
Puls Uczelni 2013, 7, 3: 22-25

Prace oryginalne - Original papers

STAN WIEDZY I PODEJMOWANE DZIAŁANIA  
PROFILAKTYCZNE STUDENTÓW KIERUNKÓW  

MEDYCZNYCH W DZIEDZINIE SZCZEPIEŃ OCHRONNYCH

A level of knowledge about prophylactic vaccinations among students of 
medical studies

ANETA WOJCZyK A-F Szpitalny Oddział Ratunkowy Szpitala Wojewódzkiego 
w Opolu

A- przygotowanie projektu badania (study design),   B- zbieranie danych (data collection),   C- analiza statystyczna (statistical analysis),   
D- interpretacja danych (data interpretation),   E- przygotowanie maszynopisu (manuscript preparation),   F- opracowanie piśmiennictwa 
(literature search),   G- pozyskanie funduszy (funds collection)

Streszczenie
Wstęp: Szczepionka to preparat pochodzenia biologicznego, stosowany do uodpornienia czynnego, który zawiera zabite 
chorobotwórcze drobnoustroje, fragmenty lub metabolity ich struktury, bądź pozbawione zjadliwości żywe (atentowane) 
drobnoustroje z zachowanymi właściwościami antygenowymi przy braku właściwości chorobotwórczych. Po wprowadzeniu 
do organizmu człowieka szczepionka podejmuje produkcję swoistych przeciwciał. W Polsce dokumentem regulującym kwe-
stię szczepień jest Program Szczepień Ochronnych (PSO). Składa się z trzech części: szczepień obowiązkowych - kalendarza 
szczepień, szczepień zalecanych i informacji uzupełniających. 
Cel pracy:  Celem pracy jest sprawdzenie poziomu wiedzy studentów kierunków medycznych na temat szczepień i pojęć: 
„szczepionka”, „objaw poszczepienny”, „kalendarz szczepień”, a także określenie ilości wykonywania szczepień wśród badanej 
grupy i czynników mających wpływ na podjęcie decyzji o szczepieniu ochronnym.
Materiał i metoda: Badanie przeprowadzono za pomocą metody ankietowej wśród 100 studentów, gdzie średnia wieku to 
26 lat. Respondenci byli studentami kierunków medycznych: pielęgniarstwa, położnictwa, fizjoterapii, kosmetologii i zdrowia 
publicznego w Opolu i w Bytomiu. Narzędziem badawczym był autorski kwestionariusz ankiety, który zawierał 15 pytań. 
Wyniki: Pojęcia „objaw poszczepienny”, „szczepionka”, „kalendarz szczepień” są nieznane odpowiednio: 78, 30 i 16 % studen-
tów kierunków medycznych. Dodatkowym szczepieniom poddaje się co 3 badany.  Wysokie ceny dodatkowych szczepień 
ochronnych powodują że 45 % respondentów  nie poddaje się szczepieniom.  
Wnioski: Studenci kierunków medycznych wykazują bardzo niski poziom wiedzy na temat podstawowych pojęć związanych 
ze szczepieniami. Nie posiadają także wiedzy na temat podstawowych definicji związanych ze szczepieniem.
Słowa kluczowe: szczepionki, kalendarz szczepień, powikłania poszczepienne, poziom wiedzy.

Summary
Introduction: A vaccine is a biological preparation that improves immunity to a particular disease. A vaccine typically contains 
an agent that resembles a disease-causing microorganism, and is often made from weakened or killed forms of the microbe, 
its toxins or one of its surface proteins. If it had been applied into human body may effect in production of specific antibod-
ies.  In Poland a matter of vaccinations is regulated by Prophylactic Vaccination Program (originally: PSO – Program Szczepień 
Ochronnych). The document consists of 3 parts: compulsory vaccinations consistent with the vaccinations’ schedule, recom-
mended vaccinations and complementary information.
Aim of the research: Nowadays, the possibility of being inoculated is very easily and widely available. The goal of this thesis 
is evaluation of the level of knowledge about inoculations among students of medical studies and the terms: vaccination, 
post-vaccinal symptom, vaccinations’ schedule. Additionally, the thesis concerns a quantity of inoculating actions taken within 
examined group and the elements that determine the decision about applying a prophylactic vaccination.
Materials and methods: The thesis’ survey was conducted within 100 students, aged on average 26. A group of respondents 
constitute graduates of medical studies from Opole and Bytom. In the research an author used questionnaires created by 
themselves, and included of 15 inquiries.
The results: The terms like post-vaccinal symptom, inoculation and vaccinations’ schedule have not been properly recognized 
by 78%, 30% and 16% of medical graduates. 
On the other hand, every third person treats themselves supplementary inoculations. 
However, as many as 45% of people are deterred to complementary prophylactic vaccinations by their high prices.
Conclusions: Unfortunately, the medical studies’ respondents reveal really poor cognizance of basic terms connected with 
inoculation. A familiarity with basic definitions is also gross low.
Keywords: vaccinations/inoculations, vaccinations’ schedule, post-vaccinal complications, a knowledge.
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Wstęp

Szczepionka to preparat pochodzenia biolo-
gicznego, stosowany do uodpornienia czynnego. 
Oznacza to, że po wprowadzeniu szczepionki do 
organizmu człowieka zawarte  w niej antygeny czyli 
zabite chorobotwórcze drobnoustroje, fragmenty lub 
metabolity ich struktury, bądź pozbawione zjadliwości 
żywe (atentowane) drobnoustroje z zachowanymi 
właściwościami antygenowymi przy braku właściwości 
chorobotwórczych powodują produkcję swoistych 
przeciwciał [1, 2]. Doprowadza to do pojawienia się 
pamięci immunologicznej, a w przypadku zetknięcia 
się organizmu z drobnoustrojem produkowane są prze-
ciwciała do walki z tym drobnoustrojem. Długotrwałą 
odporność można uzyskać jedynie przez odpowiedni 
cykl szczepień [1, 2].

W Polsce dokumentem regulującym kwestię 
szczepień jest Program szczepień ochronnych (PSO). 
Składa się z trzech części: szczepień obowiązkowych 
- kalendarza szczepień, szczepień zalecanych oraz 
informacji uzupełniających. Szczepienia obowiązkowe 
są bezpłatne, zalecane natomiast nie są finansowane 
ze środków znajdujących się w budżecie państwa. Pro-
gram szczepień ochronnych jest co roku aktualizowany 
i zatwierdzany przez Ministerstwo Zdrowia [1, 3]. 

Szczepienia ochronne odgrywają dużą rolę pro-
filaktyczną, zwłaszcza wśród pracowników ochrony 
zdrowia, ze względu na kontakt z pacjentami prze-
noszącymi wiele drobnoustrojów. Dlatego tak ważne 
jest badanie poziomu wiedzy oraz opinii dotyczących 
tego rodzaju ochrony. 

Cel pracy

Obecnie możliwość szczepień oraz ich dostępność 
jest bardzo szeroka, jednak wielu ludzi, nawet mających 
związek z medycyną, nie poddaje się szczepieniom. Celem 

pracy jest sprawdzenie poziomu wiedzy studentów 
kierunków medycznych na temat szczepień i pojęć: 
„szczepionka”, „objaw poszczepienny”, „kalendarz szcze-
pień”, a także określenie ilości wykonywania szczepień 
wśród badanej grupy i czynników mających wpływ na 
podjęcie decyzji o szczepieniu ochronnym.

Materiał i metoda

Badanie przeprowadzono wśród 100 studentów 
(78 % stanowiły kobiety, 22 % mężczyźni) w wieku od 
19 do 40 lat. Średnia wieku respondentów wynosiła 
26 lat. 61 % było mieszkańcami wsi. Respondenci 
byli studentami kierunków medycznych: zdrowia 
publicznego (32 %), pielęgniarstwa (31 %), fizjoterapii 
(24 %), kosmetologii (8 %), położnictwa (7 %) w Opolu 
i w Bytomiu, 53% respondentów mieszkało w mieście. 
Do badań użyto autorskiego kwestionariusza ankiety, 
który składał się z 15 pytań. Pytania dotyczyły wiedzy 
na temat pojęć: szczepionka, kalendarz szczepień, 
źródło informacji o szczepieniach. W ankiecie spośród 
podanych 4 odpowiedzi należało zaznaczyć poprawną 
(jedną).

Wyniki badań

Nikt z ankietowanych nie udzielił poprawnej odpo-
wiedzi na wszystkie pytania zamieszczone w ankiecie, 
mimo że badani byli studentami różnych kierunków 
związanych z medycyną. Podstawowe pojęcia, takie 
jak: szczepionka, kalendarz szczepień czy objaw po-
szczepienny sprawiały trudności. 

Według 78 % respondentów informacje dotyczące 
szczepień ochronnych znajdujące się w prasie, Internecie 
czy podane przez telewizję są niewystarczające, tzn. 
jest ich zbyt mało, nie uwzględniają wielu ważnych 
informacji.

Wykres 1.
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bezwzględny zakaz wykonywania szczepień oraz spis 
szczepionek, które zostały dopuszczone do obrotu 
w poszczególnych miesiącach roku. 1 % twierdzi, że 
to spis szczepionek występujących na rynku.  9 % 
ankietowanych nie udzieliło odpowiedzi na pytanie, 
co sugeruje brak znajomości pojęcia.

Pojęcie objaw poszczepienny, czyli niepatologiczna 
reakcja organizmu na podanie szczepionki prawidłowo 
zostało wyjaśnione przez 22 % respondentów. 14 % 
podało nieprawidłową definicję, a pozostali  (64 %) nie 

Poprawnej odpowiedzi na pytanie o znaczenie 
pojęcia „szczepionka” udzieliło 70 % respondentów 
(wykres 1).

Kalendarz szczepień jest pojęciem prawidłowo ro-
zumianym przez 84 % respondentów, po 3 % uważa, że 
jest to podział roku na miesiące, w których obowiązuje 

udzielili odpowiedzi na to pytanie, co może świadczyć 
o braku wiedzy (wykres 2).

Niespełna trzecia część respondentów poddaje 
się dobrowolnym szczepieniom ochronnym, np. 
przeciwko grypie nie zdając sobie sprawy z wagi tego 
szczepienia (wykres 3).

Głównym źródłem informacji o szczepieniach 
ochronnych są: przychodnie lekarskie (69 %), telewi-
zja (40 %), Internet (38 %), prasa (23 %), radio (15 %), 
a w mniejszym stopniu inne źródła. 

Dyskusja

Studenci kierunków związanych ze zdrowiem nie 
wykazali się znajomością tematu szczepień ochron-
nych. Niespełna jedna trzecia udzieliła odpowiedzi 

dotyczącej pojęcia szczepionka „preparat zawierający 
przeciwciała przeciwko danemu drobnoustrojowi”. 
Niewielu wiedziało też czym jest objaw poszczepien-
ny, nieco lepiej przedstawiała się znajomość pojęcia 
kalendarz szczepień. 

Wyniki badań przeprowadzonych przez Dwora-
kowską i wsp. dotyczące poziomu wiedzy na temat 
grypy wśród studentów medycyny, pielęgniarstwa 
i zarządzania w ochronie zdrowia wskazały, że  20,4 % 
badanych nie zna czynnika etiologicznego grypy. 5,6% 
znało wszystkie grupy ryzyka, powikłania pogrypowe 
i leczenie. Tylko 23,9 % posiadało wiedzę, że szczepionka 
przeciwko grypie jest zabita i można ją podać kobietom 
ciężarnym [4]. Konieczne jest zatem ciągłe podnoszenie 

 

Wykres 2.

Wykres 3.
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wiedzy i szkolenia wśród pielęgniarek zajmujących 
się wykonywaniem szczepień. Jest to bardzo istotne, 
gdyż wielu pacjentów czerpie informacje na temat 
szczepień właśnie od pielęgniarki [5]. 

Badania własne wskazują, że ponad połowa ankie-
towanych nie poddaje się dodatkowym szczepieniom 
ochronnym.  Mimo szerokiej dostępności szczepionek 
ogromna liczba ludzi zapada na grypę, gdyż nie pod-
daje się szczepieniu ochronnemu.  Pracownicy ochrony 
zdrowia mają ciągły kontakt z pacjentami, którzy 
chorują na grypę, przez co zwiększa się ryzyko zaka-
żenia w stosunku do całej populacji, a badania własne 
pokazują, że tylko jedna trzecia respondentów szczepi 
się przeciw grypie. Poziom szczepień pracowników 
ochrony zdrowia według European Center for disease 
Control (ECdC) i VENICE Network New Integrated Col-
laboration Effort wynosi 6,4 % [6]. W Polsce niecałe 10 
% społeczeństwa poddaje się szczepieniu przeciwko 
grypie. Dla porównania w USA w sezonie 2004/2005 
szczepieniu poddało się 42 % dorosłych należących 
do grup ryzyka [6]. Dworakowska i wsp. wykazują, 
że 27 % ankietowanych studentów zaszczepiło się 
przeciwko grypie, choć zwolennikami szczepień było 
58 % respondentów. 8,5 % ankietowanych obawia 
się powikłań poszczepiennych, do których zaliczają 
wstrząs anafilaktyczny i zachorowanie na grypę. 24 
% podaje, że lekarz zachęcał ich do poddania się 
szczepieniu. [4]. Według badań Tarczoń i wsp. 99,7 % 
respondentów widzi potrzebę i sens wykonywania 
szczepień ochronnych. Jedna osoba, która jest pra-
cownikiem ochrony zdrowia ma inne zdanie na ten 
temat i uważa szczepienia za szkodliwe [5].

Wysocki i wsp. po przeprowadzeniu analizy wyko-
rzystania szczepionek w Polsce wysnuli następujące 
wnioski: szczepieniu poddaje się tylko część osób, 
które powinny być chronione czynnie przed zakaże-
niami dróg oddechowych (grypie i pneumokokom), 
konieczne jest prowadzenie szerokiej edukacji wśród 
personelu medycznego oraz pacjentów z grupy pod-
wyższonego ryzyka [7].

Informacje o szczepieniach ochronnych są nie-
wystarczające dla badanych, a można je zdobyć – 
według badanych - w przychodni lekarskiej, telewizji 
i Internecie. Wyniki badań przeprowadzonych przez 
Tarczoń i wsp. pokazują, że rodzice oraz pracownicy 
ochrony zdrowia pozyskują informacje o szczepie-
niach ochronnych od lekarza (97 %), pielęgniarki, 
farmaceuty, Internetu, telewizji, ulotek, w mniejszym 
stopniu od znajomych, rodziny, radia i prasy. Z akcjami 
reklamowymi promującymi szczepienie dzieci spotkała 
się większość badanych. Informacje o szkodliwości 
szczepień ochronnych badani pozyskali z telewizji, 
Internetu, od znajomych i z radia [5]. Rogalska i wsp. 
w swoich badaniach rodziców odnośnie szczepień 
dowodzą, że czerpią oni wiedzę od lekarzy, dlatego 
ważne jest edukowanie pracowników ochrony zdrowia 
w tym zakresie [8].

Obecnie bardzo często podaje się publicznie infor-
macje o niepożądanych odczynach poszczepiennych, 
przez co zmniejsza się zaufanie społeczeństwa do 
programów szczepień. Postawa taka doprowadza 

do zmniejszenia ilości zaszczepionych, a to z kolei do 
zwiększenia zachorowań na choroby, na które można 
się zaszczepić. Związane jest to również z brakiem 
wiedzy na ten temat. 

Wnioski

Studenci kierunków medycznych wykazują bardzo 
niski poziom wiedzy na temat podstawowych pojęć 
związanych ze szczepieniem. Większość z nich nie 
umie prawidłowo wyjaśnić pojęć: szczepionka, objaw 
poszczepienny czy kalendarz szczepień. Dodatkowym 
szczepieniom poddaje się tylko garstka respondentów, 
mimo kierunku studiów nie zdają sobie oni sprawy 
z konsekwencji takiej decyzji. Dostępne informacje 
dotyczące szczepień są niewystarczające dla ankieto-
wanych, dlatego że jest ich zbyt mało w porównaniu 
do ilości różnego rodzaju medialnych reklam. 
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