XXXV Sympozjum „Szczepienia Ochronne”
Warszawa, 21 kwietnia, 2017
Wszystkim zainteresowanym przekazujemy skrót tematów poruszanych podczas sympozjum
oraz udostępnione przez wykładowców prezentacje poszczególnych wykładów.

21 kwietnia odbyło się XXXV Sympozjum „Szczepienia Ochronne” poświęcone
najistotniejszym i najbardziej aktualnym problemom polskiego systemu szczepień
ochronnych. Sympozjum organizowane było w ramach obchodów Światowego Tygodnia Na
Rzecz Szczepień, ogłoszonego już po raz dwunasty przez Światową Organizację Zdrowia
(WHO).
Szczepienia są najskuteczniejszym, najbardziej opłacalnym i bezpiecznym sposobem
zapobiegania chorobom zakaźnym. Powodzenie programu szczepień ochronnych zależy od
ilości zaszczepionych dzieci. Od kilku lat obserwuje się niebezpieczną tendencję spadku
liczby zaszczepionych dzieci. Obecne dane wskazujące na wzrost liczby uchylających się od
szczepień rodziców i opiekunów do ponad 28 000 w 2016 roku. Dodatkowym czynnikiem
utrudniającym kontrolę szczepień jest brak w Polsce rejestru dzieci podawanych
szczepieniom ochronnym, który umożliwiłyby wgląd w stan realizacji obowiązku szczepień
ochronnych. Jak wynika z docierających informacji Karta Uodpornienia po wypisaniu
noworodka z oddziału noworodkowego powinna być zgodnie z przepisami przekazywana
bezpośrednio do wybranego przez rodziców/opiekunów dziecka POZ. Jednak rodzice
zabierają Kartę Uodpornienia i nie rejestrują dziecka. Nie wiadomo jaka jest skala tego
procederu, który również obejmuje Karty Uodpornienia pobieranie z przychodni pod
pretekstem kontynuacji szczepień w innej placówce służby zdrowia. O regulacjach prawnych
dotyczących realizacji szczepień ochronnych mówił podczas sympozjum Główny Inspektor
Sanitarny – minister Marek Posobkiewicz. Problem jest poważny, największe obawy
dotyczą zachorowań na odrę. Spadł zaszczepionych poniżej 95% może stać się przyczyną
epidemii odry. Zachorowania i zgony z powodu odry eskalują w wielu krajach europejskich i
są wynikiem spadku liczby zaszczepionych dzieci; w Rumunii – 17 zgonów, we Włoszech
ponad 1 000 zachorowań, w Ostrawie 38 zachorowań oraz na Ukrainie, gdzie nie ma
dokładnych statystyk. W Polsce w 2016 zachorowania na odrę wzrosły do 132 przypadków, a
od początku roku odnotowano już 17 przypadków, w porównaniu z 2 w tym samym okresie
czasu w 2016 roku.

Grypa to choroba zagrażająca w 5-10% populacji osób dorosłych i 20-30% dzieci.
Epidemie grypy powodują 250 000-500 000 zgonów w skali globalnej oraz średnio 38 500
zgonów w Europie. Rada Naukowa Ogólnopolskiego Programu Zwalczania Grypy
wypracowała i ogłosiła nowe rekomendacje szczepień, zalecające szczepionkę
czterowalentną, która ma w składzie dwa szczepy wirusa grypy typu A oraz obie linie wirusa
grypy typu B. W swoim wykładzie pani Profesor Anety Nitsch-Osuch szczegółowo
omówiła najnowsze standardy szczepień przeciwko grypie.
W Programie Szczepień Ochronnych (PSO) na 2017 nastąpiła długo oczekiwana zmiana
– wprowadzono powszechne szczepienia przeciwko pneumokokom finansowane w PSO
u dzieci do 2 roku życia. Z dwóch dostępnych na rynku szczepionek, na przestrzeni ostatnich
5 lat szczepionka PCV13 stwarza u dzieci do 2 roku życia szerszą o 20 % ochronę niż
szczepionka PCV10, chroniąc przed serotypami odpowiedzialnymi za inwazyjną chorobę
pneumokokową (IChP). Szersze pokrycie szczepionki PCV13 wynika z dodatkowych
serotypów 3, 6A i19A. Przed zaszczepieniem niemowlęcia przeciwko pneumokokom należy
poinformować rodziców, że bezpłatna szczepionka PCV10 nie chroni przed najbardziej
zjadliwym serotyp 19A, który jako jedyny wykazuje 80% wielolekooporność (dane
KOROUN, (www.koroun.edu.pl). Istotne jest też, że szczepionka PCV10 nie wytwarza
odporności zbiorowiskowej przed zapaleniami płuc w nie szczepionej populacji już powyżej
7 roku życia. Szczepionka PCV10 nie chroni przed serotypem 3, który jest najczęstszą
przyczyną IChP, zapaleń płuc oraz najczęstszą przyczyną zgonów w Polsce. Na podstawie
tych badań i doświadczeń w stosowaniu szczepionki PCV13 i PCV10 w kraju i zagranicą.
Pediatryczny Zespół Ekspertów ds. Programu Szczepień Ochronnych przy Ministrze
Zdrowia (PZEdsPSO) biorąc pod uwagę właściwości dwóch obecnie stosowanych w
Polsce szczepionek
zarekomendował
szczepionkę PCV13 do obowiązkowego
kalendarza szczepień. O wyborze szczepionki zadecydowała niższa cena. Ponieważ
szczepionka PCV10 jest szczepionką chroniącą małe dzieci w zakresie serotypów w niej
zawartych PZEdsPSO wskazuje na konieczność szczepień w grupach ryzyka we wszystkich
grupach wiekowych związanych z chorobami przewlekłymi (patrz PSO dla grup ryzyka) oraz
zaleca całej populacji 65+ szczepienia szczepionką PCV13 a następnie po roku szczepionką
polisacharydową. O tym jak realizować szczepienia przeciwko pneumokokom mówiła
Profesor Ewa Bernatowska.
Ruchy antyszczepionkowe – 2017 rok. Wzmożona aktywność „Ruchów
antyszczepionkowych” obserwowana jest w bieżącym roku. Na początku kwietnia przebywał
w Polsce oraz miał prelekcje Andrew Wakefield – autor kłamliwej i szkodliwej tezy, o
związku autyzmu ze szczepieniem MMR. Teoria ta została zdementowana ostatecznie w
2012 roku a samego autora pozbawiono praw wykonywania zawodu lekarskiego. Niestety
teoria przyczyn autyzmu spowodowanego zbyt wielu szczepieniami w okresie pierwszych
miesięcy życia przetrwała. Kolejnym źródłem rozpowszechniania kontrowersyjnych teorii,
również jak dotąd nie udowodnionych są informacje na temat szkodliwego wpływu
adiuwantów, składników szczepionek wzmacniające odpowiedz na antygeny szczepionkowe.
Twórcą teorii „Autoimmunizacyjnego/Autozapalnego Zespołu Objawów Indukowanego
Adiuwantami Szczepionkowymi” (ASIA syndrom) jest profesor Jehuda Shoenfeld .
Ukazujące się od 2011 roku publikacje w czasopismach naukowych wskazują na powiązania
szczepień w różnym odstępie czasowym po zaszczepieniu z takimi objawami jak bóle mięśni
aż do wystąpienia poważnych chorób autoimmunizacyjnych. Załączony wykład Doc. dr hab.
Bożeny Mikołuć prezentuje tezy <za i przeciw> wobec ASIA syndrom. Profesor Jehuda

Shoenfeld odwołują się m.in. do szkodliwego działania wodorotlenku glinu (aluminium),
którego negatywnego działania na zdrowie nie potwierdziły poprzednio już poprowadzone
badania, w tym również badania zlecone przez WHO. Pomimo to twórcy teorii ASIA
syndrom nie zaprzestają aktywności wydawniczej, nie podejmują jednak żadnych badań,
które udowodniłyby stawiane tezy. Dotyczy to m.in. szczepionki przeciwko zakażeniu HPV.
Dostępne obecnie dane potwierdzają zarówno profil bezpieczeństwa szczepionek
przeciwko HPV jak i ich skuteczność. Szczepionki zostały zatwierdzone i dopuszczone do
obrotu w 130 krajach. W ponad 70 krajach szczepienia przeciwko HPV są nie tylko
rekomendowane, ale również refundowane. Od momentu rejestracji pierwszych szczepionek
w czerwcu 2006 roku, ponad 200 mln dawek szczepionek przeciwko HPV zostało podanych
na całym świecie. Międzynarodowe organizacje zajmujące się obszarem ochrony zdrowia w
tym: World Health Organization (WHO), US Centers for Disease Control and Prevention
(CDC), Health Canada, Australia Therapeutic Goods Administration (TGA), regularnie
dokonują analizy profilu bezpieczeństwa szczepień przeciwko HPV. Jednak wpływ „Ruchów
antyszczepionkowych” zdaje się przeważać a argumenty że w Polsce 3 500 kobiet rocznie
zachoruje na raka szyjki macicy, a każdego roku umiera z tego powodu około 2 000 kobiet
nie znajdują posłuchu. Coraz większa liczba samorządów lokalnych w Polsce prowadzących
Profilaktyczne Programy Szczepień przeciwko zakażeniu HPV odnotowuje z roku na rok
spadek liczby młodzieży korzystających z tych szczepień.
Wśród wykładowców XXXV Sympozjum „Szczepienia Ochronne” uwagę zwróciły dwa
wykłady pani Iwony Piórko , ze Stowarzyszenia Wolontariuszy Wobec AIDS „Bądź z nami”
nt: Epidemiologii i profilaktyki zakażeń HIV. Pani Irena Przepiórka, pracująca w
Zakładzie Epidemiologii i Prewencji Nowotworów Centrum Onkologii - Instytut im. Marii
Skłodowskiej-Curie w wykładzie pt: Szczepienia ochronne elementem zaleceń Europejskiego
Kodeksu Walki z Rakiem zwróciła uwagę, na fakt że w szeroko pojętej profilaktyce
przeciwnowotworowej Europejskiego Kodeksu Walki z Rakiem kluczową przypisuje się
szczepieniom przeciwko wirusowemu zakażeniu wątroby typu B oraz przeciwko
zakażeniu HPV.
W XXXV Sympozjum „Szczepienia Ochronne” uczestniczyło prawie 300 lekarzy, po raz
pierwszy udostępniamy wykłady prezentowane podczas sympozjum.
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