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• w 1990 liczba zgonów na
świecie wynosiła
12,6 mln
• w 2013 spadła 6,3 mln

• W 2008 zanotowano 476 000 zgonów
na świecie z powodu pneumokokowych
zapaleń płuc

Priorytety zmian w Programie Szczepień Ochronnych w latach 2007 - 2015
Propozycje Pediatrycznego Zespołu Ekspertów ds. Programu Szczepień Ochronnych
przy Ministrze Zdrowia
Zmiany legislacyjne w zakresie finansowania PSO
Powszechne szczepienia przeciwko pneumokokom dzieci do 2 roku
Wprowadzenie wysokoskojarzonych szczepionek do obowiazkowego programu szczepień

Szczepienia przeciwko inwazyjnej chorobie pneumokokowej oraz ospie wietrznej w wybranych grupach ryzyka
( wprowadzono – 2008, a w 2011 rozszerzono grupy ryzyka)
- JEDYNY spełniony postulat Pediatrycznego Zespołu Ekspertów ds. Programu Szczepień
Ochronnych
Zmiana żywej szczepionki przeciwko Polio (OPV) na inaktywowaną ( IPV) w 6 roku życia
Szczepienia przeciwko krztuścowi młodzieży i ew. osób dorosłych
Szczepienia przeciwko meningokokom w wybranych grupach wiekowych

Szczepienia przeciwko ospie wietrzne całej populacji dziecięcej
Powszechne szczepienia przeciwko rotawirusom
Szczepienia przeciwko wirusowi brodawczaka ludzkiego w wybranych grupach wiekowych

Priorytety zmian w Programie Szczepień Ochronnych w latach 2015 - 2020
Propozycje Pediatrycznego Zespołu Ekspertów ds. Programu Szczepień Ochronnych przy Ministrze Zdrowia
Zmiany legislacyjne w zakresie finansowania PSO

Powszechne szczepienia przeciwko pneumokokom dzieci do 2 roku
Wprowadzenie wysokoskojarzonych szczepionek do obowiazkowego programu szczepień
Szczepienia przeciwko pneumokokom w wybranych grupach ryzyka pacjentów z pierwotnymi i wtórnymi niedoborami odporności od 6 do 18 r.ż.
Szczepienia przeciwko meningokokom serogrupy B i C w grupach ryzyka u dzieci z pierwotnymi i wtórnymi niedoborami odporności do 5 r.ż.
Szczepienia przeciwko grypie w wybranych grupach ryzyka
Zmiana żywej szczepionki przeciwko Polio (OPV) na inaktywowaną ( IPV) w 6 roku życia - wprowadzono zmiany do PSO w 2016

Szczepienia przeciwko krztuścowi młodzieży w 14 roku życia - wprowadzono zmiany do PSO w 2016
Szczepienia przeciwko ospie wietrzne całej populacji dziecięcej
Powszechne szczepienia przeciwko rotawirusom
Szczepienia przeciwko wirusowi brodawczaka ludzkiego w wybranych grupach wiekowych
Powszechne szczepienia przeciwko meningokokom serogrupy B i C z uwzględnieniem odrębnej strategii postępowania
Eliminacja różyczki wrodzonej; szczepienia wyrównawcze przeciwko różyczce nieszczepionych młodych mężczyzn

Planowane zmiany w Programie Szczepień Ochronnych na 2017

Powszechne szczepienia przeciwko pneumokokom dzieci do 2 r.ż.
to najważniejszy priorytet zmian w PSO. Szczepienia te mogą
przynieść korzyści zdrowotne nie tylko zaszczepionym dzieciom,
ale również ochronić przed zakażeniami pneumokokowymi
populacje ludzi nie szczepionych; rodzeństwo, rodziców,
dziadków, czyli ok. 95% ludności

• WHO rekomenduje włączenie szczepionki skoniugowanej przeciwko
pneumokokom do Narodowych Programów Szczepień Ochronnych na
całym świecie
• WHO zaleca przeprowadzenie badań epidemiologicznych
występowania poszczególnych serotypów odpowiedzialnych za
zakażenia pneumokokowe , zarówno przed jak i po wprowadzeniu
szczepień.
• Wybór szczepionki do Narodowego Programu Szczepień powinien być
oparty o sytuacje epidemiologiczną w danym kraju

Stosunek częstości występowania

Stosunki częstości występowania IChP i zapalenia płuc: dzieci z astmą vs. zdrowe w wieku 5-17 lat

NR = brak doniesień
•
•
•

NR
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Zakres wieku

Wszelkie zapalenia płuc

Ciężka: hospitalizacja >48 godzin LUB ≥30 dni stosowania sterydów doustnie LUB stosowanie przeciwciał monoklonalnych
Umiarkowana: ≥3 miesięcy stosowania inhalatora, ≥1-29 dni stosowania sterydów doustnie, hospitalizacja <48 godzin
Lekka: diagnoza bez spełniania kryteriów dla postaci umiarkowanej i ciężkiej
Pelton S, et al. Unpublished data. Presented at ID Week 2012; October 19, 2012; San Diego, California.
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Prevenar – redukcja hospitalizacji z powodu zapalenia płuc

PCV7
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„Stwierdzono, że oszczędności dla grupy dzieci do 2 r.ż. wyniosły 174 420 zł rocznie,
a w grupie powyżej 1 r.ż. 789 480 zł rocznie.”
Patrzałek M. i wsp. Przegląd Epidemiologiczny 2011; 65:51-56

Inwazyjna choroba pneumokokowa w Słowacji w latach 1997 - 2013
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Polio – ostre wiotkie porażenie mięśni

Epidemie XX- wieku:
- Częste epidemie w miesiącach

letnich na całym świecie
– W Polsce: w latach 1951 i 1957 do 3
000 zachorowań rocznie. W 1958
zanotowano 6 840 zachorowań, ponad
200 zgonów rocznie

18th Dynasty (1403 - 1365 BC)

W 1950 rok – pierwsze szczepienia
żywym (atenuowanym) wirusem Polio:
odkrywcy szczepionki prof. Hilary
Koprowski

Negatywny odbiór „społeczny” szczepień MMR : 1994

Praca o chorobie
Crohna

Data courtesy of DOH/UK

Autyzm wywołany
przez MMR
Dr Andrew
Wakefield (Lancet
– opis 12 dzieci z
autyzmem po
szczepieniu MMR)

Negatywne nastawienia
reportaże mediów
Lancet – decyzja
o usunięciu
wszystkich
artykułów dr
Wakefilda

The Rheumatologist - An official publication of the ACR and the ARHP serving
rheumatologists and rheumatology health professionals
Volume 5 Number 6; June 2011

Autorzy nie mają żadnych dowodów na potwierdzenie hipotezy na istnienie
autoimmunizacyjnego/autozapalnego zespołu indukowanego przez adjuwanty zawarte w
szczepionkach.

:
Oto nowe oblicze ruchu antyszczepionkowego – nowa, fałszywa hipoteza
Autoimmunizacyjny/Autozapalny Zespół indukowany przez adjuwanty - ASIA

Kryteria diagnostyczne sugertujące Autoimmunizacyjny/Autozapalny Zespół Objawów Indukowany
Adiutantami (ASIA) w przebiegu szczepień ( wg. Yehudy Shoenfelda )
• Fałszywa hipoteza, nie poparta dowodami:

Wystarczy jeden spośród głównych lub małych kryteriów aby rozpoznać ASIA
• Główne kryteria:
• 1/ Ekspozycja na czynniki zewnętrzne: infekcje, szczepionki, silikon, adiuwanty) przed
wystąpieniem objawów
• 2/ „Typowe” objawy kliniczne:
- bóle
mięśniowe, zapalenie mięśni lub ich osłabienie
- bolesność i/lub zapalenie stawów
- zespół
przewlekłego zmęczenia, sen nie dający odpoczynku lub przerywany sen
- manifestacja neurologiczna (szczególnie związana z demielinizacją)
- wrodzone
uszkodzenia
- utrata pamięci
- gorączka
suchość ust

• 3/ Usunięcie w stadium początkowym czynnika który wywoływał poprawę
• 4/ Biopsja narządu zajętego procesem chorobowym
• Małe kryteria:
-obecność autoprzeciwciał lub przeciwciał skierowanych bezpośrednio przeciwko adiuwantowi
- inne objawy kliniczne (np.: zespół drażliwego jelita)
- określony HLA (np.: HLA DRB1, HLA DQB1)
współistnienie z chorobami autoimmunizacyjnymi (np.: SM czy zespół Sjogrena)

•

Special Session 09.05.2012 12:30-18:00 Hall D
2ND
INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON VACCINES AND AUTOIMMUNITY
On behalf of THE DWOSKIN FAMILY FOUNDATION Chair: C. Dwoskin, USA C.A.
Shaw, BC, Canada

•
VACCINES, OXIDATIVE STRESS, AUTOIMMUNITY, AND CHRONIC MULTISYSTEM HEALTH OUTCOMES ;
Speaker: B.A. Golomb, CA, USA
•

BASIC IMMUNOLOGY COURSE
Course Director: A. Abbas, USA
TOLL LIKE RECEPTORS AND
AUTOIMMUNITY
K. Yamamoto, Japan
N. Ortego, Spain
IMMUNEDEFICIENCIES AND
AUTOIMMUNITY
Chairpersons:
I. Dalal, Israel
R. Somech, Israel

AlUMINIUM ADJUVANTS: Recent Insights Speaker: C. Exley, UK

•

THE NEUROTOXICITY OF ALUMINUM: IMPLICATIONS FOR ALUMINUM ADJVUANTED VACCINES ;
speaker: C.A. Shaw, BC, Canada

•

WHERE DO WE STAND WITH THE ASIA SYNDROME;
Israel

•

MACROPHAGIC MYOFASCIITIS (MMF)-ASSOCIATED COGNITIVE DYSFUNCTION: CLINICAL
CHARACTERIZATION AND BIOMARKERS ;Speaker F.-J. Authier, France

•

MECHANISM OF MACROPHAGE MYOFASCIITIS SYNDROME (MMF) Speaker: R.K. Gherardi, France

•

AUTOIMMUNITY FOLLOWING HEPATITIS B VACCINE AS PART OF THE SPECTRUM OF "AUTOIMMUNE
(AUTO-INFLAMMATORY) SYNDROME INDUCED BY ADJUVANT" (ASIA)- ANALYSIS OF 93 CASES
Speaker: Y. Zafrir, Israel

•

THE GULF WAR SYNDROME AS A PART OF THE AUTOIMMUNE (AUTO-INFLAMMATORY) SYNDROME
INDUCED BY ADJUVANT (ASIA) Speaker: E. Israeli, Israel

Speaker: N. Agmon-Levin,

Sposoby walki z chorobami zakaźnymi
• Eradykacja: dzięki powszechnym szczepieniom – na razie tylko ospa
prawdziwa
• Realizacja obowiązkowych szczepień ochronnych muszą być
realizowane w 80%, a przeciwko odrze >95% aby zapobiec epidemii

• Poszukiwanie nowych szczepionek przeciwko malarii, skutecznych
szczepień przeciwko gruźlicy płucnej, przeciwko zakażeniom EBV,
CMV, grzybom
• Edukacja: uświadamianie znaczenia szczepień

