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 Streszczenie  Wstęp. Zakażenia wirusami grypy odpowiedzialne są corocznie za 10–40% ostrych infekcji dróg 
oddechowych przebiegających z gorączką u dzieci. Wyniki wielu badań wskazują jednoznacznie na fakt, iż grypa 
w populacji dziecięcej stanowi poważny problem kliniczny, epidemiologiczny i ekonomiczny. 
Cel pracy. Ustalenie stanu zaszczepienia przeciw grypie w populacji dzieci i młodzieży w wieku 0–18 lat w sieci 
poradni podstawowej opieki zdrowotnej (POZ) w Warszawie w latach 2004–2010.
Materiał i metody. Dokonano analizy dokumentacji medycznej pacjentów z siedmiu niepublicznych POZ: 21 280 
kart uodpornienia (uwzględniając liczbę kart dostępnych na dzień 31.12.2010 roku) oraz danych z raportów rocz-
nych, dotyczących wykonawstwa szczepień ochronnych, przekazywanych do Stacji Sanitarno-Epidemiologicznych.
Wyniki. Liczba dzieci zaszczepionych przeciw grypie wahała się od 166 do 472, proporcja zaszczepionych dzieci 
wynosiła od 0,8% (w 2008 r.) do 3% (w 2005 r.). 878 pacjentów wymagało podania dwóch dawek szczepionki 
przeciw grypie w odstępie co najmniej czterech tygodni, ale zalecenie to zrealizowało jedynie 235 osób (73,2%). 
44,1% dzieci otrzymało jednego dnia zarówno szczepienie przeciw grypie, jak i inne szczepienie – najczęściej było 
to szczepienie przeciw wirusowemu zapaleniu wątroby typu A i szczepienie przeciw pneumokokom (z użyciem 
szczepionki polisacharydowej). 
Wnioski. Konieczne są dalsze działania edukacyjne skierowane zarówno do rodziców, jak i do profesjonalistów 
medycznych, mające na celu zwiększanie wiedzy na temat korzyści z wykonywania szczepień przeciw grypie 
w populacji dzieci i młodzieży.
Słowa kluczowe: grypa, szczepienie, dzieci, stan zaszczepienia.

 Summary  Background. Influenza is responsible for 10–40% acute respiratory tract infections with fever annually. 
Results of scientific research indicate that influenza is a serious clinical, epidemiological and economical problem of 
childhood.
Objectives. The aim of the study was to establish the influenza vaccine coverage among children and teenagers aged 
0–18 years in outpatient clinics in Warsaw in 2004–2010. 
Material and methods. The analysis of medical documentation (vaccination cards and vaccination reports) of  
21 280 patients was conducted.
Results. Number of pediatric patients vaccinated against influenza ranged from 166 to 472, and the proportion of 
vaccinated patients was from 0.8% (in 2008) to 3% (in 2005). 878 children required two doses of vaccination aga-
inst influenza, but this recommendation was not realized by 73.2% of patients. In 44.1% of patients the vaccination 
against influenza was coadministrated with another vaccine, mainly against hepatitis A and Streptococcus pneumonia 
(polysaccharide vaccine).
Conclusions. The influenza vaccine coverage among healthy children and teenagers aged 0–18 years was extremely 
low (< 3%). More effective educational activities are required to increase the influenza vaccine coverage in a pedia-
tric population.
Key words: influenza, vaccine, children, coverage.
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Wstęp 

Zakażenia wirusami grypy odpowiedzialne są 
corocznie za 10–40% ostrych infekcji dróg odde-
chowych przebiegających z gorączką u dzieci [1]. 
Zdrowe dzieci, począwszy od noworodków do 
dzieci w wieku do 5. roku życia, należą do grupy 
ryzyka hospitalizacji z powodu grypy i jej powikłań, 
a ryzyko to jest porównywalne do tego stwierdza-
nego w populacji osób w wieku powyżej 65. roku 
życia [2]. Wyniki wielu badań wskazują jedno-
znacznie na fakt, iż grypa w populacji dziecięcej 
stanowi poważny problem kliniczny, epidemiolo-
giczny i ekonomiczny (tab. 1).

Cel pracy

Celem pracy było ustalenie stanu zaszczepie-
nia przeciw grypie w populacji dzieci młodzieży 
w wieku 0–18 lat w sieci poradni podstawowej 
opieki zdrowotnej (POZ) w Warszawie w latach 
2004–2010.

Materiał i metody

Dokonano analizy dokumentacji medycznej 
pacjentów z siedmiu niepublicznych POZ: 21 
280 kart uodpornienia (uwzględniając liczbę kart 
dostępnych na dzień 31.12.2010 r.) oraz danych 
z raportów rocznych, dotyczących wykonawstwa 
szczepień ochronnych, przekazywanych do stacji 
sanitarno-epidemiologicznych.

Wyniki

Liczba dzieci zaszczepionych przeciw grypie 
wahała się od 166 do 472 (tab. 2). Odsetek za-
szczepionych pacjentów wynosił od 0,8% (w 2008 
r.) do 3% (w 2005 r.). Obserwowano różnice 

w stanie zaszczepienia przeciw grypie między po-
szczególnymi poradniami (tab. 3). Najwyższy po-
ziom zaszczepienia przeciw grypie (10%) uzyskano 
w jednej poradni w 2005 r.

Określono poprawność realizacji schematu 
dwudawkowego szczepienia przeciw grypie u dzie-
ci w wieku poniżej 9. roku życia szczepionych po 
raz pierwszy w życiu. 878 pacjentów wymagało 
podania dwóch dawek szczepionki przeciw grypie 
w odstępie co najmniej czterech tygodni, ale zale-
cenie to zrealizowało jedynie 235 osób (73,2%). 
44,1% dzieci otrzymało jednego dnia zarówno 
szczepienie przeciw grypie, jak i inne szczepienie 
– najczęściej było to szczepienie przeciw wiru-
sowemu zapaleniu wątroby typu A i szczepienie 
przeciw pneumokokom (z użyciem szczepionki 
polisacharydowej). 

Dyskusja

Zgodnie z zaleceniami Amerykańskiego Ko-
mitetu Doradczego ds. Szczepień Ochronnych 

Tabela 1. Zasięg grypy u dzieci i młodzieży w Stanach Zjednoczonych na przykładzie roku 2003 [3]

Populacja (popu-
lacja całkowita  
w 2003 r.:  
294 mln)

Populacja dzieci 
w wieku < 5 lat

Populacja dzieci 
w wieku 5–17 lat

Populacja dzieci 
w wieku 0–17 lat

Liczba zachorowań 24,7 mln 4 mln 5,4 mln 9,4 mln

Liczba wizyt ambulatoryjnych 31 mln 3,7 mln 3,7 mln 7,4 mln

Liczba dni hospitalizacji 3,1 mln 280 tys. 22 tys. 302 tys.

Liczba utraconych lat życia 611 tys. 11 tys.  3 tys. 145 tys.

Liczba utraconych dni pracy 44 mln 5,3 mln 6,7 mln 12 mln

Koszt zachorowań 87 mld USD 2,2 mld USD 1,6 mld USD 3,8 mld USD

Tabela 2. Liczba oraz odsetek zaszczepionych 
dzieci i młodzieży w wieku 0–18 lat w sieci 
niepublicznych poradni w Warszawie w latach 
2004–2010

Rok Liczba za-
szczepionych 
dzieci

% zaszczepio-
nych dzieci

2004 237 1,6%

2005 517 3%

2006 346 1,8%

2007 266 1,1%

2008 197 0,8%

2009 380 1,5%

2010 221 0,9%
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(ACIP), od 2009 r. szczepienia przeciw grypie 
powinny być zalecane i corocznie wykonywane ze 
wskazań klinicznych u zdrowych dzieci w wieku od 
6 miesięcy do 18. roku życia, takie są też aktualne 
zalecenie zawarte w polskim Programie Szczepień 
Ochronnych [1]. 

Szczepienia przeciw grypie u zdrowych dzieci 
zalecane są w: Austrii i Estonii (dzieci w wieku 
powyżej 6 miesięcy), Finlandii (dzieci w wieku od  
1 roku do 3 lat), Łotwie, Rumunii i Słowenii (dzieci 
w wieku od 6 miesięcy do 2 lat) oraz Słowacji (dzieci 
w wieku od 6 miesięcy do 5 lat) [4]. W pracy własnej 
po raz kolejny wykazano, iż stan zaszczepienia prze-
ciw grypie w populacji dzieci i młodzieży w Polsce 
jest bardzo niski, co jest zgodne z oficjalnymi dany-
mi i poprzednimi doniesieniami [1, 5].

Tabela 3. Stan zaszczepienia przeciw grypie dzieci 
i młodzieży w wieku 0–18 lat w latach 2004–2010 
w poszczególnych poradniach

Poradnia/Rok Liczba za-
szczepionych 
dzieci

% zaszczepio-
nych dzieci

Rok 2004

Poradnia nr 1 73 3,4%

Poradnia nr 2 8 0,8%

Poradnia nr 3 22 1%

Poradnia nr 4 38 1,8%

Poradnia nr 5 21 1%

Poradnia nr 6 39 1,8%

Poradnia nr 7 17 0,8%

Rok 2005

Poradnia nr 1 267 10,7%

Poradnia nr 2 24 2%

Poradnia nr 3 36 1,5%

Poradnia nr 4 31 1,3%

Poradnia nr 5 33 1,3%

Poradnia nr 6 60 2.4%

Poradnia nr 7 21 0,9%

Rok 2006

Poradnia nr 1 118 4,1%

Poradnia nr 2 17 1,3%

Poradnia nr 3 26 0,9%

Poradnia nr 4 39 1,6%

Poradnia nr 5 44 1,5%

Poradnia nr 6 53 1,8%

Poradnia nr 7 20 0,8%

Rok 2007

Poradnia nr 1 61 1,7%

Poradnia nr 2 9 0,7%

Poradnia nr 3 16 0,4%

Poradnia nr 4 30 0,9%

Poradnia nr 5 53 1,7%

Poradnia nr 6 30 0,9%

Poradnia nr 7 32 1,4%

Poradnia/Rok Liczba za-
szczepionych 
dzieci

% zaszczepio-
nych dzieci

Rok 2008

Poradnia nr 1 20 0,5%

Poradnia nr 2 2 0,1%

Poradnia nr 3 14 0,4%

Poradnia nr 4 35 1%

Poradnia nr 5 36 1,2%

Poradnia nr 6 42 1,2%

Poradnia nr 7 17 0,7%

Rok 2009

Poradnia nr 1 65 1,7%

Poradnia nr 2 26 1,6%

Poradnia nr 3 36 1%

Poradnia nr 4 61 1,8%

Poradnia nr 5 67 2%

Poradnia nr 6 48 1,4%

Poradnia nr 7 25 1%

Rok 2010

Poradnia nr 1 47 1,3%

Poradnia nr 2 20 1,1%

Poradnia nr 3 28 0,7%

Poradnia nr 4 29 1%

Poradnia nr 5 34 1,1%

Poradnia nr 6 22 0,7%

Poradnia nr 7 17 0,7%
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Wnioski

Konieczne są dalsze działania edukacyjne skie-
rowane do rodziców, jak i do profesjonalistów me-
dycznych mające na celu zwiększanie wiedzy na 
temat korzyści z wykonywania szczepień przeciw 

grypie w celu zmniejszenia liczby zachorowań na tę 
chorobę i powstałych w jej wyniku powikłań – nie 
tylko w populacji dzieci, ale generalnie, ponieważ 
dzieci pozostają głównym rezerwuarem wirusów 
grypy i stanowią poważne źródło zakażenia.
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