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Szczepienie ochronne- definicja 

podanie szczepionki przeciw chorobie zakaźnej w celu 

sztucznego uodpornienia przeciwko tej chorobie 

 

(def. z ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń  

i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U. z 2016 r. poz. 1866) 
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Historia szczepień ochronnych  
• Szczepienia ochronne są jednym z największych osiągnięć zdrowotnych ludzkości. 

sobom żyjącym w XXI wieku trudno wyobrazić sobie, by na świecie obecnie szalały 
epidemie lub pandemie chorób. 

• W XX wieku przez Świat przeszły 3 pandemie grypy. Najgroźniejsza w swoich skutkach 
była pandemia zwana „hiszpanka” z lat 1918-1919, wywołana przez wirus podtypu 
A(H1N1), która pochłonęła, według obecnych danych, około 100 mln ofiar. (w czasie I 
wojny Światowej zginęło ok 8 mln ludzi). 

• Następna pandemia, tzw. pandemia azjatycka, w roku 1957 spowodowana była przez 
wirus podtypu A(H2N2). W jej wyniku zmarło około 1 mln osób. Tak niewielka liczba 
zgonów nie dziwi ze względu na fakt, że osoby, które przeżyły „hiszpankę´” chętnie 
korzystały ze szczepień przeciwko grypie, choć ówczesne szczepionki nie były tak 
doskonałe jak obecnie. 

• Trzecia pandemia w historii to rok 1968 i tzw. pandemia „ery Hongkongu”, wywołana 
przez wirus grypy podtypu A(H3N2), która spowodowała około 700 000 zgonów. W 
samej tylko Polsce w 1971 r. pandemia ta była przyczyna 5 940 zgonów. Zabrakło w tym 
czasie trumien do chowania ofiar. Od tej pory w populacji krążyły wszystkie możliwe 
typy wirusa grypy, tj. A(H1N1), A(H3N2), B oraz w mniejszym stopniu A(H2N2). 
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Historia szczepień ochronnych  
 

• W dobie powszechnej dostępności szczepionek taka sytuacja zdrowotna na 
świecie wydaje się niemożliwa? 
 

• Dzięki szczepieniom udało się wyeliminować ospę prawdziwą  chorobę, na 
którą jeszcze w XX wieku można było umrzeć. Obecnie chorobą, którą dzięki 
powszechnym szczepieniom prawie udało się wyeliminować jest ostre 
nagminne porażenie dziecięce. 
 

• Po II wojnie światowej, dzięki zorganizowanym działaniom służb medycznych 
na całym świecie, doszło do eradykacji niektórych z groźnych chorób lub 
znacznego zmniejszenia zapadalności na nie. Do tej pory choroby te 
stanowiły plagę ludzkości (epidemie polio, błonicy, krztuśca, czy tężca). 
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• Pierwsze próby walki z chorobami zakaźnymi podjęto w Indiach.  
• Zmagano się z ospą prawdziwą, a próba zwalczania plagi polegała wtedy na 

zakładaniu dzieciom ubrań po chorych na ospę lub wkuwaniu igły zakażonej 
ropą pobraną od chorych. 

 
• „Szczepienia” od X w.n.e. stosowali Chińczycy. Strupy zdrapywano, suszono, 

ścierano na proszek, mieszano z ziołami i przechowywano w szczelnym 
zamknięciu. Po latach proszek wcierano zdrowym osobom, najczęściej do 
nosa. U pacjenta rozwijała się wtedy łagodna postać choroby, dzięki której 
nabywał on odporności czynnej. 
 

• W 1720 r. podobne metody wprowadzono w Europie. Wariolizacja  
(od varióla vera - ospa prawdziwa) trafiła do Europy Zachodniej w XVIII w. 
za sprawą lady Mary Wortley Montagu, żony brytyjskiego ambasadora                      
w Turcji, która rozpowszechniła tę technikę wśród arystokratycznych                             
i królewskich rodzin Anglii i innych państw Europy. 

Historia szczepień ochronnych  
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• Ponad 200 lat temu, sposób szczepienia, nazywany wakcynacją, 
opracowany został przez Edwarda Jennera. 

• Pierwszą taką próbę Jenner przeprowadził 14 maja 1796 r.   dokonał 
zaszczepienia materiałem zakaźnym ospy krowianki ośmioletniego 
chłopca Jamesa Phippsa. Chłopiec rozchorował się, ale był to jedynie 
łagodny przebieg choroby. Wyzdrowiał, a następnie okazało się, że jest 
odporny na ospę prawdziwą.  

• Metoda Jennera zapoczątkowała nowoczesne szczepienia.  
 
• Tę samą technikę szczepień w latach 1801-1802 zastosowali polscy 

specjaliści: Hiacynt Dziarkowski, Wojciech Jerzy Boduszyński oraz 
Franciszek Neuhauser. Od tego czasu systematycznie rozwijane były 
szczepienia na ziemiach polskich. 

 
• Louis Pasteur - 6 czerwca 1885 pierwsze zastosowanie szczepionki 

przeciw wściekliźnie. Lek został podany 9-letniemu chłopcu 
pogryzionemu przez chorego na wściekliznę psa. Szczepionka 
uratowała dziecku życie. 

Historia szczepień ochronnych  
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„Szczepienia są potwornym, nieślubnym dzieckiem błędu  

i ignorancji, które nigdy nie powinny mieć miejsca  

w higienie, czy medycynie. Nie wierzcie w szczepienia – tę 

ogólnoświatową iluzję, tę nienaukową praktykę, zabobon  

z konsekwencjami mierzonymi łzami i cierpieniem bez końca”  

Poglądy przeciwników szczepień 
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Historia szczepień ochronnych  

Źródło: Ewa Duszczyk 
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• Ewolucja w zakresie szczepień ochronnych pozwala dostrzec i docenić 

rolę szczepień ochronnych w profilaktyce chorób zakaźnych, 

• Spojrzenie w przeszłość ilustruje co osiągnęliśmy dzięki szczepieniom, 

jakie przyniosły sukcesy, 

• Spojrzenie w przyszłość niesie nowe wyzwania wobec sytuacji 

epidemiologicznej nowych chorób, w obliczu dostępności do nowych 

szczepionek.  

Ewolucja szczepień ochronnych  
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Błonica w Polsce 
 Czy chcemy do tego wracać? 

Rok 1952 – 40 562 zachorowań, 782 zgony 

Rok 1955 -  wprowadzenie szczepień 

Rok 1960 – 6 356 zachorowań 

Rok 1970 - 22 zachorowania 

Rok 1993 - 10 zachorowań 

Rok 2000  - 1 zachorowanie 

Rok 2002 - 0 zachorowań 

 

(Hiszpania, uchodźcy, surowica) 
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Błonica zapadalność i umieralność 

Źródło: Prof. dr hab. A. Zieliński, NIZP - PZH 
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Źródło: Prof. dr hab. A. Zieliński, NIZP - PZH 
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Krztusiec w Polsce 

 - 2005 r. – 1925 

- 2006 r. – 1525 

- 2007 r. – 1985 

- 2007 r. – 2167 

- 2009 r. – 2391 

- 2010 r. – 1266 

- 2011 r. – 1669 

- 2012 r. – 4684 (odporność) 

- 2013 r. – 2183 

- 2014 r. – 2101  

- 2015 r. – 4956 (rekomendacja RS-E)  

- 2016 r. – 6855 

Szczepienie podstawowe – 3 dawki w 1 r.ż. od 2 m.ż. + szczepienie 
uzupełniające w 2 r.ż. + przypominające w 6 i 14 r.ż. i Td w 19 r.ż. 
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WZW typu B w Polsce w latach 1979 – 2005 
Zapadalność  

Źródło: Prof. dr hab. A. Zieliński, NIZP - PZH 
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WZW B w Polsce 

 - 1989 r. - 15.308 

- 1994 r. – 10.924 

- 2005 r. – 1.724 

- 2009 r. – 1.515 

- 2013 r. - 1.541 

 - 2015 r. – 3.518, - 2016 r. – 3.811 
Szczepienia podstawowe – 3 dawki w 1 r.ż. 0-1-6 miesięcy 

Szczepienia do 2000 g – 4 dawki, 0-1-2-12 

Szczepienia wychwytujące – do 19 r.ż., 0-1-6 

Rewakcynacja 

Działalność edukacyjna – dla kogo? 
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Odra w Polsce w latach 1950 – 2005 
Zapadalność i umieralność 
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Źródło: Prof. dr hab. A. Zieliński, NIZP - PZH 
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Odra i różyczka w Polsce 

 - 1998 - 2.255 

- 2005 r. – 13/ 7.946 

- 2006 r. – 120/ 20.668 

- 2007 r. – 36/ 22.886 

- 2007 r. – 97/ 13.145 

- 2009 r. – 114/ 7.586 

- 2010 r. – 13/ 4.196 

- 2011 r. – 38/ 4.290 

- 2012 r. – 70/ 6.263 

- 2013 r. – 84/ 38.548 (M) 

- 2014 r. – 110/ 5.891  

- 2015 r. – 48/2.027, - 2016 r. – 133/1.105 

Szczepienie podstawowe (OŚR) 13-14 m.ż. + szczepienie przypominające w 
10 r.ż. Uzupełnić brakujące szczepienie do 19 r.ż. 

 



Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego – Państwowy Zakład Higieny 

Różyczka w Polsce (P.Stefanoff) 
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Poliomyelitis w Polsce w latach 1950 – 2005 
Zapadalność i umieralność 
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Źródło: Prof. dr hab. A. Zieliński, NIZP - PZH 
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• Aby przerwać transmisję dzikiego wirusa poliomyelitis należy zaszczepić 
pełnym cyklem podstawowym co najmniej 95% dzieci w drugim roku życia  

• Stan uodpornienia populacji przeciwko poliomyelitis w kraju jest na bardzo 
wysokim poziomie 
 

• Według WHO, do czasu całkowitej eradykacji poliomyelitis na świecie, osoby 
wyjeżdżające na tereny endemiczne poliomyelitis powinny posiadać 
kompletne szczepienie (uodpornienie) przeciwko tej chorobie. Szczepienie 
można uzupełnić podając jedną dawkę szczepionki zawierającej 
inaktywowany wirus IPV.  
 

Szczepienie podstawowe 3 dawki: 3-4 m.ż. + po 6-8 tyg. + uzupełniająca 2 r.ż.  
Szczepienie przypominające w 6 r.ż. OPV – IPV (t2) 
 
Programy eradykacji (Pakistan (85%), Afganistan, Nigeria, Somalia 
(www.gis.gov.pl) – Izrael) -  Ukraina typ 1  
 
OPW – plan – Komisja – raport - badania środowiskowe - OPV typ 2 do 
31.03.2016 r. – misja ECDC 

 

Szczepienia przeciwko poliomyelitis 

http://www.gis.gov.pl/
http://www.gis.gov.pl/
http://www.gis.gov.pl/
http://www.gis.gov.pl/
http://www.gis.gov.pl/
http://www.gis.gov.pl/
http://www.gis.gov.pl/
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Na zdjęciu z 1952 r. dwumiesięczna Martha Ann Murray w 
respiratorze szpitala w Tucson w stanie Arizona. (Fot. AP) 
Źródło: google 
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Żródło: google 
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Żródło: google 
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Oddział żelaznych płuc z umieszczonymi w środku chorymi na 
polio. Rancho Los Amigos Hospital, Kalifornia (1953) 
Żródło: google 

https://pl.wikipedia.org/w/index.php?title=Rancho_Los_Amigos_Hospital&action=edit&redlink=1
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Marta Mason (31 maja 1937 - 04 maja 2009) 
Pisarka zachorowała na Poliomyelitis w wieku 11 lat podczas epidemii w 1948 roku.  
Została odesłana do domu ze szpitala w żelaznym płucu,  
w którym pozostał do końca życia. 
 
Zdobyła dyplom wyższej uczelni w wieku lat 21. Ukończyła kilka fakultetów. 
Otrzymała doktorat honoris causa Uniwersytetu Gardner-Webb w maju 2004 r.  
 
W żelaznych płucach przeżyła 61 lat 
 
Jej brat, Gaston Mason, zmarł na polio. 
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PROGRAM SZCZEPIEŃ OCHRONNYCH  

Załącznik do Komunikatu Głównego Inspektora Sanitarnego  

 
 
I.* Szczepienia obowiązkowe – kalendarz szczepień 
 
A. Szczepienia obowiązkowe dzieci i młodzieży według wieku 
B. Szczepienia obowiązkowe osób narażonych w sposób szczególny 

na zakażenie 
 
II.* Szczepienia zalecane – niefinansowane ze środków znajdujących 

się w budżecie ministra właściwego do spraw zdrowia 
 
III. Informacje uzupełniające  
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Obowiązkiem szczepień ochronnych w kraju są objęte następujące choroby  zakaźne: 

1) błonica 
2) gruźlica 
3) krztusiec 
4) ostre nagminne porażenie dziecięce (Poliomyelitis) 
5) odra 
6) różyczka 
7) nagminne zakażenie przyusznic (świnka) 
8) tężec 
9) wirusowe zapalenie wątroby typu B 
10) wścieklizna 
11) inwazyjne zakażenie Haemophilus influenzae typ b 
12) inwazyjne zakażenia Streptococcus pneumoniae (grupy ryzyka – populacyjne) 
13) ospa wietrzna (grupy ryzyka). 

Wykaz chorób zakaźnych objętych szczepieniami ochronnymi 
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1) inwazyjne zakażenia Streptococcus pneumoniae (grupy ryzyka) 
2) ospa wietrzna (grupy ryzyka) 
3) błonica 
4) tężec 
5) wirusowe zapalenie wątroby typu B  
6) wścieklizna 

Szczepienia obowiązkowe osób narażonych w sposób szczególny  
na zakażenie 



Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego – Państwowy Zakład Higieny 

Szczepienia zalecane - nie finansowane z budżetu państwa 

1) wirusowe zapalenie wątroby typu B     
2) wirusowe zapalenie wątroby typu A 
3) odra, świnka, różyczka 
4) ospa wietrzna 
5) grypa 
6) biegunka (rotawirusy) 
7) błonica, tężec, krztusiec 
8) inwazyjne zakażenia Streptococcus pneumoniae 
9) inwazyjne zakażenia Neiseria Meningitidis 
10) inwazyjne zakażenie Haemophilus influenzae typ b 
11) kleszczowe zapalenie mózgu 
12) cholera 
13) dur brzuszny 
14) wścieklizna 
15) ostre nagminne porażenie dziecięce (Poliomyelitis) 
16) żółta gorączka 
17) ludzki wirus brodawczaka (HPV) 
18) gruźlica 
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Akcja informacyjna  
Głównego Inspektoratu Sanitarnego 
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Dziękuję za uwagę! 

  

  


