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„Szczepić, czy nie szczepić? - 
coraz częściej 

zadawane pytanie”
Zgodnie z danymi WHO i UNICEF z 2011 

roku dzięki szczepieniom rocznie zapobiega się 
we wszystkich grupach wiekowych 2-3 mi-
lionom zgonów z powodu takich chorób, jak 
odra, błonica, tężec i krztusiec. Szczepienia są 
więc najskuteczniejszą, po zapewnieniu do-
stępu do czystej wody, metodą zapobiegania 
chorobom zakaźnym i ich następstwom. Do-
datkowo stosowanie większości szczepionek 
jest efektywne finansowo dla społeczeństwa,  
a niektóre programy szczepień nawet przyno-
szą oszczędności. 

Jeśli uświadomimy sobie, jak wielkie korzy-
ści niosą ze sobą szczepienia, pojawia się pyta-
nie - skąd wątpliwości, czy szczepić?

W dzisiejszych czasach paradoksalnie sukces 
szczepionek stał się ich wrogiem. Bardzo skutecz-
ne programy szczepień sprawiły, że zachorowania 
na choroby, przeciwko którym istnieją szczepion-
ki, stały się rzadkością, co wielu ludzi skłoniło do 
wątpienia w potrzebę szczepień. Prężnie działa-
jące ruchy antyszczepionkowe przekonują coraz 
większe rzesze ludzi, że szczepienia nie tylko są 
niepotrzebne, ale również groźne.

Pojawia się więc pytanie, czy szczepienia 
są potrzebne i czy warto szczepić?

Choroby, przeciwko którym prowadzone są 
szczepienia, niestety nie zniknęły z naszego 
globu, a jedynie są stłumione, nie rozprzestrze-
niają się i nie namnażają właśnie dzięki ochro-
nie szczepień. Dzięki zaszczepieniu odpowied-
nio dużego odsetka ludności wytwarza się 
bowiem odporność zbiorowiskowa zapewnia-
jąca ochronę większej społeczności, a zwłaszcza 
osób, które nie mogą być szczepione z powo-
du przeciwwskazań. Obowiązek szczepień jest 
próbą ochrony najsłabszych w społeczeństwie, 
dla których niezaszczepione dzieci mogą sta-
nowić śmiertelne zagrożenie.

Obecnie odsetek zaszczepionej populacji 
waha się w okolicach 90%. Mniejsze odsetki 
zaszczepionej populacji wynikają z ubóstwa, 
braku skutecznych programów szczepień lub 

z oporu przeciwników szczepień. Niestety,  
z roku na rok ilość osób szczepionych w Pol-
sce systematycznie spada, a wraz z nią wzrasta 
możliwość rozwoju chorób. 

Populacyjna skuteczność szczepień zależy od 
dużego odsetka zaszczepionych. Dobry przy-
kład stanowi odra, bardzo zaraźliwa choroba. 
Podsumowanie danych epidemiologicznych 
ECDC o zachorowaniach na odrę w 2017 roku 
wskazuje, że liczba zachorowań była ponad 
3-krotnie wyższa w porównaniu do poprzed-
niego roku. Epidemie odry nadal występują  
w wielu krajach europejskich. W 2017 roku  
w Europie zgłoszono 14 451 zachorowań na 
odrę w 30 krajach. Oznacza to ponad 3-krot-
ny wzrost zachorowań w porównaniu do roku 
2016, kiedy zgłoszono 4 643 zachorowania. 
Najwięcej zachorowań od 1 stycznia 2017 roku 
odnotowano w Rumunii (10 623), we Wło-
szech (4 991), Grecji (1 463) i Niemczech (926). 
Więcej zachorowań odnotowano również we 
Francji, Wielkiej Brytanii i Szwecji. Od począt-
ku 2016 roku w Europie odnotowano 50 zgo-
nów z powodu tej choroby.

Według aktualnych zaleceń Światowej Or-
ganizacji Zdrowia (WHO) wszystkie kraje po-
winny szczepić co najmniej 95% wszystkich 
dzieci za pomocą dwóch dawek szczepion-
ki MMR. Tylko wtedy będzie można uchro-
nić wszystkie dzieci przed tą ciężką chorobą,  
a również te, które są ciężko chore i mają prze-
ciwwskazania do szczepień. W ostatnim dzie-
sięcioleciu obserwujemy w Polsce zmniejsza-
nie się odsetka dzieci szczepionych przeciw 
odrze, śwince i różyczce (MMR).

Dlaczego pomimo tak dobrej dostępności 
szczepień i skutecznego programu szczepień 
tak wielu Polaków nie szczepi się? 

Fakt ten niestety wynika z niewiedzy, błęd-
nych przekonań  i  mitów niepodpartych żad-
nymi dowodami naukowymi. 

Czego najczęściej dotyczą obawy i wątpli-
wości związane ze szczepieniami? Jakie mity  
i błędne przekonania im towarzyszą? 

Obawy najczęściej dotyczą szczepień dzie-
ci. Rodzice obawiają się tego, że szczepienia 
nadmiernie obciążą układ odpornościowy ich 
dziecka, wywołają reakcję uczuleniową, za-
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burzenia rozwoju neuropsychicznego, dopro-
wadzą do autyzmu, czy spowodują ból i stres 
dziecka. Obaw jest wiele, jednak większość  
z nich wypływa z mylnej, niepełnej wiedzy 
rodziców dotyczącej szczepień. 

Czy podawanie małym dzieciom zbyt wie-
lu antygenów w szczepionkach przeciąża ich 
układ odporności?

Układ immunologiczny człowieka ma 
ogromne możliwości reagowania na wiele 
antygenów. Dzieci są w stanie odpowiedzieć 
na około 10 000 różnych antygenów jedno-
cześnie. Szczepionki podawane niemowlęciu 
w drugim, czwartym i szóstym miesiącu życia 
angażują poniżej 0,01% zdolności reagowania 
układu immunologicznego dziecka. Już naj-
młodsze dzieci muszą zmagać się z procesami 
uodpornienia naturalnego, stykając się z drob-
noustrojami w ich pełnym składzie antyge-
nowym, dlatego nie ma podstaw do obaw, że 
podawanie wielu szczepień jednocześnie lub 
szczepienia wieloskładnikowe będą zbyt du-
żym obciążeniem dla układu immunologiczne-
go dziecka. Niepożądane odczyny po podaniu 
szczepionki skojarzonej nie są bardziej nasilo-
ne niż po podaniu najbardziej odczynowego 
składnika. Nie obserwuje się efektu sumowa-
nia odczynowości poszczególnych składników. 
Nie obserwuje się też zmniejszenia skuteczno-
ści poszczególnych składników szczepionki. 

Czy istnieje związek pomiędzy szczepienia-
mi i autyzmem?

W połowie lat 90. XX wieku wysunięto po-
dejrzenia o istnieniu związku między szczepie-
niem MMR (przeciw odrze, śwince i różyczce), 
a autyzmem. Zasugerowano, że zarówno w na-
stępstwie naturalnego zachorowania na odrę, 

jak i w wyniku szczepienia MMR, wirus odry 
może wywołać autyzm i zapalenie jelit. Po-
dejrzenia te wpłynęły bardzo negatywnie na 
postrzeganie szczepień przez dużą część społe-
czeństwa. Hipoteza o możliwym związku mię-
dzy szczepionką MMR a autyzmem została 
szczegółowo przeanalizowana przez niezależne 
grupy ekspertów na całym świecie. W ramach 
przeprowadzonych badań stwierdzono, że do-
stępne dane epidemiologiczne nie potwierdza-
ją związku przyczynowego między szczepionką 
MMR a zaburzeniami ze spektrum autyzmu.  
W komunikacie z 24.01.2003 r. Centers for Dise-
ase Control and Prevention (USA) stwierdziło, że 
nie istnieją dowody wskazujące na ryzyko wy-
stąpienia autyzmu, czy zaburzeń autystycznych 
po szczepieniu. Nie ma naukowych dowodów 
na to, że szczepionka MMR powoduje autyzm. 

Czy szczepienie musi boleć?
Rodzice często odczuwają niepokój w związ-

ku z bólem odczuwanym przez dziecko w czasie 
szczepienia, co stanowi jedną z głównych przy-
czyn niezgłaszania się na kolejne szczepienia.

 Spośród miejscowych preparatów znie-
czulających, których efekt przeciwbólowy 
oceniano podczas szczepienia dzieci, w Polsce 
dostępny jest jedynie krem zawierający mie-
szaninę lidokainy i prylokainy (Emla). Wyniki 
badań wskazują, że zmniejsza on ból związany  
z wkłuciem domięśniowym i podskórnym 
wywołany samym nakłuciem skóry i dyskom-
fort wywołany skurczem mięśni pod wpły-
wem bólu. Aby osiągnąć optymalne działanie 
przeciwbólowe, należy założyć go na 1 godzinę 
przed szczepieniem. 
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Ponadto efekt przeciwbólowy można osią-
gnąć poprzez podanie płynów o słodkim sma-
ku lub karmienie piersią podczas szczepienia. 
Słodki roztwór można podawać za pomocą 
strzykawki bezpośrednio do ust lub do smocz-
ka, który dziecko następnie ssie. 

Świadoma obecność rodziców w trakcie 
szczepienia dziecka, przytulanie go, przytrzy-
manie, mogą w istotny sposób zwiększyć 
komfort dziecka, a tym samym zminimalizo-
wać jego cierpienie związane ze szczepieniem.

Wyniki badań dotyczących szczepień oraz 
innych bolesnych zabiegów wskazują, że od-
wrócenie uwagi dziecka jest jedną z najważ-
niejszych niefarmakologicznych interwencji 

przeciwbólowych. Można to osiągnąć, dostar-
czając bodźce o pozytywnym zabarwieniu 
emocjonalnym na przykład używając ulubio-
nej zabawki, śmiejąc się.

Czy warto szczepić dorosłych?
Szczepienia dorosłych są tak samo waż-

ne jak szczepienia dzieci. W przypadku wie-
lu chorób zakaźnych nieuodpornieni dorośli 
są narażeni na zachorowania i powikłania  
w większym stopniu niż dzieci. Dodatkowo  
w przypadku osób starszych zmiany związa-
ne ze starzeniem się układu odpornościowego 
wraz z upływem czasu powodują, że organizm 
jest coraz bardziej podatny na choroby, np. za-
każenia pneumokokowe czy grypę. 

W przypadku takich chorób jak błonica, 
tężec czy krztusiec odporność nabyta poprzez 
szczepienia zrealizowane w przeszłości zmniej-
sza się z upływem czasu po podaniu ostatniej 
dawki szczepionki i dlatego wskazane są daw-

ki przypominające. Również wiele chorób wi-
rusowych wieku dziecięcego (np. ospa wietrz-
na, odra, różyczka ) u dorosłych ma znacznie 
cięższy przebieg niż u dzieci. W przypadku in-
nych chorób (np. krztuśca) dorośli mogą łagod-
nie chorować lub jako bezobjawowi nosiciele 
narażać swoje dzieci i wnuki, które jeszcze nie 
wykształciły odpowiednich mechanizmów 
obronnych (krztusiec, grypa). Prawdopodo-
bieństwo zgonu w przebiegu choroby, której 
można zapobiegać drogą szczepień, jest u oso-
by dorosłej 100-krotnie większe niż u dzieci. 
Wiele osób narażonych na choroby zakaźne 
z racji wykonywanego zawodu powinno się 
szczepić, aby chronić siebie i swoich bliskich. 
Szczepienia przeciw grypie zapobiegają zacho-
rowaniom u ok. 70-90% szczepionych osób, 
w zależności od sezonu. Zapewniają wysoką 
ochronę przed powikłaniami pogrypowymi. 

Czy szczepienia są bezpieczne? Jak się je 
bada?

Badania bezpieczeństwa szczepionki pro-
wadzone są cały czas, począwszy od jej opra-
cowania, badań przedrejestracyjnych, procesu 
rejestracji aż po kontrole procesu wytwarzania 
każdej serii szczepionki, kontrole serii dopusz-
czonych na rynek oraz już dostępnych na rynku 
oraz monitorowania niepożądanych odczynów 
poszczepiennych. W cały ten proces zaangażo-
wanych jest wiele instytucji biorących udział 
w opracowaniu i produkcji szczepionek, reje-
stracji, tworzeniu zaleceń dotyczących szczepień 
oraz monitorowania realizacji szczepień. Proces 
opracowywania i wprowadzania szczepionki 
na rynek trwa wiele lat, obejmuje laboratoryj-
ne badania przedkliniczne, w tym badania na 
zwierzętach. Uzyskane wyniki badań jakości  
i bezpieczeństwa razem z wynikami skuteczno-
ści są następnie poddane szczegółowej ocenie w 
procesie rejestracji szczepionki w Europejskiej 
Agencji Leków lub Urzędzie Rejestracji Produk-
tów Leczniczych Wyrobów Medycznych i Pro-
duktów Biobójczych.  Po zare-
jestrowaniu szczepionki nadal 
prowadzone są badania pore-
jestracyjne obejmujące uzupeł-
niające badania kliniczne.
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