
 Streszczenie  Wstęp. Epidemiologia zachorowań na krztusiec w Polsce, jak i w innych krajach rozwiniętych zmieniła 
się w ciągu ostatnich dziesięcioleci – obecnie na krztusiec chorują najczęściej młodzież i osoby dorosłe, co wynika 
m.in. z zanikania odporności poszczepiennej, która utrzymuje się jedynie 6–14 lat. Aktualna sytuacja epidemiolo-
giczna wskazuje na potrzebę wykonywania dawek przypominających szczepienia przeciw krztuścowi u nastolatków 
i/lub osób dorosłych z użyciem szczepionek o zmniejszonej dawce antygenów krztuścowych, toksoidu błoniczego 
i tężcowego (Tdpa).
Cel pracy. Poznanie stanu wiedzy i postrzegania szczepień przeciw krztuścowi w populacji rodziców dzieci w wieku 
0–18 lat. 
Materiał i metody. Przeprowadzono ankietę wśród rodziców dzieci w wieku 0–18 lat będących pacjentami poradni 
lekarza rodzinnego w Otrębusach. Zgodę na udział w badaniu wyraziło 119 rodziców: 111 matek i 8 ojców. 90% 
rodziców było w wieku poniżej 40. roku życia, 13% (tj. 16 osób) z nich miało dzieci w wieku do 1. roku życia. 
Wyniki. 86% rodziców zadeklarowało, iż nie posiada wiedzy na temat strategii kokonowej szczepień przeciw krztu-
ścowi. 61% respondentów przypuszczało lub zgadzało się z opinią, że szczepienia dorosłych mogą chronić przed 
zachorowaniem dzieci. 9% ankietowanych uzyskało od lekarza pierwszego kontaktu informację o możliwości szcze-
pienia przeciw krztuścowi u młodzieży i osób dorosłych. Tylko jedna matka podała, że została zaszczepiona przeciw 
krztuścowi, bo chciała chronić przed zakażeniem swoje dziecko. 85% rodziców zadeklarowało, iż chciałoby uzyskać 
informacje o strategii kokonowej szczepień ochronnych. 81% rodziców uznało, że lekarze są za mało zaangażowani 
w informowanie pacjentów o możliwościach szczepień, w tym realizacji strategii kokonowej. 
Wnioski. Stan wiedzy rodziców o szczepieniach przeciw krztuścowi u młodzieży i osób dorosłych jest bardzo nieza-
dowalający. Rodzice oczekują takich informacji od lekarza, w związku z tym konieczne jest większe zaangażowanie 
pracowników medycznych w promowanie szczepień przeciw krztuścowi i strategii kokonowej szczepień ochronnych 
wśród pacjentów.
Słowa kluczowe: szczepienie, krztusiec, dorośli, strategia kokonowa.

 Summary  Background. In the last decades, an increase in reported incidence of pertussis has been observed in 
many countries, including Poland. Currently pertussis is increasingly reported in older children, adolescents and 
adults. 
Objectives. The main goal of the study was to learn perception and knowledge concerning pertussis vaccination 
among parents of children and adolescents aged 0–18 years.
Material and methods. The self fulfilled survey with questions concerning pertussis vaccination was handed among 
patients (parents of children) of one of primary care clinics. 119 persons participated in the survey, most of them 
(90%) younger than 40 years old, 16 (13%) of them were parents of infants younger than 1 year. 
Results. 85% of responders declared they did not have enough knowledge concerning either pertussis vaccination 
among adults and adolescents or cocoon strategy of vaccinations but they would be very interested in such know-
ledge. Only 9% of parents received any kind of information about adult pertussis vaccination and cocoon strategy 
from general practitioner or another medical professional. Only one mother of an infant younger than 12 months 
was vaccinated against pertussis with Tdpa vaccine. 81% of responders expressed their opinion that medical profes-
sionals are not enough involved in promotion of pertussis vaccination among adults and adolescents. 90% of parents 
declared that the physician was the main source of knowledge in the field of vaccinations. 

Family Medicine & Primary Care Review 2012, 14, 3: 414–416 © Copyright by Wydawnictwo Continuo

PRACE ORYGINALNE • ORIGINAL PAPERS

PL
 IS

SN
 1

73
4-

34
02

Postrzeganie i wiedza na temat szczepień przeciw 
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Wstęp

Epidemiologia zachorowań na krztusiec w Pol-
sce, jak i w innych krajach rozwiniętych zmieniła 
się w ciągu ostatnich dziesięcioleci – obecnie na 
krztusiec chorują najczęściej młodzież i osoby do-
rosłe, co wynika m.in. z zanikania odporności po-
szczepiennej, która utrzymuje się jedynie 6–14 lat 
[1]. Aktualna sytuacja epidemiologiczna wskazuje 
na potrzebę wykonywania dawek przypominają-
cych szczepienia przeciw krztuścowi u nastolat-
ków i/lub osób dorosłych z użyciem szczepionek 
o zmniejszonej dawce antygenów krztuścowych, 
toksoidu błoniczego i tężcowego (Tdpa) [2]. Szcze-
pienia młodzieży i dorosłych chronią ponadto, 
w ramach tzw. strategii kokonowej, nieuodpornio-
ne noworodki i niemowlęta [3].

Cel pracy

Celem niniejszej pracy było poznanie stanu 
wiedzy i postrzegania szczepień przeciw krztuśco-
wi w populacji rodziców dzieci w wieku 0–18 lat.

Materiał i metoda

Przeprowadzono ankietę wśród rodziców dzie-
ci w wieku 0–18 lat będących pacjentami poradni 
lekarza rodzinnego w Otrębusach. Autorski kwe-
stionariusz badawczy zawierał pytania dotyczące 
danych demograficznych, a także szczepień prze-
ciw krztuścowi i strategii kokonowej szczepień 
ochronnych. Zgodę na udział w badaniu wyraziło 
119 rodziców: 111 matek i 8 ojców. 90% rodzi-
ców było w wieku poniżej 40. roku życia, 13% (tj. 
16 osób) z nich miało dzieci w wieku do 1. roku 
życia. 

Wyniki

86% rodziców zadeklarowało, iż nie posiada 
wiedzy na temat strategii kokonowej szczepień 
przeciw krztuścowi. 61% respondentów przypusz-
czało lub zgadzało się z opinią, że szczepienia 
dorosłych mogą chronić przed zachorowaniem 
dzieci (ryc. 1).

9% ankietowanych uzyskało od lekarza pierw-
szego kontaktu informację o możliwości szczepienia 
przeciw krztuścowi u młodzieży i osób dorosłych. 
Tylko jedna matka podała, że została zaszczepiona 
przeciw krztuścowi, bo chciała chronić przed za-
każeniem swoje dziecko. 85% rodziców zadekla-
rowało, iż chciałoby uzyskać informacje o strategii 
kokonowej szczepień ochronnych. 81% uznało, że 
lekarze są za mało zaangażowani w informowanie 

Conclusions. Present data showed that parent’s knowledge concerning pertussis vaccination among adults and 
teenagers and cocoon strategy is very low. More educational activities in this field should be strongly recommended. 
General practitioners and other specialists should increase promotion of pertussis vaccination with Tdpa vaccines 
among their patients.
Key words: pertussis, vaccine, adults, cocoon strategy.
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Rycina 2. Źródła wiedzy rodziców o szczepieniach 
przeciw krztuścowi i strategii kokonowej szczepień 
ochronnych

Rycina 1. Struktura odpowiedzi respondentów na pyta-
nie „Czy szczepienia dorosłych mogą chronić przed 
zachorowaniem dzieci?”
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pacjentów o możliwościach szczepień, w tym re-
alizacji strategii kokonowej. 90% osób stwierdziło, 
że głównym i wiarygodnym źródłem informacji 
o szczepieniach dla nich jest lekarz (ryc. 2).

Dyskusja

Wyniki pracy po raz kolejny dostarczają dowo-
dów na zainteresowanie pacjentów szczepieniami 
ochronnymi u osób dorosłych, co jest zgodne z po-
przednio publikowanymi wynikami prac własnych 
[4]. Nadal głównym i wiarygodnym źródłem infor-
macji na temat czynnej profilaktyki chorób zakaź-
nych dla pacjentów pozostaje lekarz. Jest to pozy-
tywne zjawisko, zwłaszcza w dobie pojawiających 
się nieprawdziwych informacji na temat szczepień 
ochronnych w Internecie oraz nasilonych działań 
tzw. ruchów antyszczepionkowych. W świetle uzy-
skanych danych ważne jest, aby lekarz posiadał 
aktualną wiedzę na temat szczepień i umiał prze-
konać pacjenta o ich zaletach, a także, by umiał 
w sposób kompetentny rozmawiać ze swoimi 
podopiecznymi o ewentualnych wątpliwościach 
związanych ze szczepieniami. Tematyka szczepień 
przeciw krztuścowi u młodzieży i osób dorosłych 
jest pewnym novum. Stan wiedzy rodziców dzieci 
i młodzieży wieku 0–18 lat na ten temat jest zde-
cydowanie niewystarczający. Podobna negatyw-
na obserwacja dotyczy także strategii kokonowej 
szczepień ochronnych. Warto zauważyć, że wśród 
respondentów było aż 16% rodziców mających 
dzieci do 1. roku życia, a zgodnie z zaleceniami 
polskimi i amerykańskimi są to potencjalne osoby, 
które mogą i powinny być zaszczepione przeciw 
krztuścowi z użyciem szczepionki Tdpa w ramach 

realizacji strategii kokonowej – z przedstawionych 
wyżej danych wynika, że zaszczepiła się tylko jed-
na osoba. Strategia kokonowa szczepień ochron-
nych polega na szczepieniu osób z najbliższego 
otoczenia pacjenta, który jest wrażliwy na zacho-
rowanie, ale nie może być zaszczepiony z powodu 
np. współistniejącej choroby stanowiącej przeciw-
wskazanie do szczepienia lub zbyt młodego wieku. 
Warto zaznaczyć, że niemowlęta do 6. miesiąca 
życia stanowią, obok młodzieży i osób dorosłych, 
drugą grupę wiekową, w której obecnie zachoro-
wania na krztusiec występują stosunkowo często. 
Wynika to z faktu, iż w tym wieku nie uzyskuje się 
pełnej ochrony przeciw krztuścowi (ze względu na 
często nieuzasadnione merytorycznie odraczanie 
szczepień lub zwalnianie ze szczepień). Amery-
kański Komitet Doradczy ds. Szczepień (ACIP), jak 
i polscy eksperci zalecają szczepienia osób doro-
słych spodziewających się kontaktu z niemowlęta-
mi w wieku do 12. miesiąca życia najpóźniej 2 ty-
godnie przed spodziewanym kontaktem w ramach 
strategii kokonowej szczepień [5, 6].

Wnioski

Stan wiedzy rodziców o szczepieniach prze-
ciw krztuścowi u młodzieży i osób dorosłych jest 
bardzo niezadowalający. Rodzice oczekują takich 
informacji od lekarza, w związku z tym konieczne 
jest większe zaangażowanie pracowników medycz-
nych w promowanie szczepień przeciw krztuścowi 
i strategii kokonowej szczepień ochronnych wśród 
pacjentów.
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