Podstawy prawa
Zgodnie z art. 68 ust. 4 Konstytucji RP szeroko pojęte władze publiczne są
obowiązane do zwalczania chorób epidemicznych, w tym zakażeń i
chorób zakaźnych u ludzi.
W przeszłości szerzące się epidemicznie zakażenia i choroby zakaźne były
przyczyną wysokiej śmiertelności i chorobowości, powodowały znaczące straty
społeczne i ekonomiczne.
Zwalczanie zakażeń i chorób zakaźnych oraz innych chorób o charakterze
społecznym jest możliwe dzięki racjonalnym działaniom w obszarze zdrowia
publicznego podejmowanym przez organy i instytucje państwa na każdym
szczeblu w zakresie posiadanych przez nie kompetencji.

Działania te polegają na m.in. :
o
o
o
o

właściwej regulacji prawnej szczepień ochronnych
działalności oświatowo-zdrowotnej i promocji szczepień ochronnych
egzekwowaniu obowiązku poddawania się szczepieniom w odniesieniu do
tych szczepień ochronnych, które są szczepieniami obowiązkowymi
zapewnieniu bezpieczeństwa szczepień ochronnych

Cele zdrowia publicznego osiągane
w drodze szczepień ochronnych
Odporność indywidualna – osoby szczepione są skutecznie chronione
przed zakażeniem a nawet jeśli zachorują to przebieg choroby jest
poronny
Odporność populacyjna = odporność zbiorowa
Warunkiem osiągnięcia odporności w skali populacji jest wysoki odsetek
zaszczepionych osób (zwykle odporność populacyjną osiąga się przy
zaszczepieniu wysokiego odsetka populacji – tj. co najmniej ok. 95%)

w zaszczepionej populacji wobec niewielkiej liczby osób
podatnych na zakażenie ulegają przecięciu drogi szerzenia się
zakażenia
nie chorują również osoby, które ze względu na przeciwwskazania
zdrowotne nie mogą być szczepione lub osoby, które pomimo
prawidłowo przeprowadzonego szczepienia nie wykształciły
odporności immunologicznej
może dojść do całkowitego wykorzenienia choroby zakaźnej

Minęło 200 lat od zastosowania pierwszej szczepionki - przez Edwarda
Jennera - przeciwko ospie prawdziwej.
W naszym regionie świata nikt już nie pamięta:
- o tragicznych w skutkach epidemiach ospy, polio, błonicy, krztuśca i tężca,
- o wykorzenieniu dzięki szczepieniom niektórych z nich, np. ospy
prawdziwej, choroba Heinego - Medina, które jeszcze nie tak dawno były
przyczyną zgonów lub niepełnosprawności wielu osób.
Po II wojnie światowej, dzięki zorganizowanym działaniom służb medycznych
na całym świecie, doszło do eradykacji niektórych z ww. chorób lub
znacznego zmniejszenia zapadalności na nie.
Te choroby stanowiły plagę ludzkości !!!

Cele zdrowia publicznego osiągane w
drodze szczepień ochronnych
Zmniejszenie społecznych skutków występowania zakażeń i chorób zakaźnych
o

zmniejszenie wskaźników epidemiologicznych występowania chorób zakaźnych i ich
powikłań (zapadalności, chorobowości, zgonów)

o

zmniejszenie wydatków sektora finansów publicznych (koszty leczenia chorób
zakaźnych i ich powikłań, koszty wypłacania zasiłków chorobowych, rent z tytułu
niezdolności do pracy, zasiłków pogrzebowych)

o

ochrona funkcjonowania państwa i jego infrastruktury na wypadek epidemii

o

zapobieganie stratom ekonomicznym, demograficznym i społecznym
spowodowanych występowaniem zachorowań

Realizacja strategicznych celów krajowych wieloletnich programów polityki
zdrowotnej (zgodnie z ustawą o zdrowiu publicznym ustanawiany jest w drodze
rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 4 sierpnia 2016 r. w sprawie Narodowego
Programu Zdrowia na lata 2016–2020 (Dz. U. z 2016r. poz. 1492) – podstawowy
dokument polityki zdrowia publicznego sporządzany na co najmniej 5 lat – wyznacza
cele strategiczne i operacyjne oraz najważniejsze zadania do realizacji na rzecz
poprawy zdrowia i związanej z nim jakości życia społeczeństwa) dotyczących
zmniejszenia występowania chorób zakaźnych.
Realizacja zobowiązań międzynarodowych wynikających z uczestnictwa w
pracach Światowej Organizacji Zdrowia, Unii Europejskiej na rzecz zwalczania i
eliminacji chorób zakaźnych

Sposoby osiągania celów zdrowia publicznego
w drodze szczepień ochronnych
Działania państwa - obowiązkowe szczepienia ochronne wybranych grup osób
określanych na podstawie wieku, przesłanek wynikającymi ze stanu zdrowia
albo przesłanek epidemiologicznych – zgodnie z przepisami o zapobieganiu
oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi
Działania lekarzy - zalecane szczepienia ochronne – zgodnie z rekomendacjami
Działania pracodawców - szczepienia osób narażonych zawodowo na zakażenie
w wyniku styczności zawodowej z biologicznymi czynnikami
chorobotwórczymi - zgodnie z przepisami prawa pracy
Działania samorządu - promocja szczepień, wspieranie wykonywania szczepień,
finansowanie zakupu szczepionek na rzecz społeczności lokalnej – zgodnie
z przepisami o działaniu samorządów
Działania wytwórców i dystrybutorów szczepionek – realizują głównie interes
gospodarczy związany ze wzrostem produkcji i sprzedaży szczepionek

Każdy ww. sposób osiągania celów zdrowia publicznego w drodze
szczepień
powinien
być
wspierany
rzetelnymi
działaniami
informacyjnymi wpływającymi na proszczepienne postawy u osób
szczepionych

prewencja indywidualna
i zbiorowa

•uodpornienie osób szczepionych
•zmniejszenie ryzyka szerzenia się zakażeń
na osoby nieszczepione – odporność
populacyjna
•zmniejszenie ryzyka rozwoju choroby u
osób eksponowanych i lżejszy przebieg

• zgony

zapobieganie
społecznym skutkom
występowania chorób
zakaźnych

•koszty leczenia chorób i ich powikłań
•koszty dla gospodarki z tytułu świadczeń
ubezpieczenia społecznego
•zaburzenia funkcjonowania struktur
państwa (administracja, bezpieczeństwo,
służby komunalne, transport publiczny)

zwalczanie chorób
zakaźnych w drodze
szczepień ochronnych

•światowe programy eradykacji chorób
zakaźnych koordynowane przez WHO
•zobowiązania wynikające z
przynależności do UE
•wieloletnie krajowe programów polityki
zdrowotnej (Narodowy Program Zdrowia)

1.

Zmiany legislacyjne w zakresie finansowania PSO

1.

Powszechne szczepienia przeciwko pneumokokom u dzieci do 2 r.ż. - zrealizowany

1.

Wprowadzenie wysokoskojarzonych szczepionek do obowiązkowego programu szczepień

1.

Szczepienia przeciwko pneumokokom w wybranych grupach ryzyka pacjentów z pierwotnymi i wtórnymi niedoborami odporności od 6 r.ż. do 18 r.ż.

1.

Szczepienia przeciwko meningokokom serogrupy B i C w grupach ryzyka u dzieci z pierwotnymi i wtórnymi niedoborami odporności do 5 r.ż.

1.

Szczepienia przeciw poliomyelitis - zamiana żywej szczepionki (OPV) na szczepionkę inaktywowaną (IPV) w 6. roku życia - zrealizowany

1.

Szczepienia przeciwko grypie w wybranych grupach ryzyka

1.

Szczepienia przeciwko krztuścowi młodzieży w 14 roku życia - zrealizowany

1.

Szczepienia przeciwko ospie wietrzne całej populacji dziecięcej

1.

Szczepienia przeciwko wirusowi brodawczaka ludzkiego w wybranych grupach wiekowych

1.

Powszechne szczepienia przeciwko rotawirusom

1.

Eliminacja różyczki wrodzonej; szczepienia wyrównawcze przeciwko różyczce nieszczepionych młodych mężczyzn
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Niepoddawanie dziecka obowiązkowym szczepieniom ochronnym pozbawia
dziecko prawa do profilaktycznego świadczenia zdrowotnego służącego
zapobieganiu wystąpienia chorób zakaźnych, narusza dobro dziecka, gdyż
naraża dziecko na zachorowanie lub utratę zdrowia, jest sprzeczne z interesem
społecznym wyrażonym w dążeniu władz publicznych do zwalczania chorób
zakaźnych w drodze uodpornienia populacji i tym samym zapobieżenia
społecznym skutkom ich występowania.
Więcej informacji na ten temat
 Stanowisko Głównego inspektora Sanitarnego dot. zagadnienia
właściwego sposobu dokumentowania przez lekarza udzielania
pacjentowi lub jego opiekunowi informacji o szczepieniach
obowiązkowych i zalecanych.
 Stanowisko Głównego Inspektora Sanitarnego dot. kryterium uznawania
osób zobowiązanych do wykonania obowiązku poddawania się
szczepieniom ochronnym za osoby uchylające się od jego wykonania.
 Komentarz Głównego Inspektora Sanitarnego dot. egzekwowania
obowiązku szczepień ochronnych w związku z wyrokiem Naczelnego
Sądu Administracyjnego z dnia 1 sierpnia 2013 roku w związku ze skargą
kasacyjną od wyroku WSA w Gorzowie Wlkp. Z dnia 14 grudnia 2011 r.

Liczba osób uchylających się od obowiązku szczepień w
2016 roku wyniosła 28 983, w 2015 roku - 22 392, w 2014 - 15
480, w 2013 roku - 10 122 osób uchylających się.
W trakcie 2016 roku liczba osób uchylających się wzrosła
zatem o 31,6% w stosunku do danych z końca 2015 roku, o 87,2
% w stosunku do danych z końca 2014 roku i aż o 186,3% w
stosunku do danych z końca 2013 roku.
Przyrost w 2016 roku liczby osób uchylających się od
obowiązku szczepień był jednak nieznacznie niższy niż w trakcie
2015 roku, w którym wyniósł 44,7 % i w trakcie 2014 roku, w
którym wyniósł 52,9%.

Uwzględniając osoby, które w trakcie 2016 roku uchylały się od
obowiązku szczepień i które następnie w trakcie trwania roku
spełniły ten obowiązek (m.in. w wyniku nasilonych działań
organów PIS oraz wojewodów podejmowanych w celu
wyegzekwowania wykonania obowiązku szczepień przez te
osoby) wykazano, że zjawisko uchylania się od szczepień
ochronnych w trakcie całego 2016 roku dotyczyło 34 329 osób,
w porównaniu do 28 774 osób w trakcie całego 2015 roku i do
19 569 osób w trakcie całego 2014 roku.

Analiza geograficzna rozpowszechnienia
zjawiska uchylania się od obowiązku szczepień
w 2016 roku wskazuje, że ulegało ono nasileniu
we wszystkich województwach.
 Największy wzrost liczby osób uchylających się
w wystąpił w województwie:
kujawsko-pomorskim – o 216,7 %, lubuskim – o 78,0
%, dolnośląskim – 74,1 %.
 Najmniejszy wzrost liczby osób uchylających się
wystąpił w województwach: małopolskim - o
14,9 %, pomorskim – o 15,9 %, mazowieckim - o
23,0 %.




Analizując przyczyny nasilania się zjawiska uchylania się od
obowiązku szczepień wykazano, że najszybszy wzrost liczby
osób uchylających się w 2016 roku dotyczył osób
pozostających pod wpływem ruchów antyszczepionkowych
(wzrost o 35,2%)



W mniejszym stopniu wzrost ten dotyczył osób wyrażających
obawy związane z wystąpieniem w przeszłości u nich lub u
ich dzieci niepożądanego odczynu poszczepiennego (wzrost o
11,6 %), osób motywowanych względami odrębności
kulturowej, etnicznej lub religijnej (wzrost o 15,8 %), bądź
wpływami środowisk propagujących tzw. medycynę
alternatywną (wzrost o 28,0%).

Zaszczep w sobie chęć szczepienia
Akcja informacyjna

CELE
•zwiększenie zaufania społeczeństwa do działań na rzecz profilaktyki
chorób zakaźnych
•podniesienie poziomu wiedzy w zakresie umiejętności zapobiegania
chorobom zakaźnym, którym można przeciwdziałać na drodze szczepień
ochronnych
•wzrost poziomu świadomości dotyczącej korzyści wynikających ze
szczepień ochronnych

ADRESACI
•rodzice i opiekunowie dzieci
•lekarze i pielęgniarki POZ
Zaszczep w sobie chęć szczepienia

www.szczepienia.gis.gov.pl
zaszczep@gis.gov.pl

