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Departament Bezpieczeństwa Zdrowotnego Wody

Podstawy prawne

Art. 5 pkt. 3 ustawy z dnia 14.03.1985 r. o Państwowej 
Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2006, Nr 122,poz. 851 z późn. 
zm.) - zakresy i terminy szczepień oraz sprawowanie 
nadzoru

Art. 17 Ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu 
oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U. z 
2013 r. poz. 947, z późn. zm.)

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 18 sierpnia 2011 
r. w sprawie obowiązkowych szczepień ochronnych (Dz. U. 
Nr 182, poz. 1086 z póżn. zm.)

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 28 stycznia 2015 r. 

zmieniające rozporządzenie w sprawie obowiązkowych 

szczepień ochronnych (Dz. U. 2015r. poz. 182)



Przesłanki tworzenia PSO

 Aktualna sytuacja epidemiologiczna w kraju

Merytoryczne

 zalecenia Rady Sanitarno Epidemiologicznej,

 zalecenia Pediatrycznego Zespołu Ekspertów ds. PSO 
przy Ministrze Zdrowia,

 rekomendacje WHO oraz ECDC,

 propozycje Konsultantów Krajowych i wojewódzkich

Prawne – konieczność poruszania się w obrębie obowiązujących 
aktów prawnych

Finansowe – środki przeznaczane corocznie na PSO
- ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki 

zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych  (Dz. U. z 2008 

r. Nr 164, poz. 1027, z późn. zm.) 

- ustawa o finansach publicznych – ustawa budżetowa – budżet



Departament Bezpieczeństwa Zdrowotnego Wody

Proces tworzenia PSO

Przygotowanie wersji Kalendarza z uwzględnieniem 

priorytetów i wniosków z RSE (procedura wewnętrzna GIS)

przedłożenie Programu Szczepień Ochronnych pod obrady 

Kierownictwa Ministerstwa Zdrowia - Główny Inspektor 

Sanitarny,

przyjęcie Programu Szczepień Ochronnych z 

uwzględnieniem finansowania określonym w projekcie 

ustawy budżetowej na dany rok - Kierownictwo MZ,

do 31 października publikacja Komunikatu GIS



Szacowanie kosztów PSO

Przeprowadzane jest na podstawie:

 przesłanek merytorycznych (zalecenia i rekomendacje 

ekspertów),

 ilości preparatów zapotrzebowanych przez WSSE (obowiązek 

przesłana danych do GIS - do 10 czerwca każdego roku),

 aktualnych stanów magazynowych,

 cen szczepionek uzyskanych w postepowanich przetargowych za 

rok poprzedni przekazane z Ministerstwa Zdrowia

1. Opracowany dokument w postaci zapotrzebowania na szczepionki do 

przeprowadzania obowiązkowych szczepień ochronnych wraz z 

szacunkową oceną wielkości środków finansowych potrzebnych do jego 

realizacji przesyłany jest do Ministra Zdrowia

Zmiana od 2016 roku- MZ składa do NFZ na rok 2017



Program Szczepień Ochronnych

Kompromis pomiędzy potrzebami a  możliwościami 

finansowymi państwa  



Departament Bezpieczeństwa Zdrowotnego Wody

Warianty kosztowe PSO na kolejny rok

W kosztach poszczególnych wariantów

PSO uwzględnia się planowaną rezerwę

przeciwepidemiczną (dotychczas w

następującym składzie: meningokoki, dur,

dur z tężcem).



Departament Bezpieczeństwa Zdrowotnego Wody

III warianty kosztowe:

Pierwszy wariant PSO przygotowany w 
oparciu o zapotrzebowanie roczne na 

szczepionki złożone przez wojewódzkie stacje 
sanitarno-epidemiologiczne, zgodnie z 

obowiązującym rozporządzeniem  Ministra 
Zdrowia w sprawie obowiązkowych szczepień 

ochronnych



Departament Bezpieczeństwa Zdrowotnego Wody

Drugi wariant PSO przygotowany w oparciu o 
rekomendacje Rady Sanitarno-

Epidemiologicznej przy GIS oraz 
Pediatrycznego Zespołu Ekspertów przy MZ -
uwzględnia szczepienia ochronne przeciwko 

pneumokokom dla całej populacji 
nowonarodzonych dzieci (400 tyś.)



Departament Bezpieczeństwa Zdrowotnego Wody

Trzeci wariant PSO przygotowany w oparciu o 
rekomendacje Rady Sanitarno-Epidemiologicznej 

przy GIS oraz Pediatrycznego Zespołu 
Ekspertów przy MZ uwzględnia szczepienia 

ochronne przeciwko błonicy, tężcowi, krztuścowi, 
poliomyelitis, Haemophilus infuenzae typu B 
szczepionką pięciowalentną (DtaP IPV Hib)



Priorytety zmian PSO na lata 2016 - 2020

1. Zmiany legislacyjne w  zakresie finansowania PSO

1. Powszechne szczepienia przeciwko pneumokokom u  dzieci do 2 r.ż.

1. Wprowadzenie wysokoskojarzonych szczepionek do obowiązkowego programu szczepień

1. Szczepienia przeciwko pneumokokom w wybranych grupach ryzyka  pacjentów z pierwotnymi i wtórnymi niedoborami odporności od 6 r.ż. do 18 r.ż.

1. Szczepienia przeciwko meningokokom  serogrupy B i C w grupach ryzyka u dzieci z pierwotnymi i wtórnymi niedoborami odporności do 5 r.ż.

1. Szczepienia przeciw poliomyelitis - zamiana żywej szczepionki (OPV) na szczepionkę inaktywowaną (IPV) w 6. roku życia

1. Szczepienia przeciwko grypie w wybranych grupach ryzyka

1. Szczepienia przeciwko krztuścowi młodzieży w 14 roku życia

1. Powszechne szczepienia przeciwko meningokokom  serogrupy B i C  z uwzględnieniem odrębnej strategii postępowania

1. Szczepienia przeciwko ospie wietrzne całej populacji dziecięcej  

1. Szczepienia przeciwko wirusowi brodawczaka ludzkiego w wybranych grupach wiekowych

1. Powszechne szczepienia przeciwko rotawirusom

1. Eliminacja różyczki wrodzonej; szczepienia wyrównawcze przeciwko różyczce nieszczepionych młodych mężczyzn



Priorytety zmian PSO na lata 2016 - 2020

 Priorytety, których wprowadzenie wymaga zmiany obowiązujących 

przepisów prawa (rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 18 sierpnia 

2011 r. w sprawie obowiązkowych szczepień ochronnych (Dz. U. Nr 

182, poz. 1086, z późn. zm.). 

Szczepienia ochronne przeciwko: pneumokokom, meningokokom, 

Rada Sanitarno- Epidemiologiczna rekomenduje, jako najważniejszy 

postulat wśród priorytetów przyjętych na lata 2016-2020 

wprowadzenie powszechnych szczepień przeciwko pneumokokom 

dla całej populacji dzieci do lat dwóch (obecnie szczepienie jest 

realizowane u dzieci od 2 miesiąca życia do 5 roku życia z 

określonych grup ryzyka oraz u dzieci przedwcześnie urodzonych)



Priorytety zmian PSO na lata 2016 - 2020

 Priorytety nie wymagające wprowadzenia zmian legislacyjnych, mieszczące się w 

wykazie obowiązkowych szczepień ochronnych 

Część I. A Programu Szczepień Ochronnych - Szczepienia obowiązkowe:

Szczepienia w 14 roku życia (Szczepienia obowiązkowe dzieci i młodzieży według 

wieku. Szkoła podstawowa i gimnazjum w 14  życia, druga dawka przypominająca):

wprowadzenie  w miejsce szczepienia ochronnego przeciwko błonicy, 

tężcowi (Td) szczepienia ochronnego przeciwko błonicy, tężcowi, krztuścowi 

z aceluralnym komponentem krztuśca.

Od 2014 r. - realizacja szczepień ochronnych u dzieci w 6 roku życia szczepionką 

ze zmniejszonym komponentem krztuśca, w związku z tym Rada Sanitarno-

Epidemiologiczna, podczas posiedzenia w grudniu 2014 r., wskazując na 

konieczność przeprowadzenia dawki przypominającej szczepienia ochronnego u 

grupy osób, u których realizuje się szczepienia taką szczepionką, postuluje o 

wprowadzenie szczepienia przeciwko krztuścowi w 14 roku życia (w miejsce 

szczepienia szczepionką Td).



Priorytety zmian PSO na lata 2016 - 2020

Część I. A Programu Szczepień Ochronnych - Szczepienia 

obowiązkowe:

Szczepienia od 2 miesiąca życia: wprowadzenie 

szczepienia ochronnego całej populacji dzieci lub

u wcześniaków szczepionką wysoko skojarzoną  (np. 

DTP-a- IPV-HIB), tzw. 5 w 1 w miejsce stosowanych 

szczepionek przeciwko błonicy, tężcowi, krztuścowi 

(DTP), przeciwko inwazyjnym zakażeniom Haemophilus 

influenzae typu b (HiB), przeciwko poliomyelitis (IPV)).



Priorytety zmian PSO na lata 2016 - 2020

 zapotrzebowanie wraz z szacunkową oceną wielkości środków niezbędnych do 

realizacji zamówienia na rok 2016 zostanie opracowane w trzech następujących 

wariantach:

o w oparciu o rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 18 sierpnia 2011 r. w sprawie 

obowiązkowych szczepień ochronnych (Dz. U. Nr 182, poz. 1086, z późn. zm.), 

uwzględniające IPV w 6 roku życia.

o w oparciu o rekomendacje grup eksperckich uwzględniające wprowadzenie 

szczepień krztuścowi u młodzieży w 14 roku 

oraz 

szczepień szczepionką pięciowalentnej przeciwko błonicy, tężcowi, krztuścowi 

poliomyelitis, Haemophilus influenzae typu b (DTP-a-IPV-HiB) całej populacji 

nowonarodzonych dzieci lub wcześniaków,

o w oparciu o rekomendacje grup eksperckich uwzględniające wprowadzenie 

powszechnych szczepień ochronnych przeciwko pneumokokom całej populacji 

dzieci do lat dwóch. 



Priorytety zmian PSO na lata 2016 - 2020

o PSO na rok 2016 - zastąpienie w szczepionki poliwalentnej OPV szczepionką

inaktywowaną poliwalentną IPV (1, 2, 3 typ wirusa) - od wielu lat dyskutowane

przez polskich ekspertów, uwzględnione w priorytetach na lata 2016 – 2020.

o Zgodnie z obecną strategią WHO zawartą w dokumencie Endgame Strategic Plan

2013 - 2018 eradykacja zachorowań na polio jest przewidziana do końca 2018

roku.

o W dniach 18 - 26 maja 2015 r. miały miejsce obrady 68. Światowego

Zgromadzenia Zdrowia, podczas którego głosowano Rezolucję w sprawie

poliomyelitis (Resolution Poliomyelitis for WHA 68) (jednym z elementów rezolucji

jest wezwanie krajów członkowskich WHA do wycofania z użytku trójwalentnej

szczepionki doustnej tOPV i zastąpienie jej szczepionką dwuwalentną bOPV lub

szczepionką inaktywowaną IPV. Stanowi to jeden z elementów programu

eradykacji poliomyelitis.

o Rekomendacje WHO związanych z koniecznością restrykcyjnej realizacji przez

kraje członkowskie światowego programu eradykacji polio i jego zakończenia w

2018 roku.



• Wykorzenienie tej groźnej choroby zakaźnej na świecie, uznano komisyjnie 9 
grudnia 1979 roku, a ogłoszono w dniu 8 maja 1980 roku uchwałą Światowego 
Zgromadzenia Zdrowia.

• W 1988 r. ta choroba występowała w 125 krajach świata.

• Ostatni przypadek poliomyelitis spowodowany dzikim wirusem polio wystąpił w 
Polsce w 1984 r.

• Zarówno Polska, jak i cały region Europejski WHO są oficjalnie wolne od tej 
choroby od 2002 r. 

• Choroba nadal występuje endemicznie w niektórych rejonach świata. W ostatnim 
czasie obserwowany jest wzrost liczby potwierdzonych przypadków zachorowania 
na poliomyelitis oraz rozszerzenie się obszaru, na którym potwierdzono cyrkulację 
wirusa polio. 

Szczepienia przeciwko poliomyelitis



Szczepienia przeciwko poliomyelitis
Aby przerwać transmisję dzikiego wirusa poliomyelitis należy zaszczepić 

pełnym cyklem podstawowym co najmniej 95% dzieci w drugim roku 
życia. Stan uodpornienia populacji przeciwko poliomyelitis w kraju jest na 
bardzo wysokim poziomie, stan zaszczepienia dzieci w 2 roku życia w 
poszczególnych województwach wynosi 99,0– 99,9 %.

Według opinii Światowej Organizacji Zdrowia (WHO), do czasu całkowitej 
eradykacji poliomyelitis na świecie, osoby wyjeżdżające na tereny 
endemiczne poliomyelitis powinny posiadać kompletne szczepienie 
(uodpornienie) przeciwko tej chorobie. Szczepienie można uzupełnić 
podając jedną dawkę szczepionki zawierającej inaktywowany wirus IPV 
lub żywy wirus szczepionkowy OPV.

Program eradykacji



Ewolucja w zakresie szczepień ochronnych pozwala 
dostrzec i docenić rolę szczepień ochronnych w 
profilaktyce chorób zakaźnych,

Spojrzenie w przeszłość ilustruje co osiągnęliśmy dzięki 
szczepieniom, jakie przyniosły sukcesy. Spojrzenie w 
przyszłość niesie nowe wyzwania wobec sytuacji 
epidemiologicznej nowych chorób, w obliczu 
dostępności do nowych szczepionek. 

Ewolucja szczepień ochronnych 



Dziękuję za uwagę


