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I. OPIS PROBLEMU ZDROWOTNEGO 

A. Problem zdrowotny 

Streptococcus pneumoniae, czyli dwoinka zapalenia płuc zwana również 

pneumokokiem jest bakterią o wysokiej zjadliwości, u której w ostatnich latach 

obserwowana jest narastająca oporność na kolejne grupy antybiotyków. Dwoinka 

zapalenia płuc została wykryta po raz pierwszy przez Ludwika Pasteura pod koniec XIX 

wieku. Pneumokoki są najczęstszą przyczyną pozaszpitalnych, bakteryjnych zakażeń 

układu oddechowego (zapalenia ucha środkowego, zapalenia zatok oraz zaostrzenia 

przewlekłego zapalenia oskrzeli). Są też najczęstszą przyczyną pozaszpitalnego zapalenia 

płuc. Najcięższą postacią zakażenia pneumokokowego jest tzw. inwazyjna choroba 

pneumokokowa (IChP). W pojęciu tym mieści się zapalenie opon mózgowo-rdzeniowcyh, 

sepsa (posocznica) i zapalenia płuc z bakteriemią. Pneumokoki mogą również wywoływać 

m.in. zapalenie spojówek, zapalenia otrzewnej oraz zapalenie stawów. 

S. pneumoniae są najczęstszą zakaźną przyczyną zachorowalności i umieralności 

w skali świata powodując około 3,5 mln zgonów rocznie, z czego 1 mln z powodu 

zapalenia płuc. Do najczęstszych chorób inwazyjnych wywołanych przez pneumokoki 

należą: zapalenie płuc z bakteriemią, sepsa i zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych 

(zomr), określane mianem inwazyjnej choroby pneumokokowej (IChP). Drobnoustrój ten 

odpowiada również za zakażenia nieinwazyjne. Najczęstsze to ostre zapalenie ucha 

środkowego, zatok, zaostrzenia w przewlekłej obturacyjnej chorobie płuc oraz zapalenie 

spojówek. Pneumokoki odpowiadają za około 35% przypadków pozaszpitalnego zapalenia 

płuc i 50% przypadków szpitalnego zapalenia płuc u dorosłych. Czynnik ryzyka stanowią 

m.in. przewlekłe choroby płuc, infekcje grypowe, wrodzone lub nabyte stany obniżonej 

odporności, przewlekłe choroby układu krążenia. 

Szczególnie narażonymi na inwazyjne oraz nieinwazyjne zakażenia 

pneumokokowe są dzieci do 2 r.ż, osoby po 65 r.ż oraz osoby z chorobami przewlekłymi i 

obniżoną odpornością. W tej ostatniej grupie bardzo istotną i wyjątkową grupą ryzyka są 

osoby chore onkologicznie, ze względu zarówno na charakter choroby podstawowej jak i 

stosowanego (inwazyjnego) leczenia. Dzieci i osoby starsze to dwie grupy, które 

szczególnie kwalifikują się do szczepień, ze względu na fakt obniżonej odporności, która 

u dzieci jeszcze się nie wytworzyła, a u osób starszych spada. Badanie przeprowadzone 

na grupie 129 dzieci, u których rozpoznano: białaczkę, chłoniaka lub guz lity potwierdziły, 

iż realizacja szczepień ochronnych (WZW typu B) w trakcie i po zakończeniu leczenia 

onkologicznego jest bezpieczna i skuteczna. Całkowitą rekonstrukcję immunologiczną 

stwierdzono u 90,7% dzieci (wznowiono u nich szczepienia obowiązkowe i zalecane). U 

5,4 % pacjentów stwierdzono umiarkowane zaburzenia immunologiczne. Odroczono im 
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szczepienia żywymi szczepionkami. U 3,9% dzieci stwierdzono głębokie niedobory i 

odstąpiono od szczepień. Sześć miesięcy od zakończenia leczenia miano anty 

Hbs>100IU/ml stwierdzono u 55% badanych, od 10 do 100 IU/ml u 26,4% i poniżej 10 u 

18,6%. Do zakażenia HBV doszło u jednego dziecka. 

Grypa sezonowa jest bardzo zaraźliwą chorobą zakaźną, występującą corocznie, 

przebiegającą pod postacią ostrej infekcji układu oddechowego. Zachorowania 

wywoływane są przez wirusy grupy należące do rodziny Orthomyxoviridae, obejmujące 3 

typy: A, B i C, które różnią się antygenowo w obrębie dwóch białek wewnętrznych, tj. 

nukleoproteiny i białka M1. 

Wśród wirusów grypy typu A wyróżnia się ponadto podtypy na podstawie różnic 

antygenowych w białkach zewnętrznych, tj. hem aglutyninie (16 podtypów H1-H16) i 

neuraminidazie (9 podtypów N1-N9). U ludzi występują zakażenia wywołane przez wirusy 

typu A (powszechne podtypy H1N1, H3N2), B, jak i C.  

Do zakażenia dochodzi drogą kropelkową, a czasami także przez kontakt ze 

skażoną powierzchnią. 

Wirusy grypy atakują komórki nabłonka dróg oddechowych, w których namnażają 

się. W konsekwencji powodują martwicę tychże komórek, co z kolei otwiera drogę 

patogenom bakteryjnym. 

Okres wylęgania wynosi 1-4 dni (średnio 1-2 dni). Osoba zakażona może stanowić 

zagrożenie dla innych osób zanim jeszcze pojawią się objawy choroby, tj.:  

• zakażony dorosły może być źródłem zakażenia dla innych począwszy od dnia 

poprzedzającego wystąpienie objawów chorobowych do około 5-7dni po ich wystąpieniu, 

• zakażone dziecko może być źródłem zakażenia dla innych do ponad 10 dni, przy 

czym u małych dzieci również przez okres do 6 dni zanim wystąpią objawy, 

• zakażony z ciężkim niedoborem odporności może być źródłem zakażenia dla 

innych przez wiele tygodni lub miesięcy. 

Sama grypa jako jednostka chorobowa rzadko jest bezpośrednią przyczyną zgonu. 

Powodem ciężkiego przebiegu grypy, niejednokrotnie pozostawiającego zdrowotne 

konsekwencje do końca życia lub kończącego się śmiercią, są powikłania pogrypowe. 

Najczęstsze powikłania pogrypowe występują: 

• ze strony układu oddechowego – grypowe zapalenie płuc i oskrzeli, zapalenie 

oskrzelików u dzieci, wtórne bakteryjne zapalenie płuc, zaostrzenie istniejących chorób 

przewlekłych, 

• ze strony innych układów – zapalenie ucha środkowego (zwłaszcza u dzieci), 

zapalenia mięśnia sercowego i osierdzia, zaostrzenie istniejących chorób przewlekłych 
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(np. zastoinowej niewydolności serca), drgawki gorączkowe, zespół wstrząsu 

toksycznego, zespół Rey’a, zapalenie mięśni i mioglobinuria mogąca prowadzić do 

niewydolności nerek, powikłania neurologiczne (poprzeczne zapalenie rdzenia, zapalenie 

mózgu, opon mózgowych), możliwość większej częstości występowania schizofrenii w 

przypadku zakażenia wewnątrzmacicznego w czasie ciąży, zakażenia meningokokowe. 

Powikłania pogrypowe mogą wystąpić u każdego, niezależnie od wieku i stanu 

zdrowia. Ryzyko powikłań jest szczególnie wysokie w następujących grupach: 

• osoby po przeszczepach, 

• osoby starsze, 

• chorzy na astmę i inne przewlekłe schorzenia układu oddechowego, 

• osoby z chorobami serca i układu krążenia, 

• osoby z chorobami nerek, 

• osoby o obniżonej odporności (np. zakażeni HIV). 

Grypa powoduje zachorowania o charakterze: 

• epidemii, występujących każdego roku, 

• pandemii, powtarzających się co kilkanaście-kilkadziesiąt lat, które mają zasięg 

ogólnoświatowy. 

Grypą pandemiczną określamy występowanie zachorowań w postaci ostrych 

infekcji dróg oddechowych w odpowiedzi na zakażenie dotychczas nowym, nieznanym 

podtypem wirusa grypy, pojawiające się co kilkanaście, kilkadziesiąt lat i przybierające 

rozmiar pandemii. Liczba zachorowań podczas pandemii grypy przewyższa kilkakrotnie 

liczbę zachorowań w okresie grypy sezonowej. Pandemie grypy wywoływane są przez 

wirusy grypy typu A. Związane jest to z tym, iż spośród 3 typów wirusów grypy: A, B i C 

to właśnie wirusy typu A charakteryzują się największą zmiennością.  

Wywoływane są przez nowy wariant wirusa grypy, na który większość populacji 

nie jest uodporniona, który z łatwością przenosi się z człowieka na człowieka. 

W strefie umiarkowanej półkuli północnej i południowej zachorowania na grypę 

występują sezonowo w okresie zimy, natomiast w strefie tropikalnej w ciągu całego roku. 

W Europie w sezonie 2016/2017 (http://ecdc.europa.eu/en/press) dominował 

wirus subtypu A/H3N2/, wywołujący zachorowania głównie wśród osób starszych. Było to 

odmiennie w stosunku do sezonu 2015/2016, kiedy dominującym wirusem był subtyp 

A/H1N1/ pdm09, kiedy to 60% zachorowań na grypę potwierdzono w grupie osób w 

wieku 15-64 lata. Zachorowania na grypę rejestruje się w każdej grupie wiekowej. 

Największą zachorowalność notuje się zwykle u dzieci i nastolatków, podczas gdy 
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najwięcej zgonów występuje u ludzi starszych. Nie jest możliwe całkowite 

wyeliminowanie wirusa grypy ze środowiska, ponieważ wywołuje on zakażenia także u 

ptaków i wielu ssaków (m.in. świń, koni, norek, waleni), które stanowią olbrzymi 

rezerwuar tego patogenu. (http://www2.mz.gov.pl/wwwmz/) 

Osoby z rozpoznaniem choroby nowotworowej mają upośledzony układ 

odpornościowy. Dodatkowo leczenie przeciwnowotworowe oparte o chemioterapię i/lub 

radioterapię pogłębia stan dysfunkcji układu immunologicznego, w konsekwencji wiąże 

się z tym zwiększona zapadalność chorych onkologicznie na groźne dla zdrowia i życia 

zakażenia miejscowe i uogólnione, co pogarsza skuteczność leczenia zgodnie z 

protokołami oraz rokowanie co do wyleczenia i 5-letniego przeżycia. Z danych 

epidemiologicznych i literaturowych wiadomym jest, że najczęstszym zakażaniem w tej 

grupie chorych są zapalenia płuc. Zwiększona zapadalność na infekcje, w tym zapalenia 

płuc, skutkuje większą śmiertelnością wśród chorych onkologicznych w dwojaki sposób: 

po pierwsze chorzy giną bezpośrednio w związku z ciężkim zakażeniem, po drugie 

nawracające groźne zakażenia powodują nieterminowe podawanie kolejnych cykli 

chemioterapii, co w sposób bezpośredni wpływa na obniżenie skuteczności leczenia 

przeciwnowotworowego i większy odsetek niepowodzeń terapii przeciwnowotworowej, w 

zakresie profilaktyki uniwersalnej, ciężkim infekcjom można zapobiegać poprzez 

stosowanie odpowiednich zasad higieny osobistej oraz szpitalnej. Jednak najefektywniej 

zapobiegać zakażeniom można poprzez stosowanie powszechnych szczepień ochronnych, 

szczególnie w grupie podwyższonego ryzyka, jakimi są osoby chore onkologicznie. Z 

dostępnych danych wynika, że najczęstszą przyczyną zapaleń płuc u chorych na 

schorzenia onkologiczne są pneumokoki. Uzasadnionym zatem jest wdrożenie programu 

szczepień ochronnych przeciw pneumokokom wśród chorych onkologicznych. Zalecenia i 

standardy międzynarodowych towarzystw naukowych - zarówno onkologicznych jak i 

zajmujących się chorobami infekcyjnymi, publikacje oraz przeglądy badań wskazują na 

efektywność kliniczną oraz kosztową wprowadzania szczepień ochronnych w grupie 

uprzednio nie szczepionych chorych onkologicznie. 

Ze względu na odrębności antygenowe wyróżniono 93 serotypy otoczkowe, ale ta 

liczba ciągle się powiększa. Otoczka stanowi jeden z najważniejszych czynników 

wadliwości pneumokoków, a przeciwciała przeciwko wielocukrom otoczkowym są 

przeciwciałami ochronnymi. Udział poszczególnych serotypów w zakażeniach jest 

zróżnicowany miedzy grupami wiekowymi pacjentów, jednostkami chorobowymi i 

kontynentami a także krajami. 

Najskuteczniejszą metodą zapobiegania zakażeniom pneumokokowym są 

szczepienia. 

Wśród szczepionek dostępne są: 
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• 10 walentna ( FCV10) skoniugowana, adsorbowana szczepionka – zawierająca 

serotypy: 1, 4, 5, 6B, 7F, 9V, 14, 18Q 19F i 23F – posiada rejestrację wyłącznie do 

szczepienia dzieci do ukończenia 5 r.ż., 

• 13 walentna (PCV13), adsorbowana, skoniugowana, zawierająca antygeny 

wszystkich wymienionych wyżej serotypów (1, 3, 4, 5, 6A, 6B, 7F, 9V, 14, 18Q, 19A, 19F 

i 23 F). Szacuje się, że PCV13 zabezpieczać będzie, w większości regionów świata, przed 

ponad 80 % inwazyjnych serotypów pneumokoka, 

• szczepionka polisacharydowa zawierająca oczyszczony polisacharyd 23 serotypów 

S pneumoniae: 1, 2, 3, 4, 5, 6B, 7F, 8, 9N, 9V, 10A, 11A, 12F 14, 15B, 17F, 18Q, 19A, 

19F, 20, 22F, 23F, 33F, dostępna u osób powyżej 2 r.ż – szczepionka obecnie 

niedostępna na terenie Polski. 

Serotyp 19A bardzo często wywołuje ciężką inwazyjną chorobę pneumokokową 

(IChP), jest także odpowiedzialny za ostre zapalenie ucha środkowego (OZUŚ) i 

nosicielstwo. 

Obecnie większość przypadków IChP w Europie i Polsce jest spowodowana przez 

serotypy, których spektrum objęte jest szczepionką PCV13. 

Zgodnie z danymi Krajowego Ośrodka Referencyjnego ds. Diagnostyki 

Bakteryjnych Zakażeń Ośrodkowego Układu Nerwowego (KOROUN) w 2017 r. wśród 409 

wykrytych przypadków IChP u osób dorosłych większość wywołanych zostało przez 

serotyp 3 oraz przez serotyp 19A. Co wskazuje na fakt, że ponad ¼ zakażeń wywołana 

jest przez dwa serotypy obecne w PCV13. 

Pneumokoki bytują najczęściej w jamie nosowej i gardle. Do infekcji dochodzi 

drogą kropelkową lub poprzez kontakt bezpośredni. Nie u każdego nosiciela występują 

objawy chorobowe. Pneumokoki mogą jednak zaatakować nosiciela z opóźnieniem, w 

momencie osłabienia układu odpornościowego, np. w trakcie leczenie onkologicznego. 

Bezobjawowi nosiciele zarażają również osoby ze swojego otoczenia np. najbliższa 

rodzina osób chorych onkologicznie. Stąd poza szczepieniem osób chorych ważne jest 

również przestrzeganie zasad higieny indywidualnej oraz prowadzenie szczepień 

ochronnych wśród członków (tworzenie kokonu ochronnego). Pneumokoki są poważnym 

czynnikiem wywołującym bakteryjne zapalenie płuc u dorosłych, które w 5 - 10% 

przypadków kończy się śmiercią, a u osób o obniżonej odporności, w tym chorych 

onkologicznie współczynniki te mogą sięgać nawet 20%. 

Dostępne dane (w tym również polskie) wskazują na wysoki profil bezpieczeństwa 

podawania szczepionki p/ko pneumokokom chorym onkologicznie oraz na wysoki poziom 

odpowiedzi immunologicznej. Zgodnie z zaleceniami krajowych i międzynarodowych 

organizacji naukowych nie należy podawać szczepionki w trakcie leczenia 



10 

 

chemioterapeutycznego i optymalnie w krótkim okresie (ok. 2 tygodnie) przed 

rozpoczęciem leczenia (immuno)chemioterapią. Nie ma jednak żadnych innych 

przeciwwskazań do podawania szczepionki, gdyż jest to szczepionka rekombinowana, nie 

powoduje więc ryzyka wystąpienia zakażenia danym patogenem. 

Szczepienia przeciw grypie są najskuteczniejszą i najtańszą strategią zapobiegania 

grypie. Szczepienia zapobiegają zachorowaniom w grupie 70-90% zdrowych osób poniżej 

65 roku życia. Skuteczność szczepionki zależy od sezonu grypowego. Szczyt zachorowań 

na grypę w Polsce przypada na pierwszy kwartał roku kalendarzowego, z najwyższą 

liczbą zachorowań zarejestrowanych najczęściej w lutym i marcu. Szczepionka przeciwko 

grypie może być podawana przez cały sezon występowania grypy. Najlepiej jednak 

szczepić na początku sezonu epidemiologicznego, tj. w okresie od września do połowy 

listopada. W sytuacjach szczególnych podanie szczepionki w późniejszym okresie, nawet 

po stwierdzeniu zwiększenia częstości zachorowań na grypę w populacji, także jest 

zalecane.  Zwłaszcza w przypadku pacjentów z grupy największego ryzyka, np. w 

przypadku pacjentów z chorobą nowotworową stymulacja układu odpornościowego 

(poprzez podanie szczepionki przez cały rok) także przynosi korzyść. 

Szczepienia przeciw grypie chronią przed powikłaniami pogrypowymi, które mogą 

pozostawić zdrowotne konsekwencje do końca życia np. konieczność przejścia na rentę 

inwalidzką, a nawet zakończyć się zgonem z powodu zaostrzenia istniejących lub 

pojawienia się nowych chorób przewlekłych, szczególnie ze strony układu oddechowego, 

krążenia, nefrologiczne, neurologiczne, ze strony ośrodkowego układu nerwowego, 

schorzenia naczyniowe mózgu, psychiatryczne, poronienia, jak również zakończyć się 

zgonem ciężarnej kobiety. Powikłania pogrypowe mogą dotknąć wszystkich bez względu 

na wiek. 

Zgodnie z zaleceniami WHO, Komitetu Doradczego ds. Szczepień (ACIP) i wielu 

towarzystw naukowych szczepienie przeciw grypie powinno obejmować  zdrowe dzieci  w 

wieku przedszkolnym, szkolnym, osoby starsze, pacjentów z grup podwyższonego ryzyka 

bez względu na wiek, kobiety w ciąży oraz pracowników ważnych służb społecznych. 

Należy pamiętać o szczepieniu dzieci, szczególnie w wieku przedszkolnym i szkolnym, 

ponieważ odgrywają bardzo ważną rolę w rozprzestrzenianiu wirusa grypy. Szczepienie to 

zapewnia ochronę im samym oraz pośrednio chroni osoby starsze, jak również i 

pacjentów z grup podwyższonego ryzyka. 

Szczepienie przeciw grypie starszych pacjentów z przewlekłą chorobą płuc obniża 

o ponad 50% liczbę przyjęć do szpitala z powodu zapalenia płuc i grypy, oraz liczbę 

powikłań pogrypowych i o 70% zgonów z różnych przyczyn. 

Szczepienie jest ważne ze względu na sytuację epidemiologiczną. Co sezon 

epidemiczny odnotowujemy kilka milionów przypadków zachorowań i podejrzeń 
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zachorowań na grypę i kilka tysięcy hospitalizacji. Należy pamiętać także o społecznych i 

ekonomicznych kosztach zachorowań i powikłań pogrypowych. Szczepionka przeciw 

grypie to koszt około 30 zł w zależności od apteki. Należy mieć świadomość, że 

przeciwzapalne leki kupowane bez recepty (OTC) jedynie zmniejszają  nasilenie objawów, 

ale nie mają wpływu na wirusa grypy. W żadnym przypadku preparaty OTC nie stosuje 

się w profilaktyce grypy. Jedynymi lekami antygrypowymi nowej generacji dostępnymi w 

Polsce są inhibitory neuraminidazy przeznaczone do leczenia grypy, ale o zastosowaniu 

ich decyduje lekarz. Nie zastępują szczepień, ale są pomocne w leczeniu grypy, jak 

również jest zalecane ich przyjmowanie przez osoby, które miały kontakt z osobą 

zakażoną. (http://szczepienia.pzh.gov.pl/szczepionki/grypa/4/#dlaczego-warto-sie-

szczepic-przeciw-grypie). 

W sezonie 2018/2019 dostępne są w Polsce 2 typy szczepionek przeciwko grypie:  

• zawierająca inaktywowany, rozszczepiony wirus grypy następujących szczepów: 

A/Michigan/45/2015 (H1N1)pdm09, A/Hong Kong/4801/2014 (H3N2), 

B/Brisbane/60/2008, B/Phuket/3073/2013. Szczepionka jest zgodna z zaleceniami 

Światowej Organizacji Zdrowia (dla Półkuli Północnej) oraz zaleceniami Unii Europejskiej 

na sezon 2017/2018. 

• zawierająca inaktywowane (hemaglutynina i neuraminidaza), antygeny 

powierzchniowe wirusa grypy odpowiadające następującym szczepom: 

A/Michigan/45/2015 (H1N1)pdm09, A/Singapore/INFIMH-16-0019/2016 (H3N2), 

B/Colorado/06/2017 (z linii B/Victoria/2/87), B/Phuket/3073/2013 (z linii 

B/Yamagata/16/88). Szczepionka jest zgodna z zaleceniami Światowej Organizacji 

Zdrowia (dla Półkuli Północnej) oraz zaleceniami Unii Europejskiej na sezon 2018/2019. 

B. Epidemiologia 

 Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) umieściła infekcje pneumokokowe, obok malarii, 

na pierwszym miejscu listy chorób zakaźnych, których zwalczaniu oraz zapobieganiu 

należy nadać najwyższy priorytet. Skażenia dwoinką zapalenia płuc występują we 

wszystkich regionach świata, jednak najczęściej w krajach rozwijających się, ze względu 

na niezadowalające warunki higieniczne, ubóstwo i brak dostępu do nowoczesnej 

medycyny, szczepionek, antybiotyków. Niebezpieczeństwo dla zdrowia i życia ze strony 

pneumokoków wynika między innymi z ich wyjątkowej zjadliwości, powszechności ich 

występowania, a także rosnących w ostatnich dekadach: zapadalności na choroby 

pneumokokowe oraz oporności bakterii na antybiotyki. 

Zapadalność na IChP w Europie waha się od 10 do 100 przypadków na 100 000 

mieszkańców, w zależności od wieku pacjenta. 
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W populacji dorosłych szczególnie narażona na zakażenia jest populacja ludzi starszych 

(po 65 roku życia) oraz osoby z chorobami przewlekłymi. W grupie osób dorosłych 

zarówno zapadalność, jak i śmiertelność z powodu inwazyjnej choroby pneumokokowej 

rośnie wraz z wiekiem oraz liczbą chorób towarzyszących. Śmiertelność w grupie osób po 

65 roku życia jest ponad pięciokrotnie wyższa niż w grupie osób w wieku 35-49 lat. 

Podobnie w grupie osób leczonych z powodu chorób nowotworowych większość stanowią 

osoby w wieku powyżej 50 a nawet 60 r.ż 

Pomimo że, IChP dotyczy głównie małych dzieci i osób w starszym wieku (>65 roku 

życia), to badania wskazują, że największą śmiertelnością z powodu IChP obarczeni są 

właśnie chorzy w starszym wieku. Trzeba podkreślić, że śmiertelność chorych w wieku 

>65 r.ż z PZP ma bezpośredni związek z liczbą chorób towarzyszących. 

Obecność nawet pojedynczego dodatkowego czynnika ryzyka obciążającego rokowanie 

znacznie zwiększa prawdopodobieństwo niepomyślnego zejścia zakażenia 

pneumokokowego. W Stanach Zjednoczonych zapadalność na IChP w tej samej grupie 

wiekowej przed erą szczepionkową wynosiła 176/100 000 osiągając u osób ze znaczną 

immunosupresją wartości 562-2 031/100 000; chorzy z dodatkowymi schorzeniami 

obarczeni byli śmiertelnością od 3% w przypadku dychawicy oskrzelowej do 13% z 

marskością wątroby lub jej niewydolnością. W szwedzkich badaniach (Backhaus 2016) 

wykazano, że zapadalność w przypadku IChP wyniosła 15/100 000, w przypadku 

zapalenia opon mózgowych - 1,1/100 000; najwyższe wartości osiągane były wśród osób 

w wieku podeszłym, następnie wśród dzieci < 2.r.ż. Wśród osób chorych na szpiczaka 

zapadalność wyniosła 2 238/100 000, w dalszej kolejności IChP najczęściej występowało 

u chorych na przewlekłą białaczkę limfocytową, poddawanych hemodializie oraz z rakiem 

płuc. Ryzyko śmierci w ciągu 30 dni u pacjentów z chorobą współwystępującą było 

niespełna 3,5 krotnie wyższe niż u pacjentów bez chorób współwystępujących. 

Największe względne ryzyko zgonu obserwowano u pacjentów z guzami litymi (zwłaszcza 

rakiem płuca), a następnie pacjentów poddawanych hemodializie, z chorobami układu 

krążenia i nowotworem hematologicznym, szczególnie szpiczakiem. Podobnie kanadyjskie 

badania (Wong,2010) wykazały, że w porównaniu do osób zdrowych choroba 

nowotworowa zwiększa ryzyko IChP kilkunastokrotnie (rak płuca) lub 

kilkudziesięciokrotnie (szpiczak mnogi). Bardziej umiarkowany wzrost wskaźników IChP 

został zaobserwowany wśród osób z przewlekłą białaczką limfocytową, ostrą białaczkę 

szpikową, ostrą białaczkę limfoblastyczną, chłoniaka Hodgkina oraz nie-Hodgkina. 

Wykazane powyżej dane jednoznacznie wskazują, że poza dziećmi do 2 r.ż oraz osobami 

w wieku senioralnym, chorzy onkologicznie powinni być brani pod uwagę jako 

priorytetowa grupa do wykonywania szczepień ochronnych przeciwko pneumokokom. 
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Według danych publikowanych przez Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego - 

Państwowy Zakład Higieny w Warszawie w Polsce w 2017 roku zarejestrowano 1 187 

przypadków IChP, co daje zapadalność ogólną 3,09/100 000 mieszkańców. Jest to istotny 

wzrost zarówno w stosunku do roku 2014 (o 39%), jak i w stosunku do średniej z lat 

2009-2013 (wzrost o 129%). W 2015 r. odnotowano 68 zgonów z powodu zakażeń 

pneumokokowych. 

W poniższej tabeli przedstawiono zestawienie szczegółowe w podziale na województwa. 

 

Dane NIZP-PZH za rok 2017 ,,CHOROBY ZAKAŹNE i ZATRUCIA w POLSCE w 2017 ROKU” 

dane wstępne. 

Z danych opublikowanych przez KOROUN za rok 2017 liczba potwierdzonych przypadków 

IChP wynosiła 852, jest to liczba wyższa niż w poprzednich latach. Szczegóły 

przedstawiono na poniższej rycinie. 
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Ryc. Liczba potwierdzonych przypadków IChP w latach 2010-2017 (dane KORDUN) 

 

Szczegóły dotyczące częstości wykrywania IChP w poszczególnych województwach 

przedstawiono na poniższym wykresie. 

 

Ryc. Wykrywalność IChP w grupie wiekowej 65+w roku 2017 (dane KOROUN) 
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W grupie osób, u których potwierdzono inwazyjną chorobę pneumokokową w roku 2017 

aż 48% stanowiły osoby w grupie wiekowej 65+ (dane KOROUN). Niestety dostępne 

dane publiczne (NIZP- PZH, KOROUN) nie podają danych dotyczących chorób 

współistniejących, w tym nowotworów u osób z inwazyjną chorobą pneumokokową. 

W 2017 r. w grupie wiekowej 65+ wykryto najwięcej przypadków IChP. 

 

Ryc. Wykrywalność IChP w 2017 r. wg. wieku (dane KOFOJN) 

 

Dane KOROUN oraz NIZP-PZH (dotyczące lat 2012 - 2015) wskazują jednoznacznie na 

rok roczny wzrost zapadalności oraz rozpoznawalności inwazyjnej choroby 

pneumokokowej w Polsce. 

Dane Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego - Państwowego Zakładu Higieny (NIZP-

PZH) wskazują na wzrost wykrytych przypadków chorób wywołanych pneumokokami, od 

364 przypadków w 2010 r. do 1 187 przypadków w 2015 r. Współczynnik zapadalności 

na choroby związane z Streptococcus pneumoniae wzrósł natomiast z 0,95 w 2010 r. do 

3,09 w 2017 r. 

Według WHO co roku na świecie choruje na grypę od 330 milionów do 1,575 miliarda 

ludzi, z których umiera od 0,5 miliona do 1 miliona. Zachorowania na grypę rejestruje się 
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w każdej grupie wiekowej. Największą zapadalność notuje się zwykle u dzieci i 

nastolatków, podczas gdy najwięcej zgonów występuje u ludzi starszych (rycina poniżej). 

 

Ryc. Zachorowania i podejrzenia zachorowań na grypę w 2017 r. Zapadalność na 

100.000 ludności i procent zaszczepionych przeciw grypie wg wieku. (dane NIZP-PZH) 
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W Europie w sezonie 2016/2017 odnotowano 7 400 hospitalizacji z powodu grypy, w tym 

blisko połowę stanowili pacjenci hospitalizowani na oddziałach intensywnej terapii. 

Zgodnie z danymi Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego – Państwowego Zakładu 

Higieny w Warszawie, najliczniejszą grupę wśród chorób podlegających nadzorowi 

epidemiologicznemu w Polsce stanowią zakażenia górnych drób oddechowych, 

klasyfikowane jako „grypa i podejrzenie zachorowań na grypę”. Od czasu pandemii grypy 

A (H1N1) w sezonie 2009/2010 obserwowany jest niemal coroczny wzrost liczby 

raportowanych przypadków w tej grupie chorób. Na rzecz zwiększonej zapadalności na 

grypę przemawia także wzrost liczby zgonów wiązanych z grypą (103 zgony w 2016 roku 

vs 17 w 2015; mediana z lat 2010-2014 = 28).  

Według danych publikowanych przez Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego - 

Państwowy Zakład Higieny w Warszawie w Polsce w 2017 roku zarejestrowano 5 043 491 

przypadków zachorowań na grypę (J10-J11), co daje zapadalność ogólną 13 126,5/100 

000 mieszkańców. W poniższej tabeli przedstawiono zestawienie szczegółowe w podziale 

na województwa. 

 

Dane NIZP-PZH za rok 2017 ,,CHOROBY ZAKAŹNE i ZATRUCIA w POLSCE w 2017 ROKU” 

dane wstępne. 
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W 2016 roku liczba zachorowań na grypę wyniosła 4 316 823 (11 233,9/100 000). W 

stosunku do zapadalności w 2015 roku był to wzrost o 12,4%, a w stosunku do mediany 

z lat 2010-2014 o 196,5%. W porównaniu z poprzednim rokiem był to wzrost o 11,4%. 

Rokrocznie w okresie szczytu sezonu epidemicznego, który w Polsce obserwowany jest 

najczęściej w okresie od stycznia do marca, zachorowania na grypę i choroby 

grypopodobne powodują przeciążenie systemu podstawowej opieki zdrowotnej i stają się 

główną przyczyną absencji chorobowej, generując poważne koszty ekonomiczne i 

społeczne. W roku 2016 zgłoszono największą liczbę zachorowań od 40 lat (rycina 

poniżej), rok wcześniej w związku z grypą i chorobami grypopodobnymi z porady 

lekarskiej korzystał co dziesiąty Polak. Wprawdzie zachorowania na grypę rzadko 

wymagają hospitalizacji (0,34% w 2017 r.) i rzadko prowadzą do ciężkich powikłań i 

zgonów, jednak ze względu na setki tysięcy zachorowań, te niewielkie odsetki prowadzą 

do znacznej liczby hospitalizacji ( w 2017 r. 17 118), powikłań i zgonów (wg wstępnych 

danych 156 przypadków w sezonie 2015/2016, w 2016 r. współczynnik umieralności 

osiągnął 4,2/100 000). Poważne następstwa grypy mogą wystąpić u chorych w każdym 

wieku, ale szczególnie dotyczy to osób powyżej 60 lat i niemowląt. 

 

Ryc. Liczba zachorowań i podejrzeń zachorowań na grypę oraz liczba zgonów z powodu 

grypy w latach 1975 – 2016 (dane NIZP-PZH dostępne na: 

http://wwwold.pzh.gov.pl/oldpage/epimeld/grypa/index.htm, data wejścia: 22.11.2018). 
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Ryc. Zapadalność na grypę i podejrzenia grypy oraz umieralność z powodu grypy (na 100 

tys. ludności) w latach 1975–2016 (dane NIZP-PZH dostępne na: 

http://wwwold.pzh.gov.pl/oldpage/epimeld/grypa/index.htm, data wejścia: 22.11.2018). 

 

Dane regionalne 

Struktura ludności województwa wielkopolskiego według płci od kilku lat nie ulega 

większym zmianom. W ogólnej liczbie mieszkańców nieznacznie przeważają kobiety. 

Zarówno w 1999 jak i w 2015 roku stanowiły one 51,4% ludności województwa.  

Na przestrzeni kilkunastu ostatnich lat zaszły zmiany w strukturze wieku ludności 

województwa wielkopolskiego. Analiza piramid wieku według płci (w 5-letnich grupach 

wieku) obrazuje zmiany świadczące o starzeniu się populacji województwa. Szczególnie 

widoczne są zmiany związane się z przesuwaniem się młodszych grup wieku w kierunku 

grup starszych, w większym stopniu u kobiet. Dowodzą tego zmiany w udziale 

najliczniejszych i najmniej licznych grup wieku w porównywanych latach. Najmniej liczną 

grupą, zarówno w przypadku mężczyzn jaki kobiet, w obu latach byli mieszkańcy 

województwa w wieku 85 lat i więcej. Przyczynia się to zarówno do zwiększenia ryzyka 

występowania chorób przewlekłych (w tym chorób nowotworowych) jak i do rosnących 

społecznych i ekonomicznych kosztów leczenia tych osób. 
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Ryc. Ludność według płci i wieku, województwo wielkopolskie, 1999 i 2015. (dane KRN)  

Głównymi przyczynami zgonów w wojewódzkie wielkopolskim w 2015 r. były choroby 

układu sercowo-naczyniowego. Kolejną bardzo istotną grupą były nowotwory. 

 

Ryc. Zgony według przyczyn, województwo wielkopolskie, 2015 rok. Opracowanie własne 

na podstawie GUS (http://demografia.stat.gov.pl/bazademografia/Tables.aspx; dostęp z 

dnia: 22/11/2018). 
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Wśród nowotworów (dane KRN) w zależności od płci głównymi przyczynami zgonów są u 

kobiet: nowotwory oskrzela i płuca, piersi oraz jelita grubego, natomiast u mężczyzn: 

nowotwory oskrzela i płuca, jelita grubego i prostaty. 

 

Kobiety       Mężczyźni 

Ryc. Zgony z powodu chorób nowotworowych wśród mieszkańców woj. Wielkopolskiego 

w 2015 roku (dane KRN z 2015 - ostatnie dostępne).  

 

Zgodnie zdanymi NFZ (http://prog.nfz.gov.pl/app-jgp/AnalizaPrzekrojowa.aspx) w 

województwie wielkopolskim głównymi grupami osób, u których rozpoznano i leczono 

szpitalnie zapalenia płuc oraz posocznice, były osoby powyżej 41 r.ż. Niestety NFZ, 

KOROUN czy NIZP-PZH nie publikują szczegółowych danych dotyczących odsetka 

hospitalizacji wywołanych zakażeniami pneumokokowymi ani hospitalizacji w rozbiciu 

według chorób towarzyszących (np. nowotwory złośliwe). Jednak, zgodnie zdanymi 

epidemiologicznymi, za dużą część hospitalizacji odpowiada S. pneumoniae. 

http://prog.nfz.gov.pl/app-jgp/AnalizaPrzekrojowa.aspx
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Ryc. D48 – zapalenie płuc bez pw – liczba hospitalizacji. Dane NFZ 

(http://prog.nfz.gov.pl/app-jgp/AnalizaPrzekrojowaSzczegoly.aspx?id=107; data wejścia: 

26-11-2018). 

 

Ryc. S53 – posocznica – liczba hospitalizacji. Dane NFZ (http://prog.nfz.gov.pl/app-

jgp/AnalizaPrzekrojowaSzczegoly.aspx?id=107; data wejścia: 26-11-2018). 

http://prog.nfz.gov.pl/app-jgp/AnalizaPrzekrojowaSzczegoly.aspx?id=107
http://prog.nfz.gov.pl/app-jgp/AnalizaPrzekrojowaSzczegoly.aspx?id=107
http://prog.nfz.gov.pl/app-jgp/AnalizaPrzekrojowaSzczegoly.aspx?id=107
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Ryc. S56 – posocznica o ciężkim przebiegu – liczba hospitalizacji. Dane NFZ 

(http://prog.nfz.gov.pl/app-jgp/AnalizaPrzekrojowaSzczegoly.aspx?id=107; data wejścia: 

26-11-2018). 

 

NFZ tworząc analizy przekrojowe dotyczące liczby hospitalizacji pod wspólnym kodem 

D18 zamieścił różne schorzenia, w tym m.in. J10.0 – grypa z zapaleniem płuc wywołana 

zidentyfikowanym wirusem grypy, J11.0 – grypa z zapaleniem płuc wywołana 

niezidentyfikowanym wirusem grypy (http://prog.nfz.gov.pl/app-

jgp/AnalizaPrzekrojowa.aspx). Na podstawie danych NFZ możemy powiedzieć tylko, że w 

2017 roku, w katalogu chorób układu oddechowego, w województwie wielkopolskim 

zanotowano 3 509 hospitalizacji z przyczyny D18, tj. zapalenie płuc nietypowe, wirusowe. 

Głównymi grupami osób, u których rozpoznano i leczono szpitalnie zapalenie płuc 

nietypowe, wirusowe były dzieci w wieku do 6 lat oraz osoby powyżej 61 r.ż. Niestety 

NFZ, KOROUN czy NIZP-PZH nie publikują szczegółowych danych dotyczących odsetka 

hospitalizacji wywołanych powikłaniami grypy ani hospitalizacji w rozbiciu według chorób 

towarzyszących (np. nowotwory złośliwe).  

http://prog.nfz.gov.pl/app-jgp/AnalizaPrzekrojowaSzczegoly.aspx?id=107
http://prog.nfz.gov.pl/app-jgp/AnalizaPrzekrojowa.aspx
http://prog.nfz.gov.pl/app-jgp/AnalizaPrzekrojowa.aspx
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Ryc. D18 – zapalenie płuc nietypowe, wirusowe – liczba hospitalizacji. Dane NFZ 

(http://prog.nfz.gov.pl/app-jgp/AnalizaPrzekrojowaSzczegoly.aspx?id=107; data wejścia: 

26-11-2018). 

Należy jednak podkreślić, że liczba zakażeń w naszym kraju jest bardzo poważnie 

niedoszacowana. Wpływa na to wiele czynników, ale przede wszystkim rzadkie 

wykonywanie posiewów krwi w Polsce, a jeśli już to często dopiero wtedy, gdy 

antybiotykoterapia pacjenta nie przynosi spodziewanych efektów. Ponadto, u znacznego 

odsetka pacjentów, zakażenie inwazyjne poprzedzone jest zlokalizowanym zakażeniem, 

np. w obrębie dróg oddechowych, które jest leczone antybiotykami. W obu opisanych 

sytuacjach posiew materiału od chorego, w większości przypadków, nie pozwala na 

wyhodowanie czynnika etiologicznego zakażenia. Dlatego w przypadku zakażeń 

pneumokokowych należy w obecnej polskiej sytuacji mówić o wykrywalności IChP, a nie 

o wiarygodnej zapadalności na IChP. 

C. Populacja podlegająca jednostce samorządu terytorialnego i 

populacja kwalifikująca się do włączenia do programu 

 

Łączna liczba nowych zachorowań na nowotwory złośliwe w 2016 r. (dane 

Wielkopolskiego Biura Rejestracji Nowotworów) wyniosła 15 787 przypadków, zgodnie z 

prognozami w 2019 roku liczba zachorowań wzrośnie do 17 335, w 2020 do 17 776, a w 

http://prog.nfz.gov.pl/app-jgp/AnalizaPrzekrojowaSzczegoly.aspx?id=107
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2021 do 18 228 (oznacza to wzrost średnioroczny na poziomie 2,5%). Beneficjentami 

programu mają być noworozpoznani pacjenci w wieku 18+, leczeni z powodu  

nowotworów, tj.:  

 rak płuca,  

 rak piersi, 

 rak trzonu macicy, 

 rak szyjki macicy, 

 rak jelita grubego, 

 rak pęcherza moczowego, 

 przewlekła białaczka limfocytowa.  

Łączna liczba nowych zachorowań na w/w nowotwory złośliwe w 2016 r. u osób 

powyżej 18 r.ż (dane Wielkopolskiego Biura Rejestracji Nowotworów) wyniosła 7 416 

przypadków, w tym 4 404 wśród kobiet (szczegóły w poniższej tabelce). 

Tab. Zachorowalność na wybrane nowotwory złośliwe w Wielkopolsce u 

kobiet i mężczyzn w wieku 18+. Dane WBRN za 2016 r. 

ICD-X K M K+M 

C18 553 632 1 185 

C19 64 81 145 

C20 193 331 524 

C21 16 6 22 

C33 1 3 4 

C34 745 1 363 2 108 

C50 1 939 9 1 948 

C53 224 0 224 

C54 477 0 477 

C67 141 505 646 
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C91 51 82 133 

Ogółem 4 404 3 012 7 416 

 

Zgodnie z danymi NIZP-PZH szacowana liczba zachorowań wywołanych S 

pneumoniae w woj. wielkopolskim wyniosła w 2017 r. 123 przypadki, zaś zapadalność 

wynosił 3,53/100 tys. mieszkańców i była nie co wyższa od krajowej (3,09/100 tys. 

osób). Nie jest wyliczona oddzielnie liczba zgonów z powodu infekcji u pacjentów 

leczonych z powodu chorób nowotworowych. 

 

D. Obecne postępowanie 

Pacjenci onkologiczni nie są objęci żadnym schematem refundowanych szczepień 

przeciwko pneumokokom i/lub grypie w ramach finansowania ze środków NFZ lub MZ. W 

Wielkopolsce w 2018 roku dwie jednostki samorządu terytorialnego (tj. miasto i gmina 

Nowe Skalmierzyce) finansowały szczepienia przeciwko pneumokokom (dla osób od 65 

r.ż.), natomiast sześć (tj. powiat miasto Poznań, powiat poznański, miasto i gmina 

Odolanów, gmina Czerniejewo, miasto Kalisz) przeciwko grypie u seniorów (m. Poznań i 

Kalisz dla osób w wieku 60+, p. poznański , miasto i Gmina Odolanów, gmina 

Czerniejewo 50+ - dlatego ankieta kwalifikująca do projektowanego programu zawierać 

będzie pytanie o przebyte w w/w zakresie szczepienia). Program może stanowić 

uzupełnienie obecnie dostępnych świadczeń zdrowotnych.  

E. Uzasadnienie potrzeby wdrożenia programu 

Główny Inspektor Sanitarny w Programie Szczepień Ochronnych na rok 2018 

zaleca szczepienia ochronne przeciw Streptococcus pneumoniae (Komunikat GIS z dnia 

31 października 2017 roku w sprawie Programu Szczepień Ochronnych na rok 2018. 

Dziennik Urzędowy Ministra Zdrowia z 2017 poz. 108): 

 osobom dorosłym powyżej 50 roku życia; 

 z przewlekłą chorobą serca, przewlekłą chorobą płuc, cukrzycą, wyciekiem płynu 

mózgowordzeniowego, implantem ślimakowym, przewlekłą chorobą wątroby, w tym z 

marskością, osobom uzależnionym od alkoholu, palącym papierosy; 

 z anatomiczną lub czynnościową asplenią: sferocytozą i innymi 

hemoglobinopatiami, z wrodzoną i nabytą asplenią; dzieciom i osobom dorosłym z 

zaburzeniami odporności: wrodzonymi i nabytymi niedoborami odporności, zakażeniem 
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HIV, przewlekłą chorobą nerek i zespołem nerczycowym, białaczką, chorobą Hodgkina, 

uogólnioną chorobą nowotworową związaną z leczeniem immunosupresyjnym, w tym 

przewlekłą steroidoterapią i radioterapią, szpiczakiem mnogim.  

Główny Inspektor Sanitarny w Programie Szczepień Ochronnych na rok 2018 

zaleca szczepienia ochronne przeciw grypie: 

 osobom po transplantacji narządów; 

 przewlekle chorym dorosłym, szczególnie chorującym na niewydolność układu 

oddechowego, astmę oskrzelową, przewlekłą obturacyjną chorobę płuc, niewydolność 

układu krążenia, chorobę wieńcową, niewydolność nerek, nawracający zespół 

nerczycowy, choroby wątroby, choroby metaboliczne, w tym cukrzyca, choroby 

neurologiczne i neurorozwojowe, 

 osobom w stanach obniżonej odporności (w tym pacjentom po 

przeszczepie tkanek) i chorym na nowotwory układu krwiotwórczego, 

 osobom w wieku powyżej 55 lat, 

 osobom mającym bliski kontakt zawodowy lub rodzinny z osobami w 

wieku podeszłym lub przewlekle chorymi (w ramach realizacji strategii kokonowej 

szczepień), 

 pensjonariuszom domów spokojnej starości, domów pomocy społecznej oraz 

innych placówek zapewniających całodobową opiekę, osobom niepełnosprawnym, 

przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku, w szczególności przebywającym w 

zakładach opiekuńczo-leczniczych, placówkach pielęgnacyjno-opiekuńczych, podmiotach 

świadczących usługi z zakresu opieki paliatywnej, hospicyjnej, długoterminowej. 

Wytyczne Kolegium Lekarzy Rodzinnych w Polsce (2016 rok) zalecane przez 

Konsultanta Krajowego w dziedzinie medycyny rodzinnej oraz Konsultanta Krajowego w 

dziedzinie chorób zakaźnych wśród osób, które powinny być szczepione ze względów 

medycznych wskazują m.in.: pacjentów z chorobami przewlekłymi, osoby które ze 

względu na wiek, bądź inne względy medyczne narażone są na zwiększone ryzyko 

wystąpienia powikłań pogrypowych lub ciężkiego przebiegu grypy – w tym, powołując się 

na piśmiennictwo, do grupy tej zaliczają osoby z chorobami nowotworowymi. 

Szczepienia w zakresie m.in. pneumokoków i grypy dla osób z chorobami 

nowotworowymi zaleca również „Wakcynologia” (tabela poniżej). 

Tab. Zalecenia do szczepień osób z chorobami nowotworowymi („Wakcynologia” PZH). 

 

Szczepienia Rekomendacje Uwagi 

 

Pneumokoki Tak Szczególnie u pacjentów z chłoniakami, jeżeli 

jest to możliwe przed rozpoczęciem chemio- 
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i/lub radioterapii 

Hib Tak U dzieci z nowotworami, szczególnie z 

białaczką i ziarnicą złośliwą 

Grypa Tak Co roku przed sezonem epidemicznym 

Ospa 

wietrzna 

Tak Osoby z ostrą białaczką limfo blastyczną, które 

nie chorowały na ospę wietrzną, są w remisji, 

nie otrzymują intensywnej chemioterapii 

Odra Wskazania 

indywidualne 

Nie szczepimy w okresie intensywnej 

chemioterapii 

 

II. CELE PROGRAMU 

A. Cel główny 

 

zwiększenie poziomu wyszczepialności przeciwko pneumokokom oraz grypie 

wśród osób z chorobami nowotworowymi z terenu województwa 

wielkopolskiego w okresie 3 lat. 

B. Cele szczegółowe 

1. zwiększenie świadomości zdrowotnej wśród pacjentów onkologicznych  na 

temat chorób wywoływanych przez pneumokoki i grypę około 3 600 

pacjentów. 

2. Zwiększenie liczby osób z chorobami nowotworowymi objętymi programem 

bezpłatnych szczepień ochronnych przeciw pneumokokom i/lub grypie o 4 500 

osób w ciągu 3 lat trwania programu. 

3. Zwiększenie kompetencji personelu medycznego poprzez szkolenia z zakresu 

szczepień u około 68 osób. 

C. Oczekiwane efekty 

Według literatury polskiej i światowej program szczepień przeciwko pneumokokom 

może przyczynić się do: 

a) redukcji zapadalności na IChP, powikłań leczenia onkologicznego oraz polepszania 

jakości życia u osób leczonych onkologicznie,  

b) redukcji hospitalizacji z powodu IChP oraz antybiotykoterapii z powodu 

nieinwazyjnych chorób pneumokokowych,  

c) poprawy efektywności leczenia onkologicznego. 

Według literatury polskiej i światowej program szczepień przeciwko grypie może 

przyczynić się do: 
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a) zmniejszenia zachorowalności na grypę, redukcji śmiertelności spowodowanej 

powikłaniami pogrypowymi, zmniejszenia potencjalnych skutków społecznych 

grypy, zapewnienia lepszego funkcjonowania systemu opieki zdrowotnej w 

warunkach epidemii, ograniczenia skutków ekonomicznych. W przypadku 

pacjentów z noworozpoznaną chorobą nowotworową powyższe korzyści 

dodatkowo odnoszą się do zmniejszenia powikłań leczenia onkologicznego oraz 

polepszania jakości życia u osób leczonych onkologicznie, co prowadzić powinno 

do: 

b) redukcji hospitalizacji z powodu powikłań grypy (takich jak, np.: zapalenie płuc, 

zapalenie górnych dróg oddechowych, zapalenie mięśnia sercowego, zapalenie 

mięśni, zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych i mózgu, zapalenie nerwów 

obwodowych, zapalenie nerek, posocznica, zaostrzenie przebiegu chorób 

przewlekłych, zgonu, 

c) poprawy efektywności leczenia onkologicznego. 

D. Mierniki efektywności 

1. liczba osób, u których podniesiono zakres wiedzy (pacjenci onkologiczni) na temat 

chorób wywoływanych przez pneumokoki i grypę – około 80 % pacjentów, 

2. liczba osób (personel medyczny, lekarze) przeszkolonych z zakresu szczepień. 

ochronnych – około 68 osób (personel medyczny, lekarze).  

3. liczba osób z chorobami nowotworowymi zaszczepionych przeciw pneumokokom w 

ramach programu około 4 500  pacjentów, 

4. liczba osób z chorobami nowotworowymi zaszczepionych przeciw grypie w ramach 

programu – około  4 258 pacjentów, 

5. Liczba osób, które w wyniku niespełnienia kryteriów kwalifikacji lub w wyniku 

przeciwskazań zdrowotnych lub rezygnacji nie mogły zostać zaszczepione – około  

10% pacjentów. 

 

 

III. ADRESACI PROGRAMU 

A. Oszacowanie populacji, której włączenie do programu jest 

możliwe 

Beneficjentami programu jest populacja mieszkańców województwa wielkopolskiego 

leczonych z powodu chorób nowotworowych (rak płuca, rak sutka, raka trzonu macicy, 

raka szyjki macicy, rak jelita grubego, raka odbytnicy, raka pęcherza moczowego, 
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przewlekłą białaczką limfocytową) kwalifikująca się do włączenia do programu. 

Nowotwory te zostały wybrane ze względu na istotność epidemiologiczną, kliniczną oraz 

społeczną, możliwość i efektywność leczenia radykalnego (5-letnie przeżycia) oraz 

dostępne dane dotyczące efektywności szczepień w tej grupie chorych onkologicznych. 

Zgodnie z danymi WBRN rocznie rozpoznawanych jest w Wielkopolsce w grupie wiekowej 

18+ około 7 416 nowych zachorowań na wskazane powyżej nowotwory. Zakładając 

włączenie pacjentów przed rozpoczęciem terapii oraz w stadium zaawansowania choroby 

kwalifikującym do leczenia radykalnego (i paliatywnego), a nie terminalnego szacowane 

jest włączenie około 20 % pacjentów z wyżej wymienionymi nowotworami.  

Zakładając 20% wyszczepialność1 z programu skorzysta około 1 500 osób rocznie, a w 

okresie całości trwania programu około 4 500 pacjentów. Stanowi to około 20% (z 

liczącej 7 416 średnio na rok) populacji pacjentów w wieku 18+ z wyżej wymienionymi 

nowotworami oraz około 9,5% wszystkich pacjentów onkologicznych (tj. 15 787 

noworozpoznanych w 2016 r. przypadków; 47 361 przez 3 lata) z województwa 

wielkopolskiego w latach realizacji programu. 

B. Tryb zapraszania do programu 

1. Głównym miejscem zapraszania pacjentów do programu szczepień będą poradnie 

chirurgii onkologicznej, poradnie onkologiczne (w tym: onkologia kliniczna, ginekologia 

onkologiczna itd.), poradnie hematologiczne, w których pacjenci kwalifikowani będą do 

leczenia onkologicznego.  

2. Dodatkowo planowane jest przekazanie informacji do wszystkich praktyk POZ 

w województwie.  

3. Dodatkowo planowane jest przekazanie informacji do lokalnych mediów 

tradycyjnych i internetowych w celu zwiększenia zasięgu oraz zachęcenia do uczestnictwa 

w programie, jak również przygotowanie i emisja około 6-ciu programów przez okres 

trwania programu.  

4. Informacje będą publikowane przez realizatora programu. 

Działania informacyjno-edukacyjno-szkoleniowe: 

 szkolenie personelu medycznego związane z wdrażaniem programu skierowane do 

lekarzy w tym chirurgów onkologów, onkologów klinicznych, hematologów itd. w 

                                                      

1 Wskazany 20% poziom wyszczepialności został dostosowany do wielkości budżetu przewidzianego na 
przedmiotowy program zdrowotny. Ponadto mając na uwadze, iż zostanie wybrany jeden realizator programu 
przyjęcie wyszczepialności na poziomie 20% pozwoli na efektywną realizację założeń programu pod względem 
organizacyjno-administracyjnym. Uwzględniono również ryzyko rezygnacji pacjentów ze szczepienia ze względów 
np.: obaw dotyczących rozpoczęcia terapii, postaw antyszczepionkowych itp. 
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zakresie przeprowadzania lekarskiego badania kwalifikacyjnego pacjentów z 

noworozpoznaną chorobą nowotworową celem zaszczepienia przeciwko 

pneumokokom i/lub grypie oraz edukacji pacjentów i ich rodzin nt. chorób 

wywołanych przez pneumokokoki i grypę. W ramach przedmiotowych działań 

zaplanowano 6 spotkań 10-godzinnych, podczas których zostanie przeszkolonych 

około 68 uczestników  z zakresu kwalifikacji pacjenta z chorobą nowotworową do 

szczepień przeciwko grypie i pneumokokom. 

 działania edukacyjne kierowane będą przede wszystkim do osób leczonych 

onkologicznie poprzez przekazanie materiałów informacyjnych lekarzom 

onkologom, hematologom oraz chirurgom onkologicznym a za ich pośrednictwem 

pacjentom kwalifikującym się do programu,  

 materiały informacyjne (w tym 6 programów telewizyjnych) zostaną 

przygotowane z myślą o osobach chorych onkologicznie - prosta, łatwo czytelna 

treść wskazująca na korzyści z wykonania szczepienia oraz miejsca, w których 

oferowane są szczepienia,  

 dodatkowo informacje o programie szczepień zostaną zawarte na stronie 

internetowej realizatora programu,  

 przekazywanie informacji o programie do klubów, stowarzyszeń pacjenckich oraz 

na stronach i forach internetowych zajmujących się tematyką chorób 

nowotworowych. 

IV. ORGANIZACJA PROGRAMU 

A. Etapy i działania organizacyjne w programie 

W ramach programu wyłoniony zostanie realizator programu zgodnie z zasadami 

określonymi w ustawie z dnia 11 lipca 2014 roku o zasadach realizacji programów w 

zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020. Projekt 

złożony przez Wnioskodawcę będzie realizowany zgodnie z warunkami określonymi w 

ramach konkursu przez Instytucję Zarządzającą Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Wielkopolskiego na lata 2014–2020. 

Interwencje w ramach programu mają być prowadzone zgodnie z rozdziałem 5.1. 

Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego 

Funduszu Społecznego w obszarze zdrowia na lata 2014–2020. 

1) Działania informacyjno-edukacyjno-szkoleniowe. 

Realizacja programu jest wieloetapowa i wielopoziomowa: 

a) szkolenia dla personelu medycznego z zakresu szczepień ochronnych, 
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b) dotarcie z informacją o programie do osób leczonych onkologicznie, 

c) rekrutacja uczestników programu, 

d) lekarz sprawujący opiekę lekarską (onkolog/hematolog, chirurg onkolog) będzie 

decydował o rejestracji osób objętych programem profilaktycznym do szczepienia. 

2) Badanie uczestników (kwalifikacja do szczepienia) oraz I ocena poziomu wiedzy 

(zgodnie z ankietą załączoną do programu). 

3) Szczepienia wg przyjętego schematu, zgodnego ze wskazaniami producenta 

szczepionki oraz założeniami programu oraz II ocena poziomu wiedzy (zgodnie z ankietą 

załączoną do programu). 

Szczepienia uczestników programu prowadzone będą przez posiadające stosowane 

uprawnienia pielęgniarki/położne pod nadzorem lekarzy doświadczonych w prowadzeniu 

pacjentów onkologicznych (tj. specjaliści onkolodzy, immunolodzy i hematolodzy 

posiadający co najmniej 2-letnie doświadczenie w pracy z pacjentami onkologicznymi) z 

jednoczesnym, udokumentowanym przeszkoleniem w zakresie kwalifikacji do szczepień 

ochronnych, uprawnionych do prowadzenia szczepień ochronnych. 

4) Monitoring (w tym monitoring bierny tj. zgłoszenia od lekarzy POZ i pacjentów; 

monitoring aktywny tj. ankieta obejmująca do 10% zaszczepionych pacjentów 

przeprowadzona drogą telefoniczną lub listowną w zależności od preferencji pacjenta oraz 

sprawozdawczość/raporty od koordynatora medycznego danej jednostki) i ewaluacja 

programu. 

 

Ogólny opis schematu RPZ wraz z opisem planowanych działań: 

1) Co do zasady program szczepień będzie realizowany przez podmioty lecznicze, 

wybrane przez realizatora programu. Świadczenia oferowane w ramach programu będą 

bezpłatne dla jego uczestników i przysługiwać im będą na zasadzie dobrowolności (raz w 

trakcie realizacji programu). Celem zapewnienia wszystkim chorym równego dostępu do 

świadczeń – kwalifikacja do szczepień wraz z podaniem szczepionek odbywać się będzie 

w 5-ciu miejscach w Wielkopolsce, będą to subregiony: poznański (placówka 

koordynująca), pilski, koniński, leszczyński oraz kaliski (podział terytorialny zgodny z 

ryciną na str. 34).  

2) Placówki POZ oraz AOS (dedykowane diagnostyce i leczeniu chorób 

nowotworowych) z terenu województwa wielkopolskiego otrzymają od realizatora/ów 

informacje na temat programu wraz z opisem podejmowanych działań, grup docelowych, 

kryteriów kwalifikacji do programu. Dodatkowo w poradniach oraz na oddziałach 

prowadzących pacjentów onkologicznych (poradnie onkologiczne, chirurgii onkologicznej, 

hematologiczne itp.) dostępne będą informacje o realizowanym programie i miejscach, w 

których można będzie dokonać szczepień. Będzie to prosta broszura informacyjna 

wskazująca na efekty szczepień ochronnych dla osób chorych onkologicznie. 
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3)Chorzy, u których zostanie rozpoznany nowotwór złośliwy (rak płuca, rak sutka, rak 

trzonu macicy, rak szyjki macicy, rak jelita grubego, rak odbytnicy, rak pęcherza 

moczowego, przewlekła białaczka limfocytowa) zostaną poinformowani przez lekarza 

prowadzącego (onkologa/hematologa/lekarza rodzinnego) o możliwości uczestnictwa 

w programie szczepień. Zostanie im przedstawiony schemat postępowania, korzyści 

zdrowotne jakie mogą odnieść z uczestnictwa w programie. Zostaną również 

poinformowani o możliwych skutkach ubocznych. 

4)Jeśli chory wyrazi pisemnie świadomą zgodę, zostanie zakwalifikowany do programu 

szczepień po spełnieniu kryteriów kwalifikacji do programu, o ile nie zaistnieją 

szczególne przeciwwskazania medyczne. 

 

Schemat postępowania medycznego: 

 Postępowanie związane ze szczepieniem: 

1)Ocena ogólna stanu zdrowia przez lekarza, ocena przeciwwskazań do szczepienia 

oraz I ocena poziomu wiedzy. 

2)Szczepienie jedną dawką 13-walentnej szczepionki skoniugowanej przeciw 

pneumokokom lub/i jedną dawką szczepionki przeciw grypie oraz II ocena poziomu 

wiedzy. 

3)Ocena występowania NOP w okresie do 4 tygodni od szczepienia - zgłoszenie przez 

Pacjenta informacji o NOP. 

 Postępowanie związane z monitorowaniem częstości infekcji i terminowości 

podawanej terapii przeciwnowotworowej: 

1)Przy każdej wizycie związanej z leczeniem zbierany będzie szczegółowy wywiad na 

temat infekcji. 

2)Odnotowywanie każdego zakażenia występującego pomiędzy wizytami u lekarza 

onkologa/ hematologa. 

3) Kontrola terminowości podawania chemioterapii i odnotowywanie ewentualnych 

odstępstw wraz z podaniem przyczyny (infekcje, bądź inne zdarzenia – lekarze 

koordynujący). 

4) Edukacja chorych pod kątem sposobów unikania zakażeń i higienicznego trybu życia 

(prowadzona przez lekarza mającego minimum 2 letnie doświadczenie w 

prowadzeniu pacjentów onkologicznych (tj. specjalista onkolog, immunolog, 

hematolog itp.). 

B. Planowane interwencje  

W ramach programu osoby spełniające kryteria włączenia będą szczepione 

jednoczasowo:  

 przeciwko pneumokokom szczepionką 13 walentną, która daje szeroką ochronę 
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przed występującymi w Polsce serotypami pneumokoka. Użycie tej szczepionki ma 

uzasadnienie zarówno w rejestracji leku (zgodnie z CHPL), dostępności na polskim rynku 

oraz rekomendacjach ekspertów (ODC2017, NACI 2016, IDSA 2013, ACIP 2012, ESMO 

2015, ASOO 2015). Aktualnie w Polsce jest dostępna 1 szczepionka skoniugowana 

posiadająca rejestrację dla osób dorosłych: 13 walentna (PCV13) i/lub, 

 przeciwko grypie inaktywowaną szczepionką 3 walentną2 (zawierającą dwa 

szczepy wirusa A oraz jeden wirusa B) dostępną w danych sezonach (dostępne w sezonie 

2016/2017 dwie szczepionki są immunologicznie równocenne, a ich skład corocznie 

aktualizowany. Żadna z powyższy szczepionek nie może wywołać grypy. 

 

Schemat szczepień i sposób ich realizacji zgodny będzie z aktualnymi ChPL 

(Charakterystyka Produktu Leczniczego) tych produktów leczniczych przy utrzymaniu 

indywidualnych wskazań i przeciwwskazań. Przed podaniem szczepionek zostanie 

przeprowadzone indywidualne, lekarskie badanie kwalifikacyjne, zaświadczenie o 

przeprowadzonym lekarskim badaniu kwalifikacyjnym, karta uodpornienia oraz 

książeczka szczepień prowadzone będą na podstawie wzoru przygotowanego zgodnie z 

wytycznymi określonymi w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 18 sierpnia 2011 roku 

w sprawie obowiązkowych szczepień ochronnych (stanowiących załączniki do programu). 

Szczepienia będą wykonywane wyłącznie u pacjentów przed rozpoczęciem 

chemioterapii/immunochemioterapii, gdyż zgodnie z zaleceniami towarzystw naukowych 

podawanie szczepienia w trakcie leczenia chemioterapią znacząco obniża odpowiedź 

immunologiczną, przez co szczepienie nie zabezpiecza w wystarczający sposób przed 

zakażeniem pneumokokami. 

Aktualna sytuacja epidemiologiczna w Polsce pokazuje, że pokrycie serotypów 

szczepionki 13 walentnej (PCV13) zawierającej 13 serotypów, w przedziale wiekowym 

20+ r.ż. wynosi od 78.2% do 96,3%. Tylko szczepionka PCV 13 zawiera zjadliwe 

serotypy 3 i 19A, które odpowiedzialne są za około 25% przypadków IChP u osób 20 r.ż. 

Ponadto, biorąc pod uwagę aktualną sytuację epidemiologiczną, która dowodzi, że 

najszerszą ochronę daje szczepionka 13 walentna, wybór wskazuje na szczepienia 

przeciwko pneumokokom w latach 2018-2020 szczepionką (PCV13). 

Jednoczasowo wraz z planowaną interwencją szczepienną pacjentom będą przekazywane 

materiały informacyjno-edukacyjne dotyczące zarówno samych szczepień ochronnych jak 

i metod ochrony osobistej (higieny osobistej) pozwalających na zmniejszenie ryzyka 

zakażenia S. pneumoniae i/lub grypy. Materiały te będą również przekazywane rodzinom 

osób chorych onkologicznie, w celu zwiększenia ich świadomości i zachęcenia do 

wykonania szczepień ochronnych najbliższych członków rodziny (tworzenia kokonu 

                                                      

2 Wskazane jest szczepienie szczepionką zgodnie z zalecaną w danym sezonie szczepiennym. 
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ochronnego). Przekazana broszura - materiał edukacyjny, będzie każdorazowo omawiana 

z lekarzem, przed kwalifikacją chorego do szczepienia. 

C. Kryteria i sposób kwalifikacji uczestników 

Do programu zostaną zaproszone osoby spełniające łącznie poniższe kryteria: 

 ukończyły 18. rok życia, 

 z nowo rozpoznanymi nowotworami złośliwymi: rak płuca, rak sutka, rak trzonu 

macicy, rak szyjki macicy, rak jelita grubego, rak odbytnicy, rak pęcherza moczowego, 

przewlekła białaczka limfocytowa, 

 nie rozpoczęły jeszcze leczenia radykalnego immunoterapią/chemioterapią, 

 nie były szczepione szczepionką przeciwko pneumokokom i/lub które w danym 

sezonie epidemicznym nie były szczepione szczepionką przeciwko grypie, 

 nie posiadają przeciwwskazań lekarskich do takich szczepień, w tym 

przeciwwskazań wskazanych przez lekarza prowadzącego leczenie onkologiczne, 

 wyrażą pisemną zgodę na udział w programie. 

Kryteria wyłączenia z programu: 

 brak świadomej zgody pacjenta na udział w programie lub jej cofnięcie w trakcie 

programu,  

 wcześniejsze rozpoczęcie chemioterapii/immunoterapii przez pacjenta lub okres 

poniżej 2 tygodni do rozpoczęcia chemioterapii, 

 zaszczepienie PCV-13 lub PPSV-23 (kryterium wyłączające dla szczepienia przeciwko 

pneumokokom),  

 zaszczepienie inaktywowanym wirusem grypy typu split lub sub-unit (kryterium 

wyłączające dla szczepienia przeciwko grypie), 

 przeciwwskazania do szczepienia za pomocą skoniugowanej szczepionki 13-walentnej 

przeciwko Streptococcus pneumoniae (kryterium wyłączające dla szczepienia 

przeciwko pneumokokom), 

 przeciwwskazania do szczepienia przeciwko grypie (kryterium wyłączające dla 

szczepienia przeciwko grypie) . 

 

Grupa osób poddanych szczepieniu traktowana jest jako jedna grupa docelowa, 

niemniej jednak chorzy na poszczególne nowotwory analizowani będą indywidualnie 

podczas wizyty kwalifikującej do szczepienia. Rodzaj choroby nowotworowej zostanie 

również odnotowany przez lekarza w Zaświadczeniu o przeprowadzonym lekarskim 

badaniu kwalifikacyjnym (stanowiącym załącznik do programu). 
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D. Zasady udzielania świadczeń w ramach programu 

Ze względu na charakter zaplanowanych działań oraz grupy docelowej akcja 

będzie prowadzona w sposób ciągły. Osoby z grupy docelowej będą przyjmowane w 

trakcie całego roku kalendarzowego z zastosowaniem dywersyfikacji godzin w celu 

utrzymania maksymalnej dostępności. 

Świadczenia oferowane w ramach programu będą bezpłatne dla jego uczestników i 

przysługiwać im będą na zasadzie dobrowolności (raz w trakcie realizacji programu). 

Celem zapewnienia wszystkim chorym równego dostępu do świadczeń – kwalifikacja do 

szczepień wraz z podaniem szczepionek odbywać się będzie w 5-ciu miejscach w 

Wielkopolsce, Placówki zostaną wybrane spośród np. poradni zajmujących się 

diagnozowaniem oraz kompleksowym leczeniem pacjentów onkologicznych. Listę 

powiatów zakwalifikowanych do 5-ciu subregionów, tj. poznańskiego, pilskiego, 

konińskiego, leszczyńskiego oraz kaliskiego przedstawia poniższa rycina. W każdej 

placówce zostanie wyznaczony koordynator medyczny, który będzie odpowiedzialny za 

funkcjonowanie całego zespołu medycznego w danej jednostce, w tym będzie 

kontrolował jakość świadczonych usług. Ponadto będzie on odpowiedzialny za monitoring 

(w szczególności spełnianie kryteriów kwalifikacji, występowania NOP oraz nadzór nad 

realizacją pozostałych mierników) oraz przekazywanie sprawozdań/raportów do placówki 

koordynującej tj. placówki z subregionu poznańskiego. 

Placówka obsługująca pacjentów z subregionu poznańskiego  tj. placówka 

koordynująca będzie pełniła dodatkowe dyżury szczepienne (lekarz i 

pielęgniarka/położna) ok. dwie godziny dziennie co do zasady we wszystkie dni robocze 

podczas realizacji programu. Przedmiotowa usługa kierowana będzie dla pacjentów 

onkologicznych z terenu całego województwa wielkopolskiego, którzy spełnią kryteria 

włączenia do programu. Powyższe ma na celu niwelowanie bariery dostępności do usług 

medycznych poprzez wydłużenie czasu ich świadczenia lub elastyczny czas 

funkcjonowania ww. placówki (dostosowany do potrzeb uczestnika). Dodatkowo 

placówka z subregionu poznańskiego będzie pełniła nadzór nad realizacją programu w 

placówkach z pozostałych subregionów.  

Świadczenie profilaktyczne w postaci kwalifikacji lekarskiej oraz wykonania 

szczepienia przeciwko pneumokokom i/lub grypie otrzyma każda osoba, która zostanie 

zakwalifikowana do programu. Świadczenie to jest uzupełniające do działania 

podstawowego, jakim jest radykalne leczenie onkologiczne i jako takie nie może opóźniać 

podejmowania efektywnego leczenia. 
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Ryc. Zakres powiatów wchodzących w skład 5-ciu subregionów. 

 

Jednoczasowe szczepienie będzie każdorazowo poprzedzane kwalifikacją lekarską i 

przeprowadzone po uzyskaniu zgody uczestnika programu na jego realizację oraz 

stwierdzeniu braku przeciwwskazań do prowadzenia szczepienia, w tym wynikających z 

procesu leczenia choroby onkologicznej. 

Uczestnicy programu będą poinformowani przez lekarza kwalifikującego do 

szczepienia o możliwych odczynach poszczepiennych, sposobie postępowania oraz 

miejscu, gdzie można się zgłosić w razie ewentualnych działań niepożądanych. 

Ewentualne, niepożądane odczyny poszczepienne (NOP), występujące po podaniu 

szczepionek w ramach programu zostaną zgłoszone do realizatora programu oraz 

odpowiednim organom nadzoru zgodnie z obowiązującymi przepisami. 
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E. Sposób powiązania działań programu ze świadczeniami 

zdrowotnymi finansowanymi ze środków publicznych 

Niniejszy regionalny program polityki zdrowotnej dotyczy problemu, który nie jest 

objęty analogicznymi programami opracowywanymi, wdrażanymi, realizowanymi i 

finansowanymi przez NFZ oraz ministra właściwego do spraw zdrowia, określonymi w art. 

48 Ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. Nie 

ma zatem jego odpowiednika w zakresie świadczeń gwarantowanych. Należy jednak 

podkreślić, że jego zakres merytoryczny oraz organizacyjny oparty jest na aktualnych 

podstawach naukowych i nie budzi zastrzeżeń.. 

F. Spójność merytoryczna i organizacyjna oraz sposób 

zakończenia udziału w programie i możliwość kontynuacji 

otrzymywania świadczeń zdrowotnych przez uczestników programu 

Pełne uczestnictwo w programie polega na zrealizowaniu schematu szczepień 

szczepionką przeciwko pneumokokom i/lub szczepionką przeciw grypie. Zakończenie 

udziału w programie jest możliwe na każdym etapie programu na życzenie uczestnika 

programu po pisemnym zgłoszeniu rezygnacji z udziału w programie. 

G.  Bezpieczeństwo planowanych interwencji oraz 

kompetencje/warunki niezbędne do realizacji programu 

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z 18 sierpnia 2011 r. obowiązkowe 

szczepienia ochronne przeciwko pneumokokom finansowane ze środków publicznych 

Ministerstwa Zdrowia obejmują grupy ryzyka wskazane w punkcie 1.3. niniejszego 

programu oraz wszystkie nowonarodzone dzieci urodzone od 1 stycznia 2017 roku. Brak 

finansowania szczepienia osób dorosłych ze środków publicznych. W/w rozporządzenie 

nie zalicza szczepień przeciwko grypie do grupy obowiązkowych szczepień ochronnych, w 

Programie Szczepień Ochronnych GIS szczepienia przeciwko grypie znajdują się w grupie 

szczepień zalecanych i jako takie nie są finansowane ze środków publicznych. W sezonie 

2018/2019 szczepienia przeciwko grypie finansowane są wyłącznie przez dwie jednostki 

samorządu terytorialnego (tj. dla osób w wieku 50+ przez Starostwo Powiatowe powiatu 

poznańskiego, a dla osób w wieku 60+ przez Urząd Miasta Poznania). 

Szczepienie będzie przeprowadzone z zachowaniem wszelkich warunków, 

określonych dla prawidłowego szczepienia. 

Zgodnie z wiedzą autorów przedstawiony program jest pierwszym programem 

szczepień ochronnych skierowanych do populacji osób chorych onkologicznie łączącym 

szczepienia przeciw pneumokokom ze szczepieniami przeciw grypie (drugim po 
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województwie świętokrzyskim, które w 2018 roku rozpoczęło szczepienia pacjentów 

chorych na nowotwory przeciw pneumokokom). Ze względu na docelową grupę 

uczestników programu niezbędne jest wprowadzenie dodatkowych kryteriów dla 

realizatorów programu, w celu zapewnienia bezpieczeństwa pacjentom poprzez 

zapewnienie odpowiedniej kadry oraz organizacji świadczeń. 

 Realizatorami programu zostaną podmioty, które zagwarantują bezpieczeństwo 

planowanych interwencji pod względem zgodności postępowania ze sztuką lekarską, jak 

również w zakresie poszanowania praw pacjenta, w tym w szczególności w odniesieniu do 

danych osobowych i tajemnicy lekarskiej, zatrudniający lekarzy doświadczonych w 

prowadzeniu pacjentów onkologicznych (tj. specjaliści onkolodzy, immunolodzy i 

hematolodzy posiadający, co najmniej 2-letnie doświadczenie w pracy z pacjentami 

onkologicznymi) z jednoczesnym, udokumentowanym przeszkoleniem w zakresie 

kwalifikacji do szczepień ochronnych, zapewniający stacjonarną opiekę dla pacjentów z 

chorobą nowotworową (w tym np.: onkologia kliniczna i/lub chirurgia onkologiczna) w 

przypadku wystąpienia NOP. 

 Interwencje będą prowadzone zgodnie z aktualną wiedzą medyczną i będą 

sprawdzone klinicznie. 

 Wykonywanie procedur związanych z badaniem jest ubezpieczone na zasadach 

ogólnych, ponieważ nie zwiększa poziomu ryzyka związanego z przeprowadzeniem 

zaplanowanego wcześniej leczenia onkologicznego. 

Kompetencje/warunki niezbędne do realizacji programu 

 Lekarze doświadczeni w prowadzeniu pacjentów onkologicznych (tj. specjaliści 

onkolodzy, immunolodzy i hematolodzy posiadający, co najmniej 2-letnie doświadczenie 

w pracy z pacjentami onkologicznymi) z jednoczesnym, udokumentowanym 

przeszkoleniem w zakresie kwalifikacji do szczepień ochronnych  

 Pielęgniarki/położne z uprawnieniami do realizacji szczepień ochronnych z minimum 

2-letnim doświadczeniem w pracy z pacjentami onkologicznymi. 

Profil bezpieczeństwa szczepionek będzie podany na podstawie charakterystyki produktu. 

W programie będą użyte szczepionki przeciwko pneumokokom i przeciwko grypie, 

zarejestrowane i dopuszczone do obrotu w Polsce. 

Szczepienia objęte Programem wykonywane będą z wykorzystaniem szczepionek 

dopuszczonych do stosowania w Polsce, w sposób i wg schematów zgodnych z 

Charakterystykami Produktów Leczniczych (ChPL) stosowanych szczepionek. 

Zasady prowadzenia szczepień ochronnych (kwalifikacje personelu i wymagania 

formalne) określono w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 18 sierpnia 2011 roku w 

sprawie obowiązkowych szczepień ochronnych (Dz.U. 2016, poz. 849) wydanego na 

podstawie ustawy z dnia 5 grudnia 2008 roku o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i 

chorób zakaźnych u ludzi.  
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Informacja na temat przeprowadzonego szczepienia zostanie umieszczona w 

karcie pacjenta. Do karty należy dołączyć pisemną deklarację osoby uprawnionej. Należy 

odnotować datę i godzinę wykonania szczepienia, nazwę szczepionki, nr serii szczepionki, 

podpis osoby wykonującej szczepienie. 

Dodatkowo w formularzu zgody na wykonanie szczepienia pacjenci proszeni będą 

o dobrowolne przekazanie swoich danych kontaktowych (e-mail, nr telefonu) oraz o 

wyrażenie zgody na kontakt ze strony organizatora/realizatora programu w celu oceny 

satysfakcji uczestników, a także na wykorzystanie danych w celach statystycznych i 

oceny efektywności programu w czasie, zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

V. Koszty 

Wydatki muszą być ponoszone na warunkach określonych w Wytycznych w zakresie 

realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w 

obszarze zdrowia na lata 2014–2020 oraz Wytycznych w zakresie kwalifikowalności 

wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego 

Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.  

Poniższe wyliczenia są jedynie symulacją, a ostateczne wielkości kosztów będą zależały 

od projektu, który otrzyma dofinansowanie w ramach konkursu. Zaplanowane przez 

beneficjenta szczegółowe wydatki zostaną zweryfikowane podczas oceny wniosku o 

dofinansowanie. Beneficjent na etapie wniosku o dofinansowanie przygotuje szczegółowy 

budżet projektu.  

A. Koszty jednostkowe 

 Całkowita wysokość środków finansowych przeznaczonych na realizację programu 

wynosi 3 337 496,00 zł 

 Szacunkowy koszt jednostkowy świadczenia profilaktycznego wynosi ok. 483,00 zł   

 Szacunkowy koszt jednostkowy działań szkoleniowych dla personelu medycznego  

wynosi ok. 441,00 zł/osoba 

 

B. Planowane koszty całkowite 

Koszty całkowite przedstawia tabela poniżej. 
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Lp. Nazwa elementu Cena 

1. 

Działania informacyjno-edukacyjno-szkoleniowe (np. artykuły w 

prasie, ulotki, broszury, plakaty, platforma informacyjno-

edukacyjna, strona internetowa, emisje programów edukacyjno-

informacyjnych itp.) 

Szacunkowe koszty metod akcji informacyjno-edukacyjnej: 

 publikacje artykułów w prasie (przygotowanie i publikacja)  –  

ok. 35 000,00 zł 

 przygotowanie i emisja ok. 6 programów edukacyjno-

informacyjnych – ok. 18 000,00 zł  

 Narzędzia/technologie informacyjno-komunikacyjne np. 

strona internetowa – ok. 10 000,00 zł 

 platforma edukacyjno-informacyjna – ok. 50 000,00 zł 

 Inne materiały edukacyjne np. plakaty, ulotki broszury, 

tablice informacyjne itp. – 120 000,00 zł  

233 000,00 zł 

2. 

Szkolenie personelu medycznego ok. 68 osób 

Szacunkowe koszty: 
 wynagrodzenie edukatora/wykładowcy (ok. 60 godz.) –  ok. 

15 000,00 zł  
 wynajem sal (6 spotkań x10 godz.) – ok. 3 100,00 zł  

 przerwa kawowa i lunchowa (15,00/os, 35,00/os) – ok. 7 000,00 zł  

 materiały edukacyjne –  4 900,00 zł 

30 000,00 zł 

3. 
Suma: 

263 000,00 zł 

 

Koszty usługi zdrowotnej 

NAZWA ELEMENTU KOSZTY JEDNOSTKOWE I UWAGI SUMA 

zakup szczepionek 

przeciwko pneumokokom 

(ampułkostrzykawka) 

4 500 szt. x 225,00 zł  1 012 500,00 zł 

zakup szczepionek 

przeciwko grypie 

(ampułkostrzykawka) 

4 258* szt. x  37,00 zł 

*2% populacji w wieku 18-64 oraz 8% populacji w 

wieku 65+ zostanie zdyskwalifikowanych z podania 
szczepionki przeciwko grypie ze względu na to, że 
już zostali oni zaszczepieni w tym sezonie 
epidemicznym. Zgodnie z danymi PZH szczepienia 
przeciw grypie objęły w 2017 roku 2% populacji w 
wieku 15-64 oraz 8% populacji w wieku 65+ 

157 546,00 zł 
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kwalifikacja lekarska do 

podania obu/jednej 

szczepionki 

4 950* os. x 40,00 zł 

 założono, iż około 10% pacjentów 

nie będzie się kwalifikować do 

szczepień 

198 000,00 zł 

Podanie przez 

pielęgniarkę/położną 

jednej/obu szczepień 

4 500 szt. x 30,00 zł 135 000,00 zł 

Dyżury szczepienne 

popołudniowe dla lekarza i 

pielęgniarki/położnej z 

subregionu poznańskiego 

około 1 518 godzin (2 godziny dziennie 

wszystkich dni roboczych w ciągu 3 lat) x 

200 zł (lekarz)  

około 1 518 godzin (2 godziny dziennie 

wszystkich dni roboczych w ciągu 3 lat) x 

100 zł (pielęgniarka/położna) 

303 600,00 zł 

 

151 800,00 zł 

Wynagrodzenie 

koordynatora medycznego 

w poszczególnych 

jednostkach  

5 osób x 1 000,00 zł/mies. przez 3 lata 180 000,00 zł  

Zwrot kosztu dojazdu dla 

uczestników 

450* x 50,00 zł 

*założono dla około 10% uczestników – 

do wyczerpania puli określonej w 

projekcie 

22 500,00 zł 

materiały i sprzęt 

medyczny do szczepionek 

4 500 szt. x 2,00 zł 9 000,00 zł 

Przygotowanie/wydruk 

książeczek szczepień (po 2 

książeczki na 1 osobę – dla 

lekarza i uczestnika) 

9 100 x 0,50 zł   4 550,00 zł 

Suma: 2 174 496,00 zł 

Pozostałe koszty (np. 

zakup sprzętu*, 

monitoring, ewaluacja, 

udział własny itp.) oraz 

koszty pośrednie** 

* zakupu środków trwałych 

związanych z realizacją 

projektu do 10% wartości 

projektu 
**Koszty pośrednie będą 
stanowiły odpowiedni % 
kosztów bezpośrednich 
założonych w projekcie – 
zgodnie z Wytycznych w 
zakresie kwalifikowalności 

wydatków w ramach 
Europejskiego Funduszu 
Rozwoju Regionalnego, 
Europejskiego Funduszu 
Społecznego oraz Funduszu 
Spójności na lata 2014-2020. 

Suma: 900 000,00 zł 
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Szczegółowe koszty z podziałem na poszczególne lata zostaną przedstawione przez 

podmiot/y przystępujący/e do konkursu ogłoszonego w ramach WRPO 2014+ we wniosku 

o dofinansowanie projektu.  Wydatki będą ponoszone zgodnie z zapisami Wielkopolskiego 

Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 -2020 (WRPO 2014+), Wytycznymi 

w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju 

Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 

2014-2020 oraz Wytycznymi w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków 

Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze zdrowia na lata 2014 – 2020.  

C. Źródła finansowania, partnerstwo 

Program finansowany będzie w 85% ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. 

Pozostałe 10% stanowią środki pochodzące z budżetu państwa. Wkład własny 

Beneficjenta, dla tego typu projektu, musi wynosić co najmniej 5%. 

VI. Monitorowanie i ewaluacja programu. 

A.  Ocena zgłaszalności do programu oraz jakości świadczeń 

• Wskaźnik zgłaszalności pacjentów do programu 

• Wskaźnik zgłaszalności lekarzy uczestniczących w szkoleniach 

Ocena zgłaszalności uczestników programu będzie na bieżąco monitorowana przez 

realizatora we współpracy z koordynatorami medycznymi poszczególnych jednostek. 

Obowiązywać będzie np.: kwartalna sprawozdawczość. 

Zgłaszalność do programu zostanie oceniona na podstawie listy osób, które: 

1. przeszły procedurę kwalifikacji i zostały zaszczepione 

2. nie spełniły kryteriów kwalifikacji do programu 

3. dobrowolnie zrezygnowały z udziału w programie (w tym również przyczyn rezygnacji 

oraz wskazaniem powodów rezygnacji). 

 

Suma ogółem: 3 337 496,00 zł 
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Informacja o wysokości frekwencji będzie oszacowana w trakcie trwania programu oraz 

po zakończeniu programu na podstawie list uczestnictwa. 

Ocena jakości świadczeń profilaktycznych w ramach programu będzie dokonywana na 

bieżąco. 

Każdy uczestnik programu będzie poinformowany o możliwości zgłaszania uwag m.in.: 

pisemnych do realizatora programu/koordynatorów medycznych poszczególnych 

jednostek w zakresie jakości uzyskanych świadczeń oraz będzie mógł wyrazić swoją 

opinię na temat programu (w tym poprzez ankietę satysfakcji przygotowaną przez 

realizatora programu). 

Planowane jest również prowadzenie wyrywkowych ocen zadowolenia pacjentów poprzez 

udostępnioną anonimowa ankietę (przekazywaną uczestnikom programu on-line drogą 

mailową lub w sposób tradycyjny w miejscu realizacji programu) oraz kwestionariusze 

telefoniczne realizowane corocznie na wybranej grupie respondentów. Ankieta dotyczyła 

będzie głównie części formalnej projektu - sposobu zapraszania, przejrzystości informacji 

przekazywanych pacjentowi, obsługi pacjenta przez realizatorów. 

Ponadto zgodnie z zapisami wytycznych w obszarze zdrowia IZ RPO zapewnia, że 

rezultaty i produkty wdrożenia RPZ zostaną poddane ewaluacji. Ewaluacja może zostać 

przeprowadzona na poziomie regionalnym przez IZ RPO (tj. badanie weryfikujące wpływ 

udzielanego wsparcia na jakość i dostępność świadczeń zdrowotnych na terenie 

województwa wielkopolskiego) albo może zostać zrealizowana w ramach ewaluacji 

realizowanej z poziomu krajowego, jeżeli tematyka RPZ została w niej uwzględniona. 

B. Ocena efektywności oraz trwałość efektów zdrowotnych 

Głównym celem programu nie jest uzyskanie populacyjnej odporności na zakażenia 

pneumokokowe i/lub grypę, ale zabezpieczenie chorych onkologicznie przed groźnymi dla 

nich powikłaniami infekcyjnymi, w tym szczególnie IChP, a także zwiększenie szansy na 

właściwe leczenie onkologiczne dzięki zmniejszeniu ryzyka infekcji. 

Ze względu na fakt, że inwazyjnych chorób pneumokokowych (posocznica, zapalenie 

opon mózgowo- rdzeniowych) odnotowuje się stosunkowo niedużo, stąd efektywność 

programu nawet na przełomie kilku lat może być słabo widoczna. Doświadczenia krajów, 

w których szczepionka jest stosowana w większej skali skłaniają do szacunków 

znacznego obniżenia się liczby zachorowań na choroby pneumokokowe, nawet do 98%. 
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Dodatkowym istotnym elementem oceny efektywności będą zgłaszane przez pacjentów w 

trakcie wizyt w gabinetach onkologicznych/hematologicznych infekcje, hospitalizacje oraz 

leczenie antybiotykami w okresie między poszczególnymi wizytami. 

Sposób zakończenia udziału w programie i możliwości kontynuacji otrzymywania 

świadczeń zdrowotnych, jeżeli istnieją wskazania: Pełne uczestnictwo w programie polega 

na zrealizowaniu schematu podania przynajmniej jednej szczepionki przeciwko 

pneumokokom i/lub przeciwko grypie ( przy założeniu, że 2% populacji w wieku 18-64 

oraz 8% populacji w wieku 65+ zostanie zdyskwalifikowanych z podania szczepionki 

przeciwko grypie ze względu na to, że już zostali oni zaszczepieni w tym sezonie 

epidemicznym. Zgodnie z danymi PZH szczepienia przeciw grypie objęły w 2017 roku 2% 

populacji w wieku 15-64 oraz 8% populacji w wieku 65+). Zakończenie udziału w 

programie jest możliwe na każdym etapie programu na życzenie uczestnika. 

Program ma służyć prewencji zachorowań na inwazyjne choroby pneumokokowe oraz na 

grypę u pacjentów onkologicznych przez podanie szczepionek, a także zwiększeniu 

świadomości zarówno lekarzy jak i pacjentów dotyczącej możliwości zapobiegania 

zapadalności na inwazyjne choroby pneumokokowe  oraz grypę. Przedmiotowy zakres 

będzie monitorowany na podstawie mierników wskazanych w części II Cele programu pkt 

D Mierniki efektywności. 

Trwałym efektem projektu będzie zwiększona świadomość lekarzy i pacjentów na temat 

prewencji chorób  oraz zdrowego trybu życia, a także przeszkolenie personelu 

medycznego w zakresie nabywania uprawnień do przeprowadzania szczepień 

ochronnych.  



46 

 

VII. BIBLIOGRAFIA: 

1. ACIP (2012). Use of 13-valent pneumococcal conjugate vaccine and 23-valent 

pneumococcal polysaccharide vaccine for adults with immunocompromising 

conditions: recommendations of the Advisory Committee on Immunization Ractices. 

2. Ahmed S, Siddiqui AK, Rossoff L, Sison CP, Rai KR Pulmonary complications in 

chronic lymphocytic leukemia. Cancer. 1 Nov 2003, Tom 98(9), strony 1912-7. 

3. Anderson LA, Landgren O, Engels EA. Common community acquired infections and 

subsequent risk of chronic lymphocytic leukemia. Br J Haematol. November 2009, 

Tom 147(4), strony 444- 449. 

4. ASCO (2015). Management of Chronic Lymphocytic Leukemia. 

5. Atkinson W.L. i WSP. General recommendations on immunization, 2001, 

www.cdc.gov/nip 

6. Backhaus, E, Berg, S, Andersson, R, Ockborn, G, Malmström, et all (2016). 

Epidemiology of invasive pneumococcal infections: manifestations, incidence and 

case fatality rate correlated to age, gender and risk factors. BMCinfectious diseases, 

16(1), 367. 

7. Benett NM, Whitney OG, Morre M, Pilishvili T, Dooling KL Use of 13-Valent 

Pneumococcal Conjugate Vaccine and 23-Valent Pneumococcal Polysaccharide 

Vaccine for Adults with Immunocompromising Conditions: Recommendations of the 

Advisory Committee on Immunization Practices (AQP). Morbidity and Mortality 

Weekly Report (MMWR) (CDC). 12 Oct 2012 

8. Brydak L.B.: Grypa i jej profilaktyka. terMedia.2004 

9. CDC(2017). General Best Practice Guidelines for Immunization: Best Practices 

Guidance of the Advisory Committee on Immunization Practices. 

10. Chan Y.C. i WSP.: Pneumococcal Conjugate Vaccine Primes for Antibody 

Responses to Polysaccharide Pneumococcal Vaccine after Treatment of Hodgkin’s 

Disease. J. Infect. Dis. 1996, 173, 256-8 

11. Chou MY, Brown AE, Blevins A, Armstrong D. Severe Pneumococcal Infection in 

patients with neoplastic disease. Cancer. 15 Apr 1983, Tom 51(8), strony 1546-50. 

12. Eichhorst, B., Robak, T, Montserrat, E, Ghia, P., Hillmen, P., Hallek, M., & Buske, 

C (2015). Chronic lymphocytic leukaemia: ESMO Clinical Practice Guidelines for 

diagnosis, treatment and follow-up. Annals of Oncology, 26(suppl_5), v78-v84. 

13. Finco O, Rappuoli R Designing vaccines for the twenty-first century society. Front 

Immunol. 23 Jan 2014, 12. 

14. Global VaccineSafety. WHO. 2013. str. http://www.who.int/vacdne_safety/en/. 

15. He XS, Sasaki S, Narvaez CF, Zhang C, Liu H, Woo JC, Kemble GW, Dekker CL, 

Davis MM, Greenberg HB. Plasmablast-derived polyclonal antibody response after 

influenza vaccination. J Immunol Methods. 28 Feb 2011, Tom 365(1-2), strony 67-

75. 

16. Jackowska T. i wsp.: Szczepienia przeciw wirusowemu zapaleniu wątroby typu B u 

dzieci z przewlekłymi chorobami krwi leczonych immunosupresyjnie. Przeg. 

Epidemiol. 1997, 51 (3), 255-65. 

17. Jackowska T. Szczepienia osób z chorobami nowotworowymi. W: Wakcynologia. 

Wydanie II, poszerzone i aktualizowane. α-medica Press, 2007. 

18. Kołtan S, Kołtan A, Grześk E, Dębski R, Wysocki M. Ocena rekonstrukcji 

immunologicznej oraz bezpieczeństwa i skuteczności szczepień ochronnych u dzieci 

leczonych z powodu choroby nowotworowej. W: Przegl. Epidemiol. 2010; 64: 537-

542. 

19. LaRussa P. i wsp.: Varicella vaccine for immunocom-promised children: result of 

collaborative studiem In the United States and Canada. J. Infect. Dis. 1996 Nov; 174 

Suppl 3, 320-3. 

20. Makowiec-Dyrda M, Tomasik T, Windak A, Kochan P, Drzewiecki A i współautorzy. 

Profilaktyka i leczenie grypy. Wytyczne Kolegium Lekarzy Rodzinnych w Polsce 

(2016). Medycyna Praktyczna Sp. z o.o.; Kraków 2016. 

21. Mrożek-Budzyn Dorota. Wakcynologia praktyczna. Wydanie 3. α-medica press, 

2013, strony 13- 39. 

http://www.who.int/vacdne_safety/en/


47 

 

22. NACI (2013). Statement on the use of conjugate pneumococcal vaccine-13 valent 

in adults (Pneu-C-13). Can Commun Dis Rep, 39(ACS-5), 1-52. 

23. NACI (2016). Update on the use of 13-valent pneumococcal conjugate vaccine 

(PNEU-C-13) in addition to 23-valent pneumococcal polysaccharide vaccine. 

24. Nosari A. Infectious complications in chronic lymphocytic leukemia. Mediterr J 

Hematol Infect Dis. 2012, Tom 4(1), e2012070. 

25. Pasiarski M, Roliński J, Grywalska E et al. Antibody and plasmablast response to 

13-valent pneumococcal conjugate vaccine in chronic lymphocytic leukemia patients 

- preliminary report PLOSONEDec 15, 2014 DOI: 10.1371/journal.pone.0114966. 

26. Pobre K, Tashani M, Ridda I, Rashid H, Wong M, Booy R Carrier priming or 

suppression: understanding carrier priming enhancement of anti-polysaccharide 

antibody response to conjugate vaccines. Vaccine. 14 Mar 2014, Tom 32(13), strony 

1423-30. 

27. Pollard AJ, Perrett KP, Beverley PC Maintaining protection against invasive 

bacteria with protein-polysaccharide conjugate vaccines. Nature Reviews 

Immunology. March 2009, Tom 9, strony 213-220. 

28. Roliński J, Pasiarski M, Hus I, Góźdź S Profilaktyka i leczenie zakażeń u chorych na 

przewlekłą białaczkę limfocytową. Acta Haematologica Polonica Tom 44 (2013) str. 

99-103. 

29. Romanowska M, Paradowska-Stankiewicz I. Grypa sezonowa. W: Choroby 

zakaźne i pasożytnicze – epidemiologia i profilaktyka NIZP-PZH, α-medica press wyd. 

7, 2014. 

30. Rubin LG, Levin MJ, Ljungman PG et al.: 2013 IDSA Clinical Practice Guideline for 

Vaccination of the Immunocompromised Host. Clinical lnfectious Diseases2014; 58 

(3):e44-100. 

31. Rubin LG, Levin MJ, Ljungman PG et al.: 2013 IDSA Clinical Practice Guideline for 

Vaccination of the Immunocompromised Host. Clinical lnfectious Diseases 2014; 58 

(3):e44-100. 

32. Sinisalo M, Vilpo J, Itala M, Vakevainen M, Taurio J, Aittoniemi J. Antibody 

response to 7 - valent conjugated pneumococcal vaccine in patients with chronic 

lymphocytic leukaemia. Vaccine. 21 Dec 2007, Tom 26 (1), strony 82-7. 

33. Sorensen RU, Paris K Assessing the immunologie response to vaccination. 

UpToDate. 14 Feb 2012. 

34. Stelmach P, Robak T. Patogeneza, profilaktyka i leczenie infekcji u chorych na 

przewlekłą białaczkę limfocytową. Postępy Hig Med Dosw (online). 2013, Tom 67, 

strony 560-568. 

35. Stokłosa T. Immunologia szczepień ochronnych, [aut. książki] praca zbiorowa, 

[red.] Gołąb J, Jakubisiak M, Lasek W, Stokłosa T. Immunologia. Wydanie 6 

zmienione. Warszawa: FWN, 2013, 19.5, strony 312-325. 

36. Toleman, M. S, Herbert, K, McCarthy, N., & Church, D. N. (2016). Vaccination of 

chemotherapy patients—effect of guideline implementation. Supportive Care in 

Cancer, 24(5), 2317-2321. 

37. Tomczyk S Bennett NM, Stoecker C, Gierke R, Moore MR, Whitney OG, Hadler S, 

Pilishvili T. Use of 13-Valent Pneumococcal Conjugate Vaccine and 23-Valent 

Pneumococcal Polysaccharide Vaccine Among Adults Aged ≥65 Years: 

Recommendations of the Advisory Committee on Immunization Practices (ACIP). 

Zalecenia Centers for Disease Control and Prevention. 19 Sep 2014. 

38. Vogel FR Improving vaccine performance with adjuvants. Clin Infect Dis. Jun 

2000, Tom 30 suppl 3, strony 266-70. 

39. Wen-Yen Chiou, Shih-Kai Hung, Chun-Liang Lai et al. Effect of 23-Valent 

Pneumococcal Polysaccharide Vaccine Inoculated During Anti-Cancer Treatment 

Period in Elderly Lung Cancer Patients on Cbmmunity-Acquired Pneumonia 

Hospitalization Medicine Tom 94, nr 26, July 2015 str. 1-10. 

40. Wojciechowska U, Didkowska J. Zachorowania i zgony na nowotwory złośliwe w 

Polsce. Krajowy Rejestr Nowotworów, Centrum Onkologii - Instytut im. Marii 

Skłodowskiej - Curie. Dostępne na stronie http://onkologia.org.pl/raporty/ dostęp z 

dnia 21/11/2018. 



48 

 

41. Wojtyniak B, Goryński P (red.). Grypa. W: Sytuacja zdrowotna ludności Polski i jej 

uwarunkowania. Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego – Państwowy Zakład 

Higieny, Warszawa 2016. 

42. Wojtyniak B, Goryński P (red.). Grypa. W: Sytuacja zdrowotna ludności Polski i jej 

uwarunkowania. Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego – Państwowy Zakład 

Higieny, Warszawa 2018. 

43. Wong A, Marrie, T. J., Garg, S, Kellner, J. D., & Tyrrell, G. J. (2010). Increased 

risk of invasive pneumococcal disease in haematological and solid-organ 

malignancies. Ęoidemiology & Infection, 138(12), 1804-1810. 

  



49 

 

VIII. Załączniki:  

1. Ankieta anonimowa dotycząca wiedzy o szczepieniach ochronnych przeciwko 

pneumokokom i grypie (pretest i posttest) 

2. Zaświadczenie o przeprowadzonym lekarskim badaniu kwalifikacyjnym 

3. Książeczka szczepień Pacjenta/kopia dla lekarza POZ 

4. Karta uodpornienia 

  



50 

 

Załącznik nr 1 Ankieta anonimowa dotycząca wiedzy o szczepieniach ochronnych przeciwko 

pneumokokom i grypie (pretest i posttest) 

ANKIETA ANONIMOWA  DOTYCZĄCA WIEDZY O SZCZEPIENIACH 
OCHRONNYCH PRZECIWKO PNEUMOKOKOM I GRYPIE 

 

CZĘŚĆ I - TEST „PRE” 
 

1. Szczepienia ochronne dla osób dorosłych są w Polsce: 
A. obowiązkowe; 
B. zalecane; 
C. nie wiem. 

 
2. Czy szczepienia ochronne p/pneumokokom i p/grypie są w Polsce obowiązkowe? 

A. tak; 
B. nie; 
C. tak p/pneumokokom, nie p/grypie; 
D. nie p/pneumokokom, tak p/grypie; 
E. nie wiem. 

 
3. W których grupach wiekowych najczęściej występują powikłania chorób zakaźnych? 

A. u dzieci; 
B. u dorosłych; 
C. we wszystkich grupach wieku; 
D. nie wiem. 

 
4. O jakich szczepieniach powinny pamiętać osoby dorosłe o obniżonej odporności? 

A. przeciw grypie; 
B. przeciw pneumokokom; 
C. odpowiedzi A i B są prawidłowe; 
D. nie wiem. 

 
5. Szczególnie narażone na zachorowanie na grypę są: 

A. dzieci do 5 roku życia; 
B. osoby po 65 roku życia; 
C. osoby w stanach obniżonej odporności i chorzy na nowotwory; 
D. wszystkie powyższe odpowiedzi są prawidłowe. 

 
6. Czy szczepionka p/pneumokokom może być podawana jednoczasowo ze szczepionką p/grypie? 

A. tak, wstrzyknięcia należy wykonać w różne miejsca ciała przy użyciu osobnych strzykawek; 
B. nie; 
C. nie wiem. 
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ANKIETA ANONIMOWA  DOTYCZĄCA WIEDZY O SZCZEPIENIACH OCHRONNYCH 
PRZECIWKO PNEUMOKOKOM I GRYPIE 

CZĘŚĆ II - TEST „POST” 
 

1. Szczepienia ochronne dla osób dorosłych są w Polsce: 
A. obowiązkowe; 
B. zalecane; 
C. nie wiem. 

 
2. Czy szczepienia ochronne p/pneumokokom i p/grypie są w Polsce obowiązkowe? 

A. tak; 
B. nie; 
C. tak p/pneumokokom, nie p/grypie; 
D. nie p/pneumokokom, tak p/grypie; 
E. nie wiem. 

 
3. W których grupach wiekowych najczęściej występują powikłania chorób zakaźnych? 

A. u dzieci; 
B. u dorosłych; 
C. we wszystkich grupach wieku; 
D. nie wiem. 

 
4. O jakich szczepieniach powinny pamiętać osoby dorosłe o obniżonej odporności? 

A. przeciw grypie; 
B. przeciw pneumokokom; 
C. odpowiedzi A i B są prawidłowe; 
D. nie wiem. 

 
5. Szczególnie narażone na zachorowanie na grypę są: 

A. dzieci do 5 roku życia; 
B. osoby po 65 roku życia; 
C. osoby w stanach obniżonej odporności i chorzy na nowotwory; 
D. wszystkie powyższe odpowiedzi są prawidłowe. 

 
6. Czy szczepionka p/pneumokokom może być podawana jednoczasowo ze szczepionką p/grypie? 

A. tak, wstrzyknięcia należy wykonać w różne miejsca ciała przy użyciu osobnych strzykawek; 
B. nie; 
C. nie wiem. 
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Prawidłowe odpowiedzi do pytań zawartych w ankiecie: 
TEST „PRE” i “POST” 
1. B 
2. C 
3. B 
4. C 
5. D 
6. A 
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Załącznik nr 2 Zaświadczenie o przeprowadzonym lekarskim badaniu kwalifikacyjnym 

ZAŚWIADCZENIE O PRZEPROWADZONYM LEKARSKIM BADANIU 
KWALIFIKACYJNYM 

w ramach Regionalnego programu zdrowotnego województwa wielkopolskiego pt.: „Zapobieganie ciężkim 
zapaleniom płuc i powikłaniom pogrypowym u osób z chorobami nowotworowymi” 

 
 
 

(pieczęć nagłówkowa) 
 

W wyniku przeprowadzonego w dniu …………………………….. o godzinie ……………. lekarskiego 
badania kwalifikacyjnego zaświadcza się, że: 
 
u Pana/i ……………………………………………………………………………………………………… urodzonego/ej 

w dniu……………………………………… zamieszkałego/ej w 

……………………………………………………….…………………………………………………………………………………  

(adres zamieszkania)  

z rozpoznaniem choroby nowotworowej ……………..…………………………………………………………….. 

 stwierdzono brak przeciwwskazań do przeprowadzenia obowiązkowego szczepienia 

ochronnego przeciw: 

 pneumokokom 

 grypie 

w okresie do 24 godzin od przeprowadzenia badania kwalifikacyjnego 

 stwierdzono przeciwwskazania do przeprowadzenia obowiązkowego szczepienia 

ochronnego przeciw: 

 pneumokokom 

 grypie 

dające podstawy do odroczenia wykonania szczepienia do dnia……………………….. 

 stwierdzono przeciwwskazania do przeprowadzenia szczepienia, dające podstawy do 

długotrwałego odroczenia wykonania szczepienia 

 
UWAGI LUB ZALECENIA LEKARZA: 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

……………………………….., dnia ……………………………………….. 

               (miejscowość) 
        ………………………………………………………………….. 
         (pieczęć i podpis lekarza) 
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Załącznik nr 3 Książeczka szczepień Pacjenta/kopia dla lekarza POZ 

 

KSIĄŻECZKA SZCZEPIEŃ PACJENTA/KOPIA DLA LEKARZA POZ  
uczestniczącego w Regionalnym programie zdrowotnym województwa wielkopolskiego pt.: „Zapobieganie 

ciężkim zapaleniom płuc i powikłaniom pogrypowym u osób z chorobami nowotworowymi” 
 

Nazwisko i imię, 
nr PESEL 

lub nr dokumentu 
tożsamości – w 
przypadku osób 

nieposiadających 
nr PESEL 

…………………………………………………………………………………………………. 
nazwisko                               imię 

…………………………………………………………………………………………………. 
nr PESEL 

…………………………………………………………………………………………………. 
adres 

…………………………………………………………………………………………………. 
adres 

Data urodzenia 
 
 

……….-……….-………. dzień 

miesiąc rok 

 

 
 

Pieczęć jednostki, w której założono kartę 

 
 
 
 
 
 
 
 

Pieczęć kwalifikującego do szczepienia, nr kontaktowy 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pieczęć przeprowadzającego szczepienie, nr kontaktowy 
 

Telefon kontaktowy do koordynatora programu 

data ……………………………… data ……………………………… data ……………………………… 

 

Szczepienia ochronne przewidziane w programie 
Typ szczepienia/szczepienie 

przeciw 
Nazwa szczepionki Nr serii szczepionki Podpis wykonującego 

Pneumokokom 
 
 

  

Grypie 
 
 

  

 

Przeciwwskazania do przeprowadzenia szczepień ochronnych 

Szczepienie przeciw 
Data 

stwierdzenia 
Data ustania Rodzaj przeciwwskazania Podpis lekarza kwalifikującego 

Pneumokokom 
 
 

   

Grypie 
 
 

   

 

Informacje o szczepieniu 

Szczepionka podejrzana o wywołanie odczynu 

 przeciw pneumokokom 

 przeciw grypie 
Data szczepienia ….../.…../…… Godz. .... : .… Data wystąpienia odczynu ...../….../….. Godz. .... : ….. 
        Dzień        miesiąc        rok                   Dzień        miesiąc             rok 
 

 

Niepożądane odczyny poszczepienne 
Reakcja miejscowa: 

 nasilony odczyn w miejscu wstrzyknięcia (obrzęk, zaczerwienienie i bolesność) 
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 o średnicy 3-5 cm 

 o średnicy 6-9 cm 

 o średnicy większej niż 10 cm 

 wykraczający poza najbliższy staw 

 utrzymujący się ponad 3 dni 

 ropień w miejscu wstrzyknięcia: 

 jałowy 

 bakteryjny,     wynik posiewu ……………………………………………….. 

 bolesność i powiększenie węzłów chłonnych. 
 
Reakcja ogólna 

 gorączka: 
- najwyższa temperatura: 

 38,0-38,4 

 38,5-38,9 

 39,0-39,4 

 39,5-39,9 

 40,0-40,4 

 40,5 i wyżej 
- czas utrzymywania się gorączki: 

 do 24 godzin, 

 do 48 godzin, 

 do 72 godzin, 

 dłużej 

 drgawki: 

 gorączkowe, 

 niegorączkowe, 

 pierwszy epizod, 

 wywołany szczepieniem kolejny epizod drgawek 

 reakcja alergiczna: 

 pokrzywka, 

 obrzęk Quinckego, 

 laryngospazm, 

 reakcja astmatyczna, 

 łzawienie, katar, 

 wysypka uogólniona, 

 wysypka ograniczona do określonych obszarów skórnych (jakich? 
…………………………………………………), 

 rumień wielopostaciowy 

 wstrząs anafilaktyczny 

 epizod hypotoniczno-hyporeaktywny (hipotonia, obniżone napięcie mięśniowe, bladość powłok, 

senność, zaburzenia świadomości): 

 z utratą przytomności 

 z bezdechem  

 wysypka różyczkopodobna 
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 wysypka odropodobna 

 biegunka 

 wymioty 

 zasinienie kończyn 

 wybroczyny skórne: 
 
Powikłania: 

 ……………………………………………………………………………………, 

 ……………………………………………………………………………………, 

 ……………………………………………………………………………………, 

 ……………………………………………………………………………………. 
 

Kwalifikacja 
 

  NOP ciężki      NOP poważny       NOP łagodny 
 
Opis odczynu, dodatkowe dane (można wykonać w postaci załącznika) 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Osoba zgłaszająca (adres i tel. miejsca pracy): ………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
Pieczątka lekarska: ………………………………………………………………………………. 

 
 

Stwierdzone ciężkie zapalenie płuc lub powikłania pogrypowe u pacjenta 
Jednostka 

chorobowa (ICD-
10), np. J10.0 – 

grypa z 
zapaleniem płuc 

wywołana 
zidentyfikowanym 

wirusem grypy 

Przeprowadzone 
badania/stwierdzony 
typ wirusa/bakterii 

Jednostka 
stwierdzająca 

Zastosowane 
procedury 

(ICD-9), np. S53 
- posocznica 

Hospitalizacja: 
tak/nie 

Data 
hospitalizacji 
(od… do…) 

Data 
porady Nazwa i adres lub 

pieczęć jednostki 
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1. Książeczka stanowi własność Pacjenta i zostaje mu wydana po szczepieniu – Pacjent 

otrzymuje również kopię książeczki do przekazania lekarzowi POZ. Lekarz POZ ma 
prawo zgłoszenia do koordynatora wszelkich stwierdzonych u Pacjenta (po 
szczepieniu) niepożądanych odczynów poszczepiennych, a także celem uzyskania 
dodatkowych informacji. 

2. Wszelkie, pojawiające się po szczepieniu niepożądane odczyny poszczepienne Pacjent 
zgłasza do lekarza, który kwalifikował do szczepienia lub pielęgniarki, która wykonała 
szczepienie (nr telefonów podano w tabeli na stronie 1). 

3. Lekarz/pielęgniarka po potwierdzeniu NOP wypełni stosowny wpis w książeczce 
szczepień Pacjenta i wypełni pozostałe obowiązki wynikające z ustawy o zapobieganiu 
oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi. 

4. Każdorazowo zgłaszając się do POZ/AOS/Szpitala Pacjent przedstawia lekarzowi 
książeczkę szczepień. W przypadku stwierdzenia ciężkiego zapalenia płuc lub powikłań 
pogrypowych u Pacjenta zaszczepionego, lekarz ma obowiązek dokonać stosownego 
wpisu do książeczki. 

5. Pacjent jest zobowiązany do przedstawiania książeczki szczepień każdorazowo podczas 
wizyt kontrolnych w jednostce zajmującej się leczeniem onkologicznym. W przypadku 
stwierdzenia wpisu dotyczącego niepożądanych odczynów poszczepiennych, lekarz 
prowadzący ma obowiązek dokonania adnotacji w dokumentacji oraz poinformowania 
koordynatora programu. 

6. Realizowany ze środków Funduszy Europejskich Regionalny program zdrowotny ma na 
celu zapobieganie ciężkim zapaleniom płuc i powikłaniom pogrypowym u osób z 
chorobami nowotworowymi, w związku z powyższym, celem monitorowania 
efektywności programu koordynator kontaktować się będzie z grupą około 10% 
beneficjentów programu (ankieta telefoniczna lub przesłana drogą pocztową w 
zależności od preferencji Pacjenta wskazanych w momencie wydawania książeczki) aby 
uzyskać informację o stwierdzonych niepożądanych odczynach poszczepiennych, 
ciężkich zapaleń płuc lub powikłań pogrypowych u Pacjenta oraz dokonać analizy 
satysfakcji uczestnika programu.  

  



58 

 

Załącznik nr 4 – Karta uodpornienia 

 

KARTA UODPORNIENIA  
w Regionalnym programie zdrowotnym województwa wielkopolskiego pt.: „Zapobieganie ciężkim 

zapaleniom płuc i powikłaniom pogrypowym u osób z chorobami nowotworowymi” 
 

Nazwisko i imię, 
nr PESEL 

lub nr dokumentu 
tożsamości – w 
przypadku osób 

nieposiadających 
nr PESEL 

…………………………………………………………………………………………………. 
nazwisko                               imię 

…………………………………………………………………………………………………. 
nr PESEL 

…………………………………………………………………………………………………. 
adres 

…………………………………………………………………………………………………. 
adres 

Data urodzenia 
 
 

……….-……….-………. dzień 

miesiąc rok 

 

 
 

Pieczęć jednostki, w której założono kartę 

 
 
 
 
 
 
 
 

Pieczęć kwalifikującego do szczepienia, nr kontaktowy 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pieczęć przeprowadzającego szczepienie, nr kontaktowy 
 

Telefon kontaktowy do koordynatora programu 

data ……………………………… data ……………………………… data ……………………………… 

 

Szczepienia ochronne wykonane w programie 
Typ 

szczepienia/szczepienie 
przeciw 

Nazwa szczepionki Nr serii szczepionki 
Data i godzina wykonania 

szczepienia oraz miejsce podania 
szczepionki 

Podpis osoby wykonującej 
szczepienie 

Pneumokokom 
 
 

   

Grypie 
 
 

   

 

Przeciwwskazania do przeprowadzenia szczepień ochronnych 

Szczepienie przeciw 
Data 

stwierdzenia 
Data 

ustania 
Rodzaj przeciwwskazania Podpis lekarza kwalifikującego 

Pneumokokom 
 
 

   

Grypie 
 
 

   

 

Informacje o szczepieniu 

Szczepionka podejrzana o wywołanie odczynu 

 przeciw pneumokokom 

 przeciw grypie 
Data wystąpienia odczynu ......../……../…….... Godz. ...... : ….… 
                        Dzień        miesiąc              rok 
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Niepożądane odczyny poszczepienne 
Reakcja miejscowa: 

 nasilony odczyn w miejscu wstrzyknięcia (obrzęk, zaczerwienienie i bolesność) 

 o średnicy 3-5 cm 

 o średnicy 6-9 cm 

 o średnicy większej niż 10 cm 

 wykraczający poza najbliższy staw 

 utrzymujący się ponad 3 dni 

 ropień w miejscu wstrzyknięcia: 

 jałowy 

 bakteryjny,     wynik posiewu ……………………………………………….. 

 bolesność i powiększenie węzłów chłonnych. 
 
Reakcja ogólna 

 gorączka: 
- najwyższa temperatura: 

 38,0-38,4 

 38,5-38,9 

 39,0-39,4 

 39,5-39,9 

 40,0-40,4 

 40,5 i wyżej 
- czas utrzymywania się gorączki: 

 do 24 godzin, 

 do 48 godzin, 

 do 72 godzin, 

 dłużej 

 drgawki: 

 gorączkowe, 

 niegorączkowe, 

 pierwszy epizod, 

 wywołany szczepieniem kolejny epizod drgawek 

 reakcja alergiczna: 

 pokrzywka, 

 obrzęk Quinckego, 

 laryngospazm, 

 reakcja astmatyczna, 

 łzawienie, katar, 

 wysypka uogólniona, 

 wysypka ograniczona do określonych obszarów skórnych (jakich? 
…………………………………………………), 

 rumień wielopostaciowy 

 wstrząs anafilaktyczny 

 epizod hypotoniczno-hyporeaktywny (hipotonia, obniżone napięcie mięśniowe, bladość powłok, 

senność, zaburzenia świadomości): 
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 z utratą przytomności 

 z bezdechem  

 wysypka różyczkopodobna 

 wysypka odropodobna 

 biegunka 

 wymioty 

 zasinienie kończyn 

 wybroczyny skórne: 
 
Powikłania: 

 ……………………………………………………………………………………, 

 ……………………………………………………………………………………, 

 ……………………………………………………………………………………, 

 ……………………………………………………………………………………. 
 
 
 

Kwalifikacja 
 

  NOP ciężki      NOP poważny       NOP łagodny 
 
Opis odczynu, dodatkowe dane (można wykonać w postaci załącznika) 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Osoba zgłaszająca (adres i tel. miejsca pracy): ………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
Pieczątka lekarska: ………………………………………………………………………………. 
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Stwierdzone ciężkie zapalenie płuc lub powikłania pogrypowe u pacjenta 
Jednostka 

chorobowa (ICD-
10), np. J10.0 – 

grypa z 
zapaleniem płuc 

wywołana 
zidentyfikowanym 

wirusem grypy 

Przeprowadzone 
badania/stwierdzony 
typ wirusa/bakterii 

Jednostka 
stwierdzająca 

Zastosowane 
procedury 

(ICD-9), np. S53 
- posocznica 

Hospitalizacja: 
tak/nie 

Data 
hospitalizacji 
(od… do…) 

Data 
porady Nazwa i adres lub 

pieczęć jednostki 

 
 

  
 
 

    

   
 
 

    

   
 
 

    

   
 
 

    

 
 

Oświadczenie 
7. Potwierdzam otrzymanie książeczki szczepień oraz kopii książeczki, którą zobowiązuje 

się przekazać lekarzowi POZ.  
8. Każdorazowo zgłaszając się do POZ/AOS/Szpitala oraz podczas wizyt kontrolnych w 

jednostce zajmującej się leczeniem onkologicznym zobowiązuje się przedstawiać 
lekarzowi w/w książeczkę szczepień.  

9. Zostałem poinformowany o celach monitorowania efektywności programu. 
10. Wyrażam zgodę na to, by w przypadku wybrania mojej osoby do weryfikacji 

efektywności programu, a także satysfakcji z udziału w projekcie koordynator 
skontaktował się ze mną: 
 

 drogą pocztową (z załączeniem koperty ze znaczkiem zwrotnym), 
 

 telefonicznie pod numer telefonu: …………………………………………  
celem uzyskania informacji o stwierdzonych niepożądanych odczynach 
poszczepiennych, ciężkich zapaleniach płuc lub powikłań pogrypowych.  
 
 
……………………………………..   ……………………………………………………… 
Miejscowość, data     czytelny podpis Pacjenta 


