
Nr 6/listopad-grudzień/2016 91 

  kontrola i audyt

Wprowadzenie
Szczepienia ochronne są najskuteczniej-
szą znaną profilaktyką chorób zakaźnych. 
Mają zapobiegać zachorowaniom na choro-
by zakaźne, jak również kształtować odpor-
ność całej populacji, co zapewni ochronę 
także tym osobom, które ze względu na 
zdrowotne przeciwskazania nie mogły zo-
stać zaszczepione. Dzięki powszechności 
szczepień udało się zapanować nad wie-
loma groźnymi chorobami zakaźnymi, 
a część z nich nawet całkowicie wyeli-
minować. Aby jednak uzyskać skuteczną 
ochronę przed powrotem epidemii cho-
rób zakaźnych, niezbędne jest utrzymanie 
wysokiego odsetka ludzi zaszczepionych1. 
Dlatego też budzi niepokój rozwijająca się 

1	 Dla	większości	chorób	przyjmuje	się,	że	odporność	populacyjną	osiąga	się	przy	zaszczepieniu	co	najmniej	
95%	populacji.

2	 Przykładowo	w	Belgii	jedynym	obowiązkowym	szczepieniem	jest	szczepienie	przeciwko	poliomyelitis.
3 Szerzej	na	temat	przepisów	dotyczących	obowiązku	szczepień	ochronnych	zob.	S.	Dziwisz:	Obowiązek szczepień 

ochronnych – prawne aspekty przeprowadzania i egzekwowania szczepień,	„Kontrola	Państwowa”	nr	2/2015.

w całej Europie tendencja do nieszczepie-
nia dzieci, której przyczyną jest przede 
wszystkim obawa, że szczepionka może 
negatywnie wpłynąć na zdrowie i prawi-
dłowy rozwój dziecka. 

Obowiązek szczepień ochronnych istnieje 
w 15 spośród 28 krajów Unii Euro pejskiej, 
przy czym obejmuje choroby zakaźne w róż-
nym zakresie2. W Polsce od kilkudziesięciu 
lat istnieje obowiązek szczepień ochronnych, 
który obecnie dotyczy 15 chorób zakaź-
nych. Co roku Głów ny Inspektor Sanitarny 
(GIS) określa program szczepień ochron-
nych (PSO) na dany rok, który jest wy-
tyczną sposobu realizacji obowiązkowych 
szczepień, przeznaczoną dla przeprowadza-
jących szczepienia lekarzy i pielęgniarek3. 

Szczepienia	jako	profilaktyka	chorób	zakaźnych
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W  Polsce liczba osób uchylających się od obowiązkowych szczepień ochronnych 
wzrosła w  ostatnich latach prawie trzykrotnie. Dlatego, choć  obecnie odsetek za-
szczepionych w naszym kraju jest wysoki, konieczne jest unowocześnienie katalo-
gu obowiązkowych szczepień ochronnych oraz  stałe zwiększanie wiedzy rodziców 
o konsekwencjach zwłaszcza zdrowotnych, ale również prawnych, niewykonywania 
obowiązkowych szczepień ochronnych.
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Polski PSO różni się od programów in-
nych krajów UE przede wszystkim tym, 
że nie wprowadził dotychczas szczepio-
nek wysokoskojarzonych4 oraz przewiduje 
stosowanie szczepień przeciwko pneumo-
kokom wyłącznie w wybranych grupach 
ryzyka5. W większości krajów UE szczepie-
niami przeciwko pneumokokom obejmo-
wana jest cała populacja niemowląt i ma-
łych dzieci, a tylko w Polsce, Luksemburgu 
i Chorwacji szczepienia te przeprowadza-
ne są jedynie w grupach ryzyka. Zmiany 
w PSO mające wejść w życie od 1 stycznia 
2017 r., których wprowadzenie postulowa-
ła między innymi Najwyższa Izba Kontroli, 
stanowią więc istotny krok naprzód w roz-
woju systemu szczepień ochronnych.

Cel i zakres kontroli
Celem kontroli była ocena, czy organizacja 
systemu szczepień ochronnych gwarantu-
je bezpieczeństwo dzieci6. NIK dokonała 
analizy stosowanych standardów bezpie-
czeństwa szczepień ochronnych, sposobu 
wykonywania obowiązków przez podmioty 
odpowiedzialne za realizację zadań w za-
kresie szczepień ochronnych i nadzoru epi-
demiologicznego oraz skuteczności nadzo-
ru nad niepożądanymi odczynami poszcze-
piennymi. Badaniami objęto działalność 

4	 Szczepionka	wieloskładnikowa,	która	chroni	w	jednym	zastrzyku	przed	kilkoma	chorobami:	błonicą,	tęż-
cem,	krztuścem,	wirusem	poliomyelitis i haemophilus influenzae	typu	B	(5	w	1)	oraz	wirusowym	zapale-
niem	wątroby	typu	B	(6	w	1).

5 UNICEF	&	WHO,	Immunization Summary – a statistical reference containing data through 2010 (The 2012 
edition),	<http://www.childinfo.org/immunization.html>.

6	 Artykuł	został	opracowany	na	podstawie	 Informacji	o	wynikach	kontroli System szczepień ochronnych 
dzieci, nr	ewid.	209/2015/P15/080/LKR,	Delegatura	NIK	w	Krakowie,	2016	r.

7	 Kontrole	 prowadzone	 były	 w	 województwie	 kujawsko-pomorskim,	 opolskim,	 śląskim,	 świętokrzyskim	
i	 wielkopolskim.	 Kontrolą	 objęto	 również	 Powiatową	 Stację	 Sanitarno-Epidemiologiczną	 w	 Bochni	
(woj.	małopolskie).

8 Udzielających	świadczeń	na	terenie	działania	kontrolowanych	powiatowych	stacji	sanitarno-epidemiologicznych.

Ministra Zdrowia, Zakładu Zamówień 
Publicznych przy Ministrze Zdrowia 
oraz Głównego Inspektora Sanitarnego. 
Czynności kontrolne prowadzono rów-
nież w: Narodowym Instytucie Zdrowia 
Publicznego – Państwowym Zakładzie 
Higieny (NIZP–PZH), 5 wojewódzkich 
i 6 powiatowych stacjach sanitarno-epide-
miologicznych7 oraz u 10 świadczeniodaw-
ców8. W trakcie kontroli u świadczenio-
dawców badaniem objęto dokumentację 
medyczną 100% dzieci zadeklarowanych 
do jednego lekarza sprawującego opiekę 
nad dziećmi podlegającymi obowiązkowi 
szczepień. Łącznie zbadano prawie 8,5 ty-
siąca kart uodpornienia, oceniając między 
innymi stan zaszczepienia, terminowość 
poszczególnych szczepień oraz działania 
lekarzy na rzecz wykonania wszystkich 
obowiązkowych szczepień.

Katalog obowiązkowych 
szczepień ochronnych
Kontrola wykazała, że Minister Zdrowia 
prawidłowo dokonywał zakupu szczepio-
nek służących do przeprowadzania obo-
wiązkowych szczepień ochronnych, jednak 
w pełnym zakresie zadanie to realizowane 
było zaledwie w odniesieniu do około 40% 
dzieci. W pozostałych przypadkach rodzice 
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decydowali się na zakup innych szcze-
pionek, niż proponowane przez Ministra 
Zdrowia, zwłaszcza szczepionek wyso-
koskojarzonych. W okresie objętym kon-
trolą Ministerstwo Zdrowia wielokrot-
nie otrzymywało opinie i rekomendacje 
od Pediatrycznego Zespołu Ekspertów 
ds. Programu Szczepień Ochronnych 
przy Ministrze Zdrowia oraz od Rady 
Sanitarno-Epidemiologicznej przy GIS, 
dotyczące: spójności PSO z bieżącą sy-
tuacją epidemiologiczną, a także zmian 
legislacyjnych i założeń programów szcze-
pień ochronnych. Wskazywano między 
innymi na konieczność zwiększenia na-
kładów finansowych na szczepienia 
w Polsce, a brak środków uznano za głów-
ny hamulec unowocześniania obowiązu-
jącego PSO. Corocznie rekomendowano 
Ministrowi Zdrowia zakup szczepionek 
przeciwko pneumokokom dla całej po-
pulacji dzieci oraz szczepionek skojarzo-
nych 5 w 1 (zobacz przypis 4) do prze-
prowadzenia obowiązkowych szczepień 
przeciwko błonicy, tężcowi, krztuśco-
wi, wirusowi poliomyelitis i haemophilus  
influenzae typu B. Realizacja tych po-
stulatów wymagała jednak zwiększe-
nia nakładów na zakup szczepionek 
o około 200 mln zł rocznie. W okre-
sie objętym kontrolą Minister Zdrowia 

9 Minister	Zdrowia	wskazywał	również,	że	budżet	w	części	46	jest	niewystarczający	na	zapewnienie	finanso-
wania	innych	zadań,	m.in.	wynikających	z	ustawy	o	refundacji	leków	czy	realizacji	programów	zdrowotnych.

10 P.	Albrecht,	M.	Patrzałek,	M.	Kotowska	&	A.	Radzikowski:	Kliniczne i praktyczne efekty szczepień koniugowa-
ną szczepionką pneumokokową w zapobieganiu inwazyjnej chorobie pneumokokowej, zapaleniom płuc i ucha 
środkowego u dzieci w świetle doświadczeń polskich i światowych,	„Pediatria”	nr	84(1)/2009,	s.	3-12.

11 W	marcu	2010	r.	Brazylia	jako	pierwsza	wprowadziła	do	powszechnego	programu	szczepień	nową	10-wa-
lentną	 szczepionkę	 przeciwko	 pneumokokom	 (PCV-10).	 Wyniki	 brazylijskiego	 badania	 obserwacyjnego	
wskazują,	że	co	najmniej	1	dawka	szczepionki	PCV-10	jest	już	skuteczna	w	zapobieganiu	inwazyjnej	choro-
bie	pneumokokowej	potwierdzonej	laboratoryjnie,	wywołanej	przez	typy	pneumokoka	uwzględnione	w	skła-
dzie	szczepionki,	jak	również	przez	typy	pneumokoka	z	tej	samej	grupy	serologicznej	co	typy	PCV-10.

wielokrotnie bezskutecznie wskazywał 
Ministrowi Finansów na konieczność 
zwiększenia środków na realizację obo-
wiązkowych szczepień ochronnych9. 

O skuteczności szczepień przeciw-
ko pneumokokom świadczą między 
innymi wyniki badań przeprowadzo-
nych w Kielcach w latach 2006–200910. 
Uzyskane dane wskazują na: 65% reduk-
cję hospitalizacji spowodowanych po-
twierdzonym zapaleniem płuc u dzieci 
w wieku do dwóch lat już w pierwszym 
roku od wprowadzenia szczepień, zmniej-
szenie o 41% częstości występowania za-
paleń płuc leczonych ambulatoryjnie, 
redukcję o 85% ostrego zapalenia ucha 
środkowego u dzieci szczepionych oraz 
40% spadek częstości wizyt ambulato-
ryjnych i zlecanych antybiotykoterapii 
z powodu ostrego zapalenia ucha środ-
kowego11. Podkreślić także należy, że 
wprowadzenie do PSO szczepień prze-
ciwko pneumokokom dla całej populacji 
wpłynie na spadek liczby wizyt u lekarza 
podstawowej opieki zdrowotnej, ograni-
czy koszty ponoszone przez pacjentów 
i płatnika na zakup antybiotyków sto-
sowanych przy leczeniu oraz zmniejszy 
postępujące zjawisko antybiotykood-
porności. Zmniejszą się również wydat-
ki na leczenie szpitalne i ambulatoryjne 
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chorób wywołanych przez pneumokoki, 
które w I półroczu 2015 r. wyniosły bli-
sko 7 mln zł. Oszczędności mogłoby rów-
nież przynieść odejście od zakupu szcze-
pionek w opakowaniach wielodawkowych 
i skuteczne dochodzenie należności od 
świadczeniodawców z tytułu kosztów 
zniszczonych szczepionek. 

Trzeba zaznaczyć, że decyzja o zakupie 
szczepionek wysokoskojarzonych będzie 
się wiązała z koniecznością zakupu znacz-
nie większej niż dotychczas liczby szczepio-
nek, gdyż obecnie około 60% dzieci szcze-
pionych jest nowoczesnymi szczepionkami 
wysokoskojarzonymi, których zakup finan-
sują rodzice. Organy Państwowej Inspekcji 
Sanitarnej, planując zakup szczepionek 
na kolejny rok, nie uwzględniały wszyst-
kich dzieci podlegających obowiązkowym 
szczepieniom ochronnym, prognozując, 
że część rodziców (podobnie jak co roku) 
zdecyduje się na indywidualny zakup szcze-
pionek wysokoskojarzonych. 

Powiązanie decyzji dotyczących zakre-
su profilaktyki chorób zakaźnych z rze-
czywistymi potrzebami zdrowotnymi 
populacji oraz sukcesywne poszerzanie 
PSO zgodnie z potrzebami populacyj-
nymi wynikającymi z aktualnej sytuacji 
epidemiologicznej, w tym o szczepienia 
przeciwko pneumokokom, miała zapew-
nić zmiana ustawy o świadczeniach opie-
ki zdrowotnej finansowanych ze środków 

12	 Ustawa	z	24.07.2015	 r.	 o	 zmianie	ustawy	o	 świadczeniach	opieki	 zdrowotnej	 finansowanych	 ze	 środ-
ków	publicznych	oraz	ustawy	o	zapobieganiu	oraz	zwalczaniu	zakażeń	i	chorób	zakaźnych	u	ludzi	(Dz.U.	
z	2015	r.	poz.1365).

13	 Projekt	z	23.03.2016	r.,	nr	projektu	UD	44,	<http://legislacja.rcl.gov.pl/docs//2/12283902/12345074/ 
12345075/dokument214677.pdf>,dostęp	 09.08.2016	 r.	 W	 dniu	 22	 września	 2016	 r.	 projekt	 wpłynął	 
do	Sejmu.

14	 Dz.U.	z	2016,	poz.	849.

publicznych oraz ustawy o zapobieganiu 
oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych 
u ludzi12. Zmiana ta polega na zobowiązaniu 
Narodowego Funduszu Zdrowia do finan-
sowania od 2017 r. zakupu szczepionek do 
przeprowadzenia obowiązkowych szcze-
pień ochronnych dla osób ubezpieczonych. 
Obecnie trwają prace legislacyjne nad zgło-
szonym przez Ministra Zdrowia projektem 
ustawy, zakładającym powrót do poprzed-
niego rozwiązania, zgodnie z którym zabez-
pieczenie kosztu obowiązkowych szczepień 
ochronnych finansowane jest z budżetu 
państwa z części, której dysponentem 
jest Minister Zdrowia13. Uzasadnieniem 
procedowanych zmian jest przywrócenie 
zasady odpowiedzialności państwa za po-
litykę zdrowotną, w tym zwłaszcza za pro-
wadzenie działań profilaktycznych. 

Minister Zdrowia dokonał postulowa-
nej między innymi przez Najwyższą Izbę 
Kontroli zmiany rozporządzenia w sprawie 
obowiązkowych szczepień ochronnych14, 
polegającej na rozszerzeniu szczepień prze-
ciwko pneumokokom. W konsekwencji 
w PSO na 2017 r. szczepienia przeciwko 
pneumokokom przewidziane są dla wszyst-
kich dzieci urodzonych po 31 grudnia 
2016 r. Optymistyczne jest również do-
danie w części I punktu A.1: „Wariant 
szczepień z użyciem szczepionki wysoko-
skojarzonej DTaP-IPV-Hib”, który ma być 
stosowany w przypadku dostępności do 
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szczepionek wysokoskojarzonych15. Może 
on wskazywać na podjęcie decyzji o zakupie 
szczepionek wysokoskojarzonych (5w1).

Stan realizacji szczepień
W Polsce odsetek osób zaszczepionych 
na choroby zakaźne objęte obowiązkiem 
szczepień stanowi wystarczające zabez-
pieczenie przed szerzeniem się chorób za-
kaźnych. Jednak od kilku lat sukcesyw-
nie wzrasta liczba dzieci nieszczepionych. 
Dalsze utrzymywanie się tej niepokojącej 
tendencji może w konsekwencji doprowa-
dzić do wzrostu zachorowań na niektóre 
choroby zakaźne16.

Dane dotyczące liczby osób uchylających 
się od obowiązku szczepień ochronnych 

15	 Komunikat	Głównego	Inspektora	Sanitarnego	z	31.03.2016	r.	w	sprawie	Programu	szczepień	ochronnych	
na	rok	2017	(Dz.Urz.MZ	z	2016	r.	poz.	35).

16 W	latach	2011–2014	liczba	zachorowań	na	krztusiec	wzrosła	z	1669	do	2102	osób,	a	na	odrę	z	38	do	110	osób.

są gromadzone na podstawie przekazy-
wanych przez świadczeniodawców do 
państwowych powiatowych inspekto-
rów sanitarnych (PPIS) kwartalnych 
sprawozdań z obowiązkowych szczepień 
ochronnych. Wyniki kontroli NIK wska-
zują jednak na duże prawdopodobień-
stwo posiadania przez organy Państwowej 
Inspekcji Sanitarnej i  publikowania 
przez NIZP–PZH niepełnych danych 
o osobach niepoddających się obowiązko-
wym szczepieniom ochronnym. Aż sześciu 
spośród 12 kontrolowanych świadczenio-
dawców, pomimo że kontrola NIK wykaza-
ła osoby uchylające się od obowiązkowych 
szczepień ochronnych, nie przekazywa-
ło w kwartalnych sprawozdaniach takich 

Źródło:	Dane	z	kontroli	NIK.

Rysunek 1. Liczba osób uchylających się od obowiązkowych szczepień ochronnych 
w latach 2011–2014
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informacji do właściwych PPIS. Chociaż 
obecnie liczba osób uchylających się od 
obowiązku szczepień nie zagraża bezpie-
czeństwu epidemiologicznemu, to jednak 
wymaga stałego monitorowania, działań 
informacyjnych oraz edukacyjnych, ma-
jących na celu uświadomienie korzyści, 
jakie dają szczepienia ochronne i niebez-
pieczeństw związanych z brakiem odpor-
ności wykształconej przez szczepionki.

Nadzór nad wykonywaniem 
świadczeń i działania egzekucyjne
Nadzór nad terminowym wykonywaniem 
szczepień ochronnych prowadzi lekarz pe-
diatra lub personel pielęgniarski. Kontrola 
NIK wykazała, że nie wszyscy świadczenio-
dawcy sprawują rzetelny nadzór nad wy-
konywaniem obowiązkowych szczepień 
ochronnych. Trzech spośród 10 kontrolo-
wanych świadczeniodawców nie odnoto-
wywało w dokumentacji medycznej faktu 
wezwania na obowiązkowe szczepienie 

ochronne. Zważywszy, że każdy lekarz 
obejmował opieką co najmniej kilkaset 
dzieci, brak adnotacji o wezwaniu utrudniał 
skuteczny nadzór nad terminowością wyko-
nywania obowiązkowych szczepień ochron-
nych. W pozostałych przypadkach do ro-
dziców/opiekunów dzieci, które nie zgłosiły 
się na obowiązkowe szczepienie ochron-
ne w terminie określonym w kalendarzu 
szczepień, świadczeniodawcy kierowali 
niejednokrotnie nawet kilkanaście razy 
wezwania do stawienia się na nie.

Kontrolowanie 
odczynów poszczepiennych
Liczba zgłoszonych niepożądanych odczy-
nów poszczepiennych (NOP) zwiększyła 
się w latach 2011–2014 ogółem ponaddwu-
krotnie, to jest z 1136 do 2346 przypad-
ków. Liczba ciężkich NOP utrzymuje się 
przy tym na stałym – niskim – poziomie 
i w okresie tym nie przekroczyła ośmiu 
przypadków rocznie. 

Źródło:	Dane	z	kontroli	NIK.

Rysunek 2. Liczba zgłoszonych niepożądanych odczynów poszczepiennych w latach 
2011–2014
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Kontrola NIK wykazała, że część świad-
czeniodawców nie przestrzegała obowiąz-
ku przekazania informacji o NOP w ciągu 
24 godzin od powzięcia podejrzenia o jego 
wystąpieniu. W konsekwencji wojewódz-
kie stacje sanitarno-epidemiologiczne 
otrzymywały informacje o wystąpieniu 
ciężkiego lub poważnego NOP dopiero po 
kilku, a nawet kilkunastu dniach od zgło-
szenia się rodzica z dzieckiem mającym 
niepożądane objawy. NIK wniosła o do-
precyzowanie w rozporządzeniu Ministra 
Zdrowia terminu i sposobu przekazywa-
nia przez świadczeniodawców informacji 
o wystąpieniu odczynów poszczepiennych. 
Również Rzecznik Praw Pacjenta, po za-
poznaniu się z wynikami kontroli NIK, 
skierowała do Ministra Zdrowia wniosek 
o rozważenie możliwości podjęcia dzia-
łań legislacyjnych w tym zakresie, wska-
zując, że doprecyzowanie regulacji praw-
nych pozwoli na podniesienie bezpieczeń-
stwa zdrowotnego małoletnich pacjentów 
i umożliwi organom Państwowej Inspekcji 
Sanitarnej skuteczne wykonywanie po-
wierzonych zadań. Na dzień opracowania 
niniejszego artykułu nie dokonano zmian 
w przedmiotowym rozporządzeniu.

Edukacja i profilaktyka
Dla zatrzymania wzrostu liczby osób uchy-
lających się od szczepień niezwykle ważne 
jest zapewnienie rodzicom dostępu do rze-
telnej wiedzy o szczepieniach i konsekwen-
cjach niepoddania się im. Kontrolowane 
podmioty prowadziły szereg działań edu-
kacyjnych, które jednak nie zatrzymały 

17	 Z	badań	przeprowadzonych	w	październiku	2005	r.	przez	Millward	Brown	wynika,	że	prawie	połowa	bada-
nych	(45%)	pytana	o	to,	gdzie	w	Internecie	szuka	informacji,	wskazała	na	fora	i	blogi	internetowe.	

wzrostu liczby osób uchylających się od 
obowiązkowych szczepień ochronnych. 

Lekarze podstawowej opieki zdrowotnej 
jako główną przyczynę odmowy/unika-
nia wykonania obowiązkowych szczepień 
ochronnych wskazują na obawy rodziców 
przed działaniami niepożądanymi szcze-
pionek oraz na negatywne opinie na nie-
profesjonalnych forach internetowych17. 
Świadczy to o konieczności kontynuowa-
nia działań edukacyjnych i szukania ta-
kich sposobów przekazywania rzetelnej 
wiedzy o szczepieniach, które przyczyni-
łyby się do zmiany postaw rodziców im 
przeciwnych. Ważnym źródłem informa-
cji o szczepieniach ochronnych jest stro-
na internetowa uruchomiona w ramach 
akcji informacyjnej „Zaszczep w sobie chęć 
szczepienia”. Duża liczba użytkowników 
(ponad 50 tys. osób) świadczy o potrze-
bie prowadzenia portalu, dzięki któremu 
opiekunowie mogą uzyskać rzetelną infor-
mację na temat szczepień ochronnych. Za 
dobrą praktykę należy uznać kierowanie 
do poradni ds. szczepień ochronnych ro-
dziców, którzy pomimo rozmowy z leka-
rzem obawiali się szczepień. Analiza kart 
uodpornienia u kontrolowanych świadcze-
niodawców wykazała, że działania te często 
skutkowały wykonaniem tych szczepień.

Konkluzje
Oceniając system szczepień ochronnych 
dzieci w Polsce, w tym warunki zakupu 
szczepionek oraz standardy ich dostawy 
i przechowywania, należy stwierdzić, że 
zapewnia on bezpieczeństwo zarówno 
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dzieciom poddawanym szczepieniom, 
jak i całej populacji oraz minimalizuje ry-
zyko wystąpienia niepożądanych odczynów 
poszczepiennych. Należy docenić wprowa-
dzenie w PSO na 2017 r. wariantu szczepień 
z użyciem szczepionki wysokoskojarzo-
nej DTaP-IPV-Hib (5w1). Uwzględniono 
w nim również wniosek NIK skierowany do 
GIS o doprecyzowanie przepisów odnoszą-
cych się do organizacji szczepień, zwłasz-
cza dzieci rozpoczynających naukę w szko-
le18. Zrealizowany został także wniosek 
Najwyższej Izby Kontroli, wyrażony w wy-
stąpieniu pokontrolnym skierowanym do 
Ministra Zdrowia, o zmianę rozporządze-
nia w sprawie obowiązkowych szczepień 
ochronnych, uwzględniającą rozszerzenie 
szczepień przeciwko pneumokokom na 
całą populację dzieci19. Zaznaczyć jednakże 
należy, że dotychczas Główny Inspektor 
Sanitarny nie opublikował zmian do PSO, 

18	 Zawarte	w	obowiązujących	w	okresie	kontroli	PSO	zalecenie	szczepienia	w	sezonie	jesiennym	dzieci	roz-
poczynających	naukę	w	szkole,	ze	względu	na	swój	nieprecyzyjny	zapis,	nie	było	stosowane.	W	PSO	na	
2017	r.	przedmiotowy	zapis	nie	został	zawarty.

19	 Z	 dniem	1	 stycznia	 2017	 r.	wejdzie	w	 życie	 rozporządzenie	Ministra	Zdrowia	 z	 3.11.2016	 r.	 zmienia-
jące	 rozporządzenie	w	 sprawie	obowiązkowych	 szczepień	ochronnych	 (Dz.U.poz.1815),	wprowadzają-
ce	dla	całej	populacji	dzieci	urodzonych	po	31.12.2016	r.	obowiązkowe	szczepienia	ochronne	przeciwko	
pneumokokom.

20	 Dz.U.	z	2013	r.	poz.	947,	ze	zm.

które wskazywałyby w jakim okresie życia 
szczepionki te powinny być podawane. 
Aktualny pozostaje natomiast wniosek NIK 
skierowany do Ministra Zdrowia o wpro-
wadzenie w ustawie z 5 grudnia 2008 r. 
o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń 
i chorób zakaźnych u ludzi20 przepisów, 
które jednoznacznie określiłyby odpowie-
dzialność świadczeniodawcy przechowu-
jącego szczepionki, oraz o doprecyzowanie 
w rozporządzeniu w sprawie niepożąda-
nych odczynów poszczepiennych termi-
nu i sposobu przekazywania przez świad-
czeniodawców informacji o wystąpieniu 
ciężkiego lub poważnego niepożądanego 
odczynu poszczepiennego.

STANISŁAW DZIWISZ
Delegatura	NIK	w	Krakowie

Słowa kluczowe: szczepienia ochronne, obowiązek szczepień, niepożądany odczyn poszczepienny 
profilaktyka, choroby zakażne

 28 listopada  2016 r. wiceprezes NIK Wojciech Kutyła  wziął udział w zorganizowanej przez redakcję mie-
sięcznika oraz portal „Rynek Zdrowia” konferencji: „Zdrowie publiczne – edukacja i profilaktyka, czyli za-
pobieganie chorobom na przyszłość”. Wiceprezes  przedstawił ocenę organizacji i finansowania systemu 
szczepień ochronnych, dokonaną w wyniku przeprowadzonej przez NIK kontroli (patrz przyp. 6, s. 92)  
systemu szczepień ochronnych (przyp. autora).

Key words: vaccinations, vaccination obligation, unwanted vaccination reaction, contagious 
diseases, prevention


