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Realizacja Programu Szczepień Ochronnych u dzieci 
z chorobami przewlekłymi w wybranej poradni 
podstawowej opieki zdrowotnej w Warszawie

Realization of immunization schedule in children with chronic disorders 
in a single primary care setting in Warsaw
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E – przygotowanie maszynopisu, F – opracowanie piśmiennictwa, G – pozyskanie funduszy

Wstęp. zgodnie z obowiązującym w Polsce Programem szczepień ochronnych (Pso), szczepienia dzieci we-
dług wieku są szczepieniami obowiązkowymi. stan realizacji Pso w naszym kraju jest nadal bardzo dobry i utrzymuje się 
na poziomie 94–98%, tym niemniej jednak w wielu przypadkach szczepienia są realizowane nieterminowo, m.in. z powodu 
przeciwwskazań medycznych. 
Cel pracy. Ustalenie stanu realizacji Pso u dzieci z chorobami przewlekłymi pozostającymi pod opieką jednej z poradni 
podstawowej opieki zdrowotnej w Warszawie. 
Materiał i metody. dokonano analizy dokumentacji medycznej (historia zdrowia i choroby dziecka, karta uodpornienia) 861 
dzieci pozostających pod opieką wybranej poradni Poz w Warszawie. oceniano kompletność i poprawność realizacji Pso  
w grupie 60 dzieci (co stanowi 7% dzieci z wybranej poradni) ze zdiagnozowanymi chorobami i stanami przewlekłymi, takimi 
jak: wcześniactwo, zaburzenia ośrodkowego układu nerwowego, astma oskrzelowa, alergia pokarmowa, wady serca, niedo-
krwistość hemolityczna, choroba nowotworowa. 
Wyniki. W 62% przypadków u dzieci z chorobami przewlekłymi Pso realizowany był prawidłowo i bez opóźnień. U jednego 
dziecka z rozpoznaniem nowotworu złośliwego szczepienia zostały wstrzymane do odwołania i ich nie wykonywano. W po-
zostałych przypadkach opóźnienia stwierdzane były u 16–52% pacjentów i najczęściej (52%) dotyczyły szczepienia przeciw 
odrze, śwince, różyczce. U większości dzieci z chorobami przewlekłymi zamiast szczepionki dTPw stosowano szczepionkę 
dTPa (86–100%). szczepienia przeciw ospie wietrznej lub zakażeniom wywołanym przez Streptococcus pneumoniae u dzie-
ci grup ryzyka realizowane były z częstością od 0 do 86%. 
Wnioski. realizację Pso u dzieci z chorobami przewlekłymi należy uznać za suboptymalną. należy wzmocnić nadzór nad 
prawidłową realizacją Pso u dzieci z chorobami przewlekłymi, co leży w kompetencjach lekarza Poz.
Słowa kluczowe: szczepienie, program szczepień ochronnych, dzieci, choroba przewlekła.

Background. Polish national immunization programme consists of mandatory and recommended vaccines. Vac-
cination coverage rates remain on high levels (94-98%). However, some patients have delayed or not realized immunization 
schedules as the result of medical contraindications. 
Objectives. To evaluate realization of vaccination schedule in children with chronic disorders. 
Material and methods. The authors analysed medical documentation of 861 paediatric patients in a single primary care setting in War-
saw and found 60 (7%) patients with chronic disorders (prematurity, neurological disorders, bronchial asthma, food allergy, haemolytic 
anaemia and neoplastic disease). Among children with chronic diseases the authors analysed realization of immunization schedule.
Results. The immunization schedule was realized without delays and missed vaccinations in 62% cases of children with 
chronic disorders. delays in realization of immunization schedules were reported in 16–52% cases, the most often observed 
in mumps, measles and rubella vaccination (52%). most of children with chronic disorders were vaccinated with dTPa instead 
dTPw vaccine (86–100%). recommended vaccines against Streptococcus pneumoniae infections and varicella were given 
from 0 to 87% of patients with chronic disorders.
Conclusions. The realization of immunization schedule in children with chronic disorders was suboptimal. The improvement 
in realization of immunization schedule among children with chronic diseases is required and general practitioners should be 
more involved in this process. 
Key words: vaccination, immunization schedule, children, chronic disease.

Streszczenie

Summary

Wstęp
zgodnie z obowiązującym w Polsce Programem szcze-

pień ochronnych (Pso), szczepienia dzieci według wie-
ku są szczepieniami obowiązkowymi. stan realizacji Pso 
w naszym kraju pozostaje na poziomie 94–98%, tym nie-
mniej jednak w wielu przypadkach szczepienia są niere-
alizowane terminowo, m.in. z powodu przeciwwskazań 
medycznych. co roku blisko 6000 dzieci ma opóźniane 

szczepienia przeciw tężcowi, błonicy i krztuścowi z powo-
dów medycznych [1]. dzieci z chorobami przewlekłymi 
szczególnie często mają zaburzoną realizację Pso.

Cel pracy
Ustalenie stanu realizacji Pso u dzieci z chorobami 

przewlekłymi pozostającymi pod opieką jednej z poradni 
podstawowej opieki zdrowotnej (Poz) w Warszawie.
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Materiał i metody
dokonano analizy dokumentacji medycznej (historia 

zdrowia i choroby dziecka, karta uodpornienia) 861 dzieci 
pozostających pod opieką wybranej poradni Poz w War-
szawie. oceniano kompletność i poprawność realizacji Pso 
w grupie 60 dzieci ze zdiagnozowanymi chorobami prze-
wlekłymi wymienionymi w tabeli 1.

Tabela 1. Liczba dzieci z chorobami przewlekłymi wraz 
z określeniem rodzaju schorzeń

Rozpoznanie Liczba 
dzieci

% dzieci z choro-
bami przewlekłymi

nowotwór złośliwy 1 1,6

niedokrwistość hemoli-
tyczna

2 3,2

Wady serca 7 11,6

Wcześniactwo 19 31,6

Astma oskrzelowa 6 10

Alergia pokarmowa 6 10

zaburzenia ośrodkowego 
układu nerwowego

19 31,6

Łącznie 60 100

Wyniki
Wśród 861 pacjentów wybranej poradni Poz znalazło 

się 60 dzieci z chorobami przewlekłymi, co stanowi 7% ba-
danej populacji. Większość z tych pacjentów to były dzie-
ci urodzone przedwcześnie oraz z nieokreślonymi zaburze-
niami ze strony ośrodkowego układu nerwowego (opisywa-
nymi np. jako wzmożone napięcie mięśniowe) – stanowiły 
one 31,6% dzieci z chorobami przewlekłymi. W 62% przy-
padków u dzieci z chorobami przewlekłymi Pso realizowa-
ny był prawidłowo i bez opóźnień (tab. 2).

Tabela 2. Realizacja PSO u dzieci z chorobami 
przewlekłymi

Realizacja PSO Liczba 
dzieci

% dzieci z choroba-
mi przewlekłymi

bezterminowe wstrzyma-
nie szczepień 3 5

czasowe wstrzymanie 
szczepień 20 33

brak opóźnień w realiza-
cji Pso 37 62

U jednego dziecka z rozpoznaniem nowotworu złośli-
wego szczepienia zostały wstrzymane do odwołania i ich 
nie wykonywano. W pozostałych przypadkach opóźnienia 
stwierdzane były u 16–52% pacjentów i najczęściej (52%) 
dotyczyły szczepienia przeciw odrze, śwince, różyczce 
(mmr) (tab. 3).

U większości dzieci (86–100%) z chorobami przewle-
kłymi, zamiast szczepionki z pełnokomórkową komponentą 
krztuścową (dTPw) stosowano szczepionkę z komponentą 
celularną (dTPa) (tab. 4).

szczepienia przeciw ospie wietrznej lub zakażeniom 
wywołanym przez Streptococcus pneumoniae u dzieci grup 
ryzyka realizowane były z częstością od 0 do 86% (tab. 5).

Tabela 3. Opóźnienia w realizacji PSO z uwzględnieniem 
poszczególnych rodzajów szczepionek

Rozpoznanie/
/liczba (odse-
tek) dzieci za-
szczepionych 
przeciw danej 
chorobie

Td DTPw/
/DTPa

MMR Polio WZW
B

Hib

nowotwór 
złośliwy

0 1
(100%)

1 
(100%)

1
(100%)

1 
(100%)

1 
(100%)

niedokrwistość 
hemolityczna

0 0 1
(50%)

0 0 0

Astma oskrze-
lowa

0 1
(16%)

1
(16%)

1
(16%)

0 1
(16%)

Alergia pokar-
mowa

0 3
(50%)

1
(16%)

3
(50%)

0 0

Wady serca 2
(28%)

2
(28%)

2
(28%)

2
(28%)

2
(28%)

2
(28%)

Wcześniactwo 4
(21%)

9
(47%)

10
(52%)

10
(52%)

4
(21%)

9
(47%)

zaburzenia 
Oun

3
(16%)

9
(47%)

8
(42%)

8
(42%)

1
(5%)

9
(47%)

td – szczepienie przeciw tężcowi i błonicy; dTPw/dTPa – szcze-
pionka przeciw tężcowi, błonicy i krztuścowi (w – pełnokomór-
kowa, a – celularna); mmr – szczepionka przeciw odrze, świn-
ce, różyczce; Hib – szczepionka przeciw Haemophilus influenzae; 
szczepionka przeciw WzW b – wirusowemu zapaleniu wątroby 
typu b.

Tabela 4. Realizacja PSO z użyciem celularnej szczepionki 
przeciwkrztuścowej (DTPa) zamiast szczepionki pełnoko-
mórkowej (DTPw)

Rozpoznanie Liczba dzie-
ci z danym 
rozpozna-
niem 

Liczba dzie-
ci, którym 
podano 
szczepionkę 
DTPw (%)

Liczba dzie-
ci, którym 
podano 
szczepionkę 
DTPa (%)

nowotwór zło-
śliwy

1 0 0

niedokrwi-
stość hemoli-
tyczna

2 0 2
(100%)

Astma oskrze-
lowa

6 0 6
(100%)

Alergia pokar-
mowa

6 0 6
(100%)

Wady serca 7 1 6
(86%)

Wcześniactwo 19 0 19
(100%)

zaburzenia 
Oun

19 0 18
(95%)

Dyskusja
realizacja Pso u dzieci z chorobami przewlekłymi 

może napotykać pewne trudności, co związane jest na przy-
kład z zaostrzeniem choroby podstawowej. W badanej gru-
pie dzieci u 62% pacjentów z chorobami przewlekłymi Pso 
realizowany był jednak prawidłowo i bez opóźnień – nie 
jest to jednak wskaźnik zadowalający. Pozytywnie należy 
ocenić częste stosowanie szczepionki dTPa zamiast szcze-
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pionki dTPw, bowiem ta pierwsza charakteryzuje się lep-
szym profilem bezpieczeństwa, jeśli chodzi o występowa-
nie niepożądanych odczynów poszczepiennych (noP) [1].
W badanej grupie większość dzieci z rozpoznaną choro-
bą przewlekłą stanowiły dzieci przedwcześnie urodzo-
ne i dzieci z nieokreślonymi zaburzeniami ze strony oUn  
– i u tych dzieci zamiana dTPw na dTPa jest jak najbar-
dziej wskazana i refundowana ze środków budżetowych. 
W pozostałych przypadkach, w zakresie stosowania szcze-
pionek zalecanych, jedynie u dzieci z wadami często sto-
sowano szczepienie przeciw Streptococcus pneumoniae 
(87%), u pozostałych pacjentów stosowanie szczepień za-
lecanych, zarówno przeciw zakażeniom pneumokokowym, 
jak i przeciw ospie wietrznej należy uznać za niewystarcza-
jące. Uzyskane wyniki są zbieżne z danymi z polskiego pi-
śmiennictwa wskazującymi na niskie zużycie szczepionek 
zalecanych w populacji dzieci [3].

Wnioski

realizację Pso u dzieci z chorobami przewlekłymi na-
leży uznać za suboptymalną. należy wzmocnić nadzór nad 
prawidłową realizacją Pso u dzieci z chorobami przewle-
kłymi – co leży w kompetencjach lekarza Poz.

Tabela 5. Realizacja obowiązkowych szczepień ochronnych 
przeciw inwazyjnym zakażeniom Streptococcus pneumo-
niae i ospie wietrznej u dzieci z grup ryzyka

Rozpoznanie Liczba dzieci ze zre-
alizowanym szcze-
pieniem przeciw 
Streptococcus pneu-
moniae (% zaszcze-
pionych dzieci z da-
nym rozpoznaniem)

Liczba dzieci ze zre-
alizowanym szcze-
pieniem przeciw 
ospie wietrznej 
(% zaszczepionych 
dzieci z danym roz-
poznaniem)

Wcześniactwo 6
(31,5%)

4
(21%)

niedokrwistość 
hemolityczna

2
(100%)

1
(50%)

Astma oskrze-
lowa

4
(66,6%)

0
(0%)

Wady serca 6
(85,7%)

3
(42,8%)

nowotwór zło-
śliwy

0
(0%)

0
(0%)

łącznie 18
(51,4%) 

8
(22,8%)

Piśmiennictwo
1. budzyn d. Przyczyny niskiego wykonawstwa i opóźnień realizacji obowiązkowych szczepień dzieci. Przegl Ped 2000; 30: 

283–287.
2. nitsch-osuch A, kozerska A, Topczewska-cabanek A, i wsp. realizacja Programu szczepień ochronnych u dzieci z zasto-

sowanie szczepionek zalecanych w wybranej poradni medycyny rodzinnej. Fam Med Prim Care Rev 2012; 14(3): 410–413.
3. Pasalska-niewęgłowska k. realizacja Programu szczepień ochronnych w Poradni dziecięcej w Gdańsku. Fam Med Prim Care 

Rev 2009; 11(3): 453–455.

Adres do korespondencji:
dr n. med. Aneta nitsch-osuch
katedra i zakład medycyny rodzinnej z oddziałem 
klinicznym chorób Wewnętrznych i metabolicznych WUm
ul. banacha 1a, blok F
02-097 Warszawa
Tel.: 22 599-21-90
e-mail: anitsch@amwaw.edu.pl

Praca wpłynęła do redakcji: 28.02.2013 r.
Po recenzji: 25.03.2013 r.
zaakceptowano do druku: 10.04.2013 r. 



A. nitsch-osuch i wsp. • realizacja Programu szczepień ochronnych u dzieci z chorobami przewlekłymi... 
Fa

m
ily

 M
ed

ic
in

e 
&

 P
ri

m
ar

y 
C

ar
e 

Re
vi

ew
 2

01
3;

 1
5,

 3
362


