniki mogą okazać się przydatne do porównań zużycia szczepionek obowiązkowych i zalecanych 
w skali kraju oraz być jednym z przyczynków do tworzenia PsO w Polsce.
Słowa kluczowe: szczepienie, błonica, tężec, krztusiec.

Background. Vaccination against tetanus, diphteria and pertussis has been introduced into a national immunization 
schedule in Poland since 1960. 
Objectives. to estimate how often obligatory vaccinations (dtPw) are replaced by recommended vaccinations (dtPa) in 
a paediatric population. 
Material and methods. medical documentation (vaccination cards) of 1341 patients from a single ambulatory care setting in 
Józefów (near Warsaw) was conducted. the proportions of children vaccinated with recommended vaccines were calculated. 
type of vaccines and correctness of realization of vaccination schedules were also analysed. 
Results. the authors observed an increasing trend in usage of recommended dtPa vaccines: in 2005 only 63% of children 
were vaccinated with dtPa while in 2011 – 83.5% of patients were vaccinated with dtPa. an increasing trend in the usage 
of pentavalent and hexavalent vaccines was also described: in 2005 only 20% patients were vaccinated with pentavalent or 
hexavalent vaccine while in 2009–2011: 78–80% patients were vaccinated with combined vaccines. in years 2005–2008 from 
28% to 49.5% patients were not vaccinated according to manufacturer’s recommendations, while in 2009–2011 – only 1%. 
Conclusions. most of children from the inner city population are vaccinated with recommended acellular pertussis vaccines 
(dtPa) instead of mandatory whole cell pertussis vaccines (dtPw). Present results may be used for future comparisons and may 
be helpful in creation of national immunization schedules. 
Key words: vaccination, tetanus, diphteria, pertussis.

Streszczenie

Summary

Wstęp
szczepienia przeciw tężcowi, błonicy i krztuścowi zosta-

ły wprowadzone do polskiego Programu szczepień Ochron-
nych (PsO) w 1960 r. Obecnie realizowane są z użyciem 
szczepionek: trójważnej z pełnokomórkową komponentą 
krztuścową (dtPw), trójważnej z acelularną komponentą 
krztuścową (dtPa), pięciowalentnej (dtPa+Hib+polio) lub 

sześciowalentnej (dtPa+Hib+polio+WzW b). tylko część 
z wymienionych szczepionek jest refundowana ze środków 
budżetowych, pozostałe – ze środków prywatnych.

Cel pracy
Celem pracy było określenie, jak często szczepionki re-

fundowane zastępowane są przez szczepionki zalecane. 
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Materiał i metody 
dokonano analizy dokumentacji medycznej w postaci 

1341 kart uodpornienia dzieci urodzonych w latach 2005– 
–2011, będących pacjentami wybranej poradni podstawo-
wej opieki medycznej w Józefowie (okolice Warszawy). 
Obliczono odsetek dzieci w poszczególnych rocznikach, 
korzystających ze szczepionek płatnych i bezpłatnych, opi-
sano rodzaj stosowanych szczepionek oraz poprawność re-
alizacji schematu szczepienia. 

Wyniki
liczba dzieci urodzonych w latach 2005–2011, szcze-

pionych z użyciem szczepionek zawierających acelularną 
komponentę krztuścową w miejsce szczepionki pełnoko-
mórkowej systematycznie rosła (tab. 1, ryc. 1).

Odsetek dzieci szczepionych z użyciem dtPa wynosił 
63% w 2005 roku i wzrósł do 83,5% w 2011 roku (ryc. 
1). zaobserwowano też trend wzrostowy w zakresie sto-
sowania szczepionek wysoce skojarzonych: w 2005 roku 
jedynie 20% dzieci było zaszczepionych z użyciem tego 
typu preparatów, podczas gdy w latach 2009–2011 – już 
78–80% (ryc. 2). W latach 2005–2008 wielu pacjentów 
(od 28 do 49,5%) miało nieprawidłowo stosowane zamien-
nie szczepionki wysoce skojarzone, podczas gdy w latach 
2009–2011 nieprawidłowości tego typu stwierdzano jedy-
nie u 1–1,5% szczepionych dzieci (tab. 2).

Dyskusja
W badanej populacji dzieci stwierdzono bardzo częste 

stosowanie szczepionek zalecanych zawierających acelu-

larną komponentę krztuścową (dtPa) zamiast refundowa-
nej ze środków budżetowych szczepionki pełnokomórko-
wej (dtPw). Wynika to najprawdopodobniej z chęci zapew-
nienia przez rodziców szczepionki bezpieczniejszej, czyli 
obarczonej mniejszą liczbą niepożądanych odczynów po-
szczepiennych w postaci gorączki i bólu oraz zaczerwienie-
nia w miejscu iniekcji [1]. Podobnie można tłumaczyć ob-
serwowany w badanej grupie dzieci trend wzrostowy w za-
kresie stosowania szczepionek wysoce skojarzonych, opisy-
wany także przez innych polskich autorów [2]. Otwarte po-
zostaje pytanie, jak często szczepionki zalecane zastępują 
szczepionki obowiązkowe (bezpłatne) w populacjach dzie-
ci ze środowisk wiejskich czy małych miast – być może nie 
dzieje się to tak często jak w relatywnie zamożnym środo-
wisku wielkomiejskim, z którego pochodziły badane dzieci. 

interesujące byłoby też stwierdzenie, czy rodzice, którzy 
kupują dzieciom szczepionki dtPa, decydują się także na 
zakup innych szczepionek zalecanych, pozwalających roz-
szerzyć PsO o inne szczepienia, zapobiegające takim choro-
bom zakaźnym, jak: zakażenia rotawirusowe, ospa wietrzna, 
grypa itd. być może wprowadzenie w 2012 r. zmian w PsO 
w postaci bezpłatnego szczepienia szczepionką dtPa dla 
dzieci przedwcześnie urodzonych oraz wszystkich w 16.– 
–18. miesiącu życia spowoduje, że panel szczepień zaleca-
nych opłacanych przez rodziców rozszerzy się.

Ważne jest także zwrócenie uwagi na fakt, iż w la-
tach 2005–2008 dość często stwierdzaną nieprawidłowo-
ścią w realizacji PsO z użyciem szczepionek zalecanych 
przeciw tężcowi, błonicy i krztuścowi było zamienne stoso-
wanie szczepionek trójważnej, pięcio- i sześcioskładniko-
wej, podczas gdy takie postępowanie jest niezgodne z za-
leceniami producenta oraz zaleceniami eksperckimi. zale-
cenia te wynikają z faktu, iż skuteczność poszczególnych 

Tabela 1. Liczba dzieci szczepionych z użyciem szczepionek DTPw, DTPa i wysoce skojarzonych (pięcio- i sześciowalent-
nych) urodzonych w latach 2005–2011

Rok 
urodzenia

Liczba 
dzieci

Liczba dzieci 
szczepionych 
DTPw

Liczba dzieci 
szczepionych 
DTPa

Liczba dzieci szczepionych 
DTPa+Hib+polio

Liczba dzieci szczepionych 
DTPa+Hib+polio+WZW B

2005 282 104 121 50 7

2006 200 45 84 (1)* 30 41

2007 203 36 99 (5)* 29 39

2008 216 32 47 (4)* 80 57

2009 210 38 4 (4)* 87 81

2010 203 36 6 (3)* 93 68

2011 146 24 7 (4)* 58 57

* W nawiasach podano liczbę dzieci zaszczepionych szczepionką dtPa zamiast dtPw bezpłatnie, zgodnie z zaleceniem neurologa.

Rycina 1. Odsetek dzieci zaszczepionych z użyciem różnych rodzajów szczepionek z acelularną komponentą krztuścową w la-
tach 2005–2011
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Wnioski
Większość dzieci ze środowiska wielkomiejskiego 

szczepiona jest z użyciem szczepionek zalecanych, niere-
fundowanych, zawierających acelularną komponentę krztu-
ścową. Coraz popularniejsze staje się stosowanie szczepio-
nek wysoce skojarzonych. Uzyskane wyniki mogą okazać 
się przydatne do porównań zużycia szczepionek obowiąz-
kowych i zalecanych w skali kraju i być jednym z przyczyn-
ków do tworzenia PsO w Polsce.

preparatów oceniania była tylko w danym schemacie, nie 
oceniano skuteczności w schematach mieszanych [3]. Od  
2009 r. jedynie 1% dzieci miało wykonywane tego typu za-
miany – co świadczyć może o skuteczności działań eduka-
cyjnych adresowanych do lekarzy i pielęgniarek zajmują-
cych się szczepieniami.
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Tabela 2. Poprawność realizacji schematu szczepień z użyciem szczepionek typu DTPw, DTPa 
i wysoce skojarzonych (pięcio- i sześciowalentnych) u dzieci urodzonych w latach 2005–2011

Rok 
urodzenia

Zamiana DTPw 
na DTPa

Zamiennie stosowane 
szczepionki DTPa/DTPa+Hib+polio/
/DTPa+Hib+polio+WZW B

% pacjentów szczepionych 
niezgodnie z rekomendacjami

2005 14 pacjentów 100 pacjentów 35,4

2006 6 pacjentów 91 pacjentów 45,5

2007 5 pacjentów 100 pacjentów 49

2008 5 pacjentów 49 pacjentów 23

2009 8 pacjentów 2 pacjentów 1

2010 5 pacjentów 3 pacjentów 1,5

2011 3 pacjentów 2 pacjentów 1,4

Rycina 2. Odsetek dzieci zaszczepionych z użyciem szczepionek z acelularną komponentą krztuścową i wysoce skojarzonych 
(pięcio- lub sześciowalentnych) w latach 2005–2011 


