
Drogi nauczycielu!





1.Do organizmu wnikają bakterie/wirusy, 

nieznane naszemu systemowi 

odpornościowemu.

2.Organizm potrzebuje czasu, aby wdrożyć
system obronny. Zanim to zrobi –

chorujemy.

3.Gdy w końcu powstają przeciwciała, 

które niszczą patogeny chorobotwórcze, 

zdrowiejemy i nabywamy odporności.

1.Przy szczepieniu, wprowadzamy do 

organizmu nieaktywne bakterie lub wirusy, 

które nie są w stanie wywołać choroby.

2.Nie czujemy tego, a przeciwciała tworzą
się.

3.Po ponownym zetknięciu z 

drobnoustrojem, mamy gotowe 

przeciwciała a pomijamy etap choroby.



W epoce dezinformacji natłok wiedzy stawia nas przed następującym problemem: nie wiadomo kto mówi prawdę.

Nie wiadomo, które źródło informacji jest wiarygodne, którą stronę warto czytać. Chcemy pokazać Państwu różnicę w

produkowaniu wiedzy przez dwie kontrastujące grupy: naukowców i antyszczepionkowców.



Obserwacja

Hipoteza

Cele

Bardzo duża grupa 
badanych (tysiące)

Badanie naukowe

Wnioski

W dzisiejszych czasach każdy

może być twórcą internetowej

wypowiedzi. Konsekwencją jest

zwiększenie ilości źródeł
informacji na każdy temat, w tym

szczepień. Treści internetowe nie

podlegają weryfikacji, często

problematycznym staje się
odróżnienie opinii „eksperta” od

naukowego faktu potwierdzonego

badaniami.

Obserwacja Wnioski

Często rodzice, w wyniku obserwacji swoich

dzieci, dochodzą do wniosków, które są mylne.

Tak krótki proces, niepoparty badaniem innych

przypadków, nie ma naukowej wartości, nie

można go stosować jako model dla szerszej

grupy. Ruchy antyszczepionkowe bazują nie na

faktach, a na emocjach. Chcą wywołać szok,

skandal, tworzą teorie spiskowe. Są to wpisy

anonimowe, tworzone w kilka sekund w

Internecie, w każdym miejscu na świecie. Są
pisane prostym językiem, żeby łatwiej trafić do

odbiorcy, dlatego uchodzą za lepsze i bardziej

zrozumiałe. Takie wpisy należy traktować jak

anegdoty, pojedyncze przypadki nie

podlegające żadnej weryfikacji.

JAK DZIAŁAJĄ
ANTYSZCZEPIONKOWCY?

JAK DZIAŁAJĄ NAUKOWCY?



SZCZEPIENIA NIE POWODUJĄ AUTYZMU ! 
Odwrotna informacja została w 1998r. opublikowana w renomowanym

medycznym czasopiśmie LANCET przez brytyjską grupę badawczą pod

kierownictwem Andrew Wakefielda. Lekarze na podstawie grupy 12 przypadków

wysnuli wniosek, jakoby szczepienie przeciwko odrze, śwince i różyczce (MMR)

wywoływało u dzieci autyzm. Badacze popełnili jednak błędy merytoryczne, w

swojej pracy opierali się wyłącznie na podaniach rodziców i przebadali zbyt małą
grupę (bez próby kontrolnej) aby dochodzić do tak daleko idących wniosków.

Dokonano wielu analiz i badań na setkach tysięcy przypadków, aby finalnie

jednoznacznie stwierdzić, że szczepionka MMR nie ma z autyzmem nic

wspólnego. Lancet pierwszy i jedyny raz zamieścił sprostowanie artykułu,

współpracownicy Wakefielda wycofali się ze swych odkryć, jednak on sam bronił
zaciekle swojej pracy, działając na szkodę publiczną, za co został ostatecznie

pozbawiony prawa do wykonywania zawodu lekarza. Informacje jakie

spreparowano, przeszły jednak do opinii publicznej, a medialny ruch wokół całej

sprawy spowodował, że wnioski Wakefielda dotarły do dużej grupy odbiorców.

Fałszywa informacja, że szczepienie na odrę, świnkę i różyczkę powoduje

autyzm, trwa w świadomości wielu osób na całym świecie, i doprowadza do

spadku wyszczepialności po dziś dzień.



SZCZEPIENIA SKOJARZONE – BĄDŹMY NA TAK
W naszym społeczeństwie największe kontrowersje  budzi stosowanie u niemowląt szczepionek skojarzonych. 

Zastosowanie nowoczesnej profilaktyki jaką są wysoko skojarzone szczepionki (6w1, 5w1, 4w1) niesie za sobą szereg 

korzyści nie tylko dla małych pacjentów – lecz również dla ich rodziców. Dlaczego możemy zaufać szczepionkom

skojarzonym? Oto kilka ważnych powodów.  Zastosowanie programu 6w1 umożliwia realizację Programu Szczepień
Ochronnych przy mniejszej liczbie zastrzyków w porównaniu do szczepionek pojedynczych. Dzięki programowi 6w1 

zdrowe niemowlęta i małe dzieci od pierwszej wizyty szczepiennej aż do ukończenia 2 r.ż. mogą otrzymać tylko 8 ukłuć
zamiast 17! Wiąże się to również z mniejszą ilością wizyt w przychodni, a przez to z mniejszym kontaktem dziecka z 

potencjalnymi czynnikami chorobotwórczymi. Mniej zastrzyków, mniej wizyt i przede wszystkim – mniej stresu i 

płaczu oraz lepsze samopoczucie dziecka! Czy nie do tego właśnie dążymy?

Wątpliwości budzi również bezpośrednie bezpieczeństwo dużej liczby połączonych ze sobą szczepionek. Według 

szeregu badań klinicznych, obserwacji oraz monitorowania produktów po wprowadzeniu ich na rynek, szczepionki 

skojarzone wykazują pełny profil bezpieczeństwa. Zawierają one tzw. bezkomórkowy krztusiec, który jest lepiej 

tolerowany niż całe pałeczki krztuśca zawarte w standardowych szczepionkach. Koronnym argumentem jest również
znacząco mniejsza ilość antygenów (1-2-3-5) w przypadku wersji skojarzonej niż w szczepionce standardowej (około 

3000 antygenów!!!)  przy zachowaniu takiej samej objętości (0.5 ml zastrzyku w obydwu przypadkach).



Czy możemy zaszczepić wcześniaka? OCZYWIŚCIE! 

Według Polskiego Programu Szczepień Ochronnych wcześniaka traktuje się zgodnie z jego wiekiem 

chronologicznym, czyli od momentu narodzin. Dzieci urodzone przedwcześnie potrzebują sztucznego uodpornienia 

w postaci szczepionek bardziej niż o czasie urodzone niemowlęta, z powodu nie w pełni wykształconego układu 

immunologicznego na poziomie komórkowym oraz mniejszej ilości przeciwciał uzyskanych od matki. Inaczej rzecz 

ujmując mama po prostu nie zdążyła przekazać swojemu dziecku wszystkich możliwych przeciwciał w czasie ciąży, 

dlatego powinno się je dostarczyć już po ich przyjściu na świat. Szereg badań klinicznych zwraca uwagę rodzica na 

to, że wcześniak ma większe ryzyko zachorowania na inwazyjną chorobę pneumokokową, krztusiec, grypę czy też
hospitalizację z powodu biegunki rotawirusowej, co może być w konsekwencji śmiertelnym zagrożeniem z powodu 

odwodnienia, na które niemowlęta, z powodu niskiej masy i powierzchni ciała są szczególnie wrażliwe. Wielokrotnie 

potwierdzono już skuteczność tych szczepień i zmniejszenie ryzyka zachorowania na wyżej wymienione choroby. 

Rodzice często zastanawiają się również czy tak dużo szczepień ochronnych i antygenów zawartych w zastrzykach 

nie jest zbytnim przeciążeniem dla tak młodego i niedojrzałego układu odpornościowego. 

Otóż nie. 

Najprostszym przykładem zaprzeczającym temu argumentowi jest przebywanie dziecka w naszym codziennym 

środowisku. Żłobek, przedszkole czy późniejsza już szkoła oznaczają stały kontakt dziecka z bodźcami ze środowiska 

zewnętrznego, a co za tym idzie MILIONAMI lub nawet MILIARDAMI antygenów bezpośrednio docierających 

organizmu małego dziecka. Sam organizm zawiera10 trylionów komórek i 100 trylionów bakterii, a szczepionka –

kilka do kilkunastu antygenów (białek, cukrów na powierzchni komórki bakteryjnej i wirusowej). 

NAJMNIEJSZYCH CHROŃMY NAJBARDZIEJ! SZCZEPIENIE NIE 

OBCIĄŻA UKŁADU IMMUNOLOGICZNEGO.



Kalendarz Szczepień Obowiązkowych to nieodłączny i podstawowy element Programu Szczepień Ochronnych 

w Polsce, który w sposób uporządkowany i przejrzysty przedstawia wszystkie w 100% finansowane przez państwo 

szczepienia dla dzieci. Jest to struktura dynamiczna, corocznie aktualizowana i ulepszana. Najnowszym 

udogodnieniem jest przesunięcie wieku szczepienia MMR (odra, świnka, różyczka) na 6 r.ż. dziecka (z 10r.ż.) z 

powodu epidemiologicznego zagrożenia odrą w Europie, tak aby dziecko udające się do szkoły było już w pełni 

chronione. Dodatkową zmianą jest szczepienie na gruźlicę, które musi odbyć się przed wypisem noworodka ze 

szpitala. Od 2017r. w zakresie Kalendarza Szczepień Obowiązkowych jest już szczepionka przeciwko 

pneumokokom, do tej pory klasyfikowana jako szczepienie zalecane.  

W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji na 

temat każdego szczepienia zapraszamy na stronę
Polskiego Zakładu Higieny (szczepienia.pzh.gov.pl)



Powiedzmy sobie kilka słów o szczepieniach zalecanych. Czy są potrzebne? Czemu nie są finansowane? Czy 

te choroby występują w Polsce? Czy możemy porównywać się z innymi krajami w Europie?

Już spieszymy z odpowiedzią.

Szczepienia zalecane to grupa szczepień dodatkowych, nieobowiązkowych i wciąż odpłatnych. Wśród nich 

znajdują się: grypa, wirusowe zapalenie wątroby typu A, rotawirusy, meningokoki, wirus brodawczaka 

ludzkiego, kleszczowe zapalenie mózgu oraz ospa wietrzna. Podział Programu Szczepień Ochronnych w Polsce 

na część obowiązkową i zalecaną czyli nieodpłatną i odpłatną wiąże się z wieloma czynnikami, z których na 

pierwsze miejsce wysuwa się sytuacja epidemiologiczna. Każdy kraj w Europie prowadzi stałe monitorowanie 

poziomu wyszczepialności społeczeństwa, zachorowalności obywateli oraz śmiertelności. Kontrola i czujność
naukowców i ekspertów sprawia, że Program Szczepień Ochronnych jest stale aktualizowany. Kolejnym 

czynnikiem wpływającym na wyżej wymieniony podział jest sytuacja finansowa w Polsce. Im kraj jest bogatszy 

tym większy wachlarz szczepień może zaoferować swoim obywatelom. Sytuacja pod tym względem w Polsce 

stale poprawia się, o czym świadczy wprowadzenie szczepień przeciwko pneumokokom do panelu szczepień
nieodpłatnych, przeznaczonych dla każdego dziecka. Niemniej jednak, szczepienia zalecane są bardzo potrzebne. 

Narastająca fala powikłań u dzieci nieszczepionych powinna nieść za sobą informację o powikłaniach chorób 

zakaźnych bezpośrednio zagrażających zdrowiu i życiu każdego dziecka. Ważną rolę w temacie szczepień
ochronnych odgrywa edukacja społeczeństwa. To właśnie przez ten czynnik kraje europejskie tak bardzo różnią
się programem immunizacji obywateli. Poziom wyedukowania społeczeństwa oraz wiedzy na temat profilaktyki 

chorób zakaźnych sprawia, że przymus szczepień nie jest konieczny, gdyż rodzice z własnej woli wykazują chęć
zaszczepienia siebie oraz swojego dziecka. 



Na koniec chcielibyśmy zapoznać Państwa z konkretnymi, rzetelnymi i wiarygodnymi źródłami informacji, na 

których można polegać poszukując wiedzy nt. szczepień ochronnych w internecie.

1)  http://szczepienia.pzh.gov.pl/ Oficjalna strona internetowa Państwowego Zakładu Higieny

zawierająca aktualny Kalendarz Szczepień Obowiązkowych i Zalecanych oraz ciekawe artykuły i szereg 

dodatkowych informacji obalających mity i rozwiewających wątpliwości rodziców. 

2) http://ptwakc.org.pl/ Polskie Towarzystwo Wakcynologii, z najnowszymi wytycznymi oraz aktualnościami

3) https://www.szczepienia.pl/ informacje podane razem z ciekawymi infografikami, przedstawione w 

przystępny sposób 

4) https://www.medycynatropikalna.pl/ Strona internetowa Zakładu Epidemiologii i Medycyny Tropikalnej 

Wojskowego Instytutu Medycznego, stanowi źródło informacji dla planujących wojaże po świecie z 

konkretnymi informacjami na co się szczepić w trakcie podróży

5) https://www.mp.pl/szczepienia/ Medycyna Praktyczna, rzetelne źródło wiedzy i aktualności nie tylko dla 

lekarzy

6) szczepimy@interia.pl na ten adres prosimy kierować wszelkie pytania oraz wątpliwości, odpowiemy zgodnie z 

aktualną wiedzą medyczną lub podpowiemy gdzie szukać pomocy
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