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Mniej hospitalizacji z powodu rotawirusów 
 

O niemal 30 proc. spadła w ciągu roku w Polsce liczba hospitalizacji z powodu zakażeń 

rotawirusowych – wynika z najnowszego meldunku  epidemiologicznego Narodowego 

Instytutu Zdrowia Publicznego-Państwowego Zakładu Higieny (NIZP-PZH). To zasługa 

wzrostu świadomości choroby wśród rodziców i lekarzy, i rosnącego wraz z nią poziomu 

zaszczepienia.  

Najnowsze wydanie rocznego biuletynu pt. „Choroby zakaźne i zatrucia w Polsce” NIZP-PZH, 

przygotowane na podstawie informacji zebranych przez Główną Inspekcję Sanitarną, zostało 

opublikowane na początku kwietnia. Biuletyn zawiera wstępne dane dotyczące liczby 

zachorowań, zapadalności i hospitalizacji z powodu kilkudziesięciu różnych chorób zakaźnych. 

Warte uwagi są statystyki na temat zakażeń rotawirusowych. Pokazują bowiem znaczący 

spadek infekcji wymagających hospitalizacji – z 30 tys. w 2017 roku do 21 tys. w roku 

ubiegłym1. 

– Liczby te dotyczą tych najcięższych przypadków, których etiologia została potwierdzona w 

badaniach mikrobiologicznych – tłumaczy dr n. med. Iwona Paradowska-Stankiewicz, 

Kierownik Pracowni Epidemiologii Chorób Zwalczanych Drogą Szczepień w NIZP-PZH. – Z 

pewnością spadek hospitalizacji ma związek z rosnącą świadomością rodziców, którzy coraz 

lepiej wiedzą, jakie są objawy i powikłania choroby, a w związku z tym podejmują decyzję o 

zaszczepieniu dziecka. Widać to po sukcesywnym wzroście liczby osób szczepionych przeciw 

rotawirusom: z 11 tys. w 2007 roku do prawie 98 tys. dziesięć lat później. 

Biorąc pod uwagę, że w 2017 roku urodziło się w Polsce 402 tys. dzieci2, to oznacza, że prawie 

co czwarte niemowlę otrzymało to szczepienie! 

Spektakularne, ale porównywalne 

Zakażenia rotawirusowe dotyczą najczęściej dzieci, szczególnie do 5. roku życia3, które 

stanowią największą część pacjentów hospitalizowanych z tego powodu (niemal 80 proc. w 

2017 roku)4.  Klasyczne zakażenie charakteryzuje się trzema objawami: wymiotami, gorączką 

i wodnistymi stolcami, a główną przyczyną konieczności pobytu w szpitalu są powikłania 

jelitowe i pozajelitowe 5. – Spadek hospitalizacji z powodu zakażeń rotawirusowych jest w 

                                                 
1 http://wwwold.pzh.gov.pl/oldpage/epimeld/2018/Ch_2018_Wstepne_dane.pdf (dostęp: maj 2019) 
2 https://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/ludnosc/ludnosc/urodzenia-i-dzietnosc,34,1.html (dostęp: maj 2019) 
3 Jackowska T., Kowalska-Kuassi D., Ołdak E., Wysocki J., Zakażenia rotawirusowe – aktualne zalecenia i propozycje dotyczące zapobiegania, 
w: Pediatria Polska, tom 89, nr 3, maj-czerwiec 2014 
4 http://wwwold.pzh.gov.pl/oldpage/epimeld/2017/Ch_2017.pdf (dostęp: maj 2019) 
5 Pociecha W., Bałanda A., Marszalec M., Powikłania choroby rotawirusowej u dzieci – obserwacje własne, opisy przypadków, Forum 
Zakażeń 2013; 4(1): 21-27 
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ostatnim roku spektakularny. Ale gdybyśmy wzięli pod uwagę ostatnich 10 lat, to okazałoby 

się, że w sumie liczba hospitalizacji utrzymuje się na porównywalnym poziomie, wynoszącym 

od 20 do 30 tys. przypadków rocznie – mówi dr n. med. Iwona Paradowska-Stankiewicz. – 

Świadomość choroby wśród rodziców z jednej strony przekłada się bowiem na wzrost stanu 

zaszczepienia, a z drugiej na większą zgłaszalność do lekarza. Dlatego w dłużej perspektywie 

czasu liczba zachorowań i hospitalizacji jest porównywalna. Ale jeśli obecne trendy się 

utrzymają, to jest bardzo prawdopodobne, że liczby te będą topnieć, choć pewnie nie tak 

dramatycznie, jak w ciągu ostatniego roku. 

Najnowszy biuletyn NIZP-PZH pokazuje również rozkład geograficzny zachorowań na 

rotawirusy. Największą zapadalność odnotowano w ubiegłym roku w województwach 

kujawsko-pomorskim i pomorskim, a w dalszej kolejności w warmińsko-mazurskim i 

podlaskim.  Natomiast najniższa zapadalność charakteryzowała województwa dolnośląskie, 

lubuskie, łódzkie i świętokrzyskie1. Zebrane dane potwierdzają również charakterystyczną 

sezonowość zakażeń rotawirusowych – najmniej przypadków choroby jest w lipcu i sierpniu, 

a szczyt sezonu epidemicznego przypada na marzec i kwiecień6. 

Dowody, że szczepienia działają 

– Nie ma wątpliwości, że najskuteczniejszą metodą zapobiegania infekcjom rotawirusowym, 

zwłaszcza tym o cięższym przebiegu jest szczepienie – mówi lek. Piotr Hartmann z Fundacji 

Rozwoju Pediatrii. Jak wynika z badań, od 70 do 90 proc. zaszczepionych dzieci w ogóle nie 

zachoruje na biegunkę rotawirusową, a od 90 do 100 proc. uzyska ochronę przed biegunką 

wymagającą hospitalizacji4. – Szczepionka przeciwko rotawirusom to obecnie jedyny preparat 

w polskim Programie Szczepień Ochronnych, który jest podawany doustnie. Dzięki temu jest 

dobrze tolerowany zarówno przez dzieci, jak i przez rodziców –  przyznaje lek. Piotr Hartmann. 

Jest to również jedyna szczepionka, którą można podawać w bardzo krótkim przedziale czasu 

– między 12. a 32. tygodniem życia. W praktyce oznacza to, że w momencie ukończenia przez 

dziecko 6. miesiąca, nie można go już zaszczepić7. 

Szczepienie przeciwko rotawirusom jest w Polsce szczepieniem zalecanym, co jest 

równoznaczne z tym, że rodzice pokrywają jego koszt z własnych środków8. 

 
Materiał powstał w ramach kampanii informacyjnej Powstrzymaj rotawirusy 

 

GSK Commercial Sp. z o.o., ul. Rzymowskiego 53, 02-697 Warszawa, tel.: 22 576 9000, fax: 22576 9001, pl.gsk.com 
Szczepienie, podobnie jak podanie leku, może wiązać się z wystąpieniem działań niepożądanych. 
iWszystkie działania niepożądane produktów leczniczych należy zgłaszać do Departamentu Monitorowania 
Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów 

                                                 
6 Szczepienie przeciwko rotawirusom w pytaniach i odpowiedziach, Kompendium wiedzy 2015, Szczepienia – 
Medycyna Praktyczna, wydanie specjalne 1/2015 
7 http://szczepienia.pzh.gov.pl/szczepionki/rotawirusy/ (dostęp: marzec 2019) 
8 https://www.mp.pl/pacjent/szczepienia/szczepienia-i-szczepionki/61310,szczepienie-przeciwko-rotawirusom 
(dostęp: maj 2019) 
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Medycznych i Produktów Biobójczych, Al. Jerozolimskie 181C, 02-222 Warszawa, tel. (22) 492-13-01, fax (22) 
492-13-09, zgodnie z zasadami monitorowani bezpieczeństwa produktów leczniczych. Formularz zgłoszenia 
niepożądanego działania produktu leczniczego dostępny jest na stronie Urzędu www.urpl.gov.pl lub Podmiotu 
Odpowiedzialnego za produkt, którego zgłoszenie dotyczy. Treści zamieszczone w materiale mają wyłącznie 
charakter informacyjny, nie mogą być traktowane jako forma konsultacji medycznej i nie mogą zastąpić 
konsultacji lekarza, do którego należy ostateczna decyzja o sposobie i zakresie stosowanego leczenia. 
NP-PL-ROT-PRSR-190001, maj 2019 
 

 
                                                 

http://www.urpl.gov.pl/

