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Potrzeba i założenia nowoczesnej edukacji na przykładzie 
szczepień ochronnych
Need and assumptions of modern education on the example of immunization
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Introduction. According to the health policy of European societies 
immunization is the most effective intervention in prevention of infectious 
diseases. Proper implementation of immunoprophylaxis depends largely 
on vaccinology education of parents and people to be vaccinated, which 
should involve medical workers of various specialties, including nurses 
performing vaccination.

Aim. The presentation of objectives and justification of the need of modern 
education on the example of immunization.

Material & Method. The review of Polish and foreign medical literature 
published between 2000-20�4 on public education by medical personnel 
in the field of immunoprophylaxis. The method of critical evaluation of the 
literature and the technique of content analysis of the collected papers 
were used.

Results. Constant development of immunization program in Poland, 
according to trends in many European countries, justifies the need of 
ongoing vaccinology education. This requires that the medical staff 
– doctors and nurses – have current knowledge about vaccination, 
communication skills and skills of building confidence in relations with 
clients. The basic premise of modern vaccinology education should be its 
implementation as a process of organized activities, the outcome of which is 
to achieve competence of the educated person to make effective decisions 
in the implementation of vaccination.

Conclusions. �. Educational activities of medical personnel have a decisive 
influence on changing parents’ attitudes and overcoming barriers related 
to the lack of vaccination acceptance. 2. Effective implementation 
of vaccinology education by medical personnel requires continuing 
professional and personal development. 3. The interdisciplinary nature of 
vaccinology education may be a desirable direction for the development 
of active immunization.

Key words: vaccinology education, immunization

Wstęp. W polityce zdrowotnej społeczeństw europejskich szczepienia 
ochronne stanowią najskuteczniejszą interwencję profilaktyki chorób 
zakaźnych. Prawidłowa realizacja immunoprofilaktyki zależy w dużej 
mierze od edukacji wakcynologicznej rodziców oraz osób podlegających 
szczepieniu, która powinna być udziałem pracowników medycznych różnych 
specjalności, w tym także pielęgniarek wykonujących szczepienia.

Cel pracy. Przedstawienie założeń i uzasadnienie potrzeby nowoczesnej 
edukacji na przykładzie szczepień ochronnych.

Materiał i metoda. Przegląd polskojęzycznego i zagranicznego 
piśmiennictwa medycznego opublikowanego w latach 2000-20�4 
na temat edukacji społeczeństwa przez personel medyczny w zakresie 
immunoprofilaktyki. Zastosowano metodę krytycznej oceny literatury 
i technikę analizy treści zgromadzonych dokumentów.

Wyniki. Stały rozwój programu szczepień ochronnych w Polsce, zgodnie 
z trendami wielu państw europejskich, uzasadnia konieczność permanentnej 
edukacji wakcynologicznej. Wymaga to od personelu medycznego – lekarza 
i pielęgniarki – aktualnej wiedzy na temat szczepień, umiejętności 
komunikowania się oraz budowania klimatu zaufania w relacjach 
z podopiecznymi. Podstawowym założeniem nowoczesnej edukacji 
wakcynologicznej powinno być realizowanie jej jako procesu działania 
zorganizowanego, wynikiem którego jest uzyskanie kompetencji edukowanego 
do podejmowania skutecznych decyzji w zakresie realizacji szczepień.

Wnioski. �. Edukacyjna działalność personelu medycznego ma decydujący 
wpływ na zmianę postaw rodziców oraz przełamywanie barier związanych 
z brakiem akceptacji szczepień ochronnych. 2. Skuteczne realizowanie 
edukacji wakcynologicznej przez personel medyczny wymaga stałego 
doskonalenia zawodowego i rozwoju osobowego. 3. Interdyscyplinarny 
charakter edukacji wakcynologicznej może stanowić pożądany kierunek 
w rozwoju czynnej immunizacji.
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zarządzania opieką zdrowotną, stąd jego realizacja 
odbywa się w formie scentralizowanej, zdecentrali-
zowanej lub mieszanej [2, 4].
 W systemie scentralizowanym wszystkie szczepie-
nia są bezpłatne i dobrowolne, centralnie finansowane 
oraz administrowane. Przykładami państw, w których 
funkcjonuje ten model, jest Anglia, gdzie szczepienia 
ochronne prowadzą lekarze rodzinni oraz Finlan-
dia, w której realizowaniem szczepień zajmują się 
odpowiednio przygotowane pielęgniarki. Natomiast 
zdecentralizowany system szczepień posiadają Niem-
cy i Francja. W tych krajach szczepienia ochronne 
wykonywane są w prywatnych gabinetach lekarskich, 
o wyborze szczepionki decyduje lekarz rodzinny lub 
pediatra, a jej zakup finansowany jest przez prywatne 
firmy ubezpieczeniowe [5, 6]. 
 Polski PSO odzwierciedla system mieszany. Składa 
się ze szczepień obowiązkowych dzieci i młodzieży 
oraz osób narażonych w sposób szczególny na zaka-
żenie, które wykonywane są w systemie scentralizo-
wanym oraz szczepień zalecanych, realizowanych 
bez finansowego udziału Państwa, tj. w systemie 
zdecentralizowanym [7, 8].
 Niezależnie od modelu funkcjonowania PSO 
w danym kraju, szczepienia ochronne powodują wiele 
korzyści jednostkowych i społecznych. Przede wszyst-
kim zapobiegają chorobom zakaźnym oraz ich często 
śmiertelnym powikłaniom. Wpływają na ewolucję od-
porności populacyjnej i generują oszczędności z tytułu 
świadczeń socjalno-zdrowotnych oraz dla systemu 
opieki zdrowotnej, poprzez redukcję liczby wizyt 
lekarskich i zmniejszenie nakładów poniesionych 
na hospitalizację. Tym samym podnoszą jakość życia 
rodzinnego i społecznego, zapobiegając wykluczeniu 
z powodu choroby oraz jej następstw [9]. 
 Polski PSO obejmuje szczepienia obowiązkowe 
i zalecane. Z uwagi na fakt, że podstawowy ich panel 
jest realizowany w pierwszych dwóch latach życia 
dziecka, chęć wykonania przez rodziców dodatko-
wych szczepień zalecanych może stwarzać pewne 
trudności. W tym przypadku, aby podać dziecku 
szczepienia określone w zalecanym PSO należałoby 
wykonać w trakcie rutynowej wizyty w gabinecie 
szczepień dodatkową, czwartą iniekcję. Natomiast od-
kładanie na inny termin chociaż jednego ze szczepień 
obowiązkowych zaburza cały ich schemat i zwiększa 
prawdopodobieństwo, że dziecko nie otrzyma ich we 
właściwym czasie [7]. 
 Alternatywę optymalizującą realizację PSO sta-
nowią preparaty szczepionek skojarzonych, które 
zapewniają uodpornienie przeciwko więcej niż trzem 
różnym chorobom zakaźnym. Na bazie skojarzonej 
szczepionki DTP powstały cztero-, pięcio-, i sześcio-
składnikowe szczepionki, które można tak dobierać, 
aby dostosować je w miejsce monowalentnych szcze-

Wstęp

 Szczepienia ochronne stanowią ważne ogniwo 
wielokierunkowej polityki zdrowotnej określonego 
państwa. Każdy kraj na świecie posiada opracowane 
własne strategie szczepień ochronnych, które wyni-
kają z uwarunkowań ekonomicznych, politycznych, 
socjologicznych, geograficznych i zagrożeń epidemio-
logicznych panujących na danym obszarze [1]. 
 Optymalna realizacja szczepień ochronnych wy-
maga zarówno przemyślanych regulacji prawno-orga-
nizacyjnych, jak i skutecznych działań edukacyjnych 
na temat współczesnych możliwości immunoprofilak-
tyki chorób zakaźnych [2-4].

Cel pracy 

 Przedstawienie założeń i uzasadnienie potrze-
by nowoczesnej edukacji na przykładzie szczepień 
ochronnych.

Materiał i metoda

 Dokonano przeglądu polskojęzycznych i zagra-
nicznych artykułów, indeksowanych w wyszukiwarce 
PBL oraz bazy publikacji PubMed, opublikowanych 
w latach 2000-2014. Przeglądu dokonano dnia 04 lip-
ca 2014 roku w oparciu o następujące słowa kluczowe 
i ich kombinacje: immunizacja, szczepienia ochronne, 
dzieci, młodzież, decyzja o szczepieniu, rodzice, edu-
kacja wakcynologiczna. W wyniku automatycznego 
przeszukiwania bazy PBL, na pierwszym etapie odna-
leziono łącznie 1016 rekordów oraz 11 256 w bazie 
PubMed. Kolejne fazy przeglądu tytułów opracowań 
i streszczeń pozwoliły na znaczne ograniczenie po-
zyskanego materiału badawczego. Do ostatecznej 
analizy całości publikacji na rzecz zdefiniowanego celu 
pracy zakwalifikowano 34 opracowania, w tym prace 
pochodzące z przeglądów systematycznych, wyników 
badań z randomizacją, badań kliniczno-kontrolnych 
oraz raportów danych epidemiologicznych i aktów 
prawnych.

Omówienie wyników przeglądu literatury 
medycznej w aspekcie prezentowanego 
zagadnienia

Kierunki rozwoju i korzyści szczepień 
ochronnych 

 Na układ programów szczepień ochronnych 
w poszczególnych państwach ma wpływ ŚOZ. Określa 
ona międzynarodową współpracę w zakresie profilak-
tyki chorób zakaźnych oraz wyznacza ogólnoświato-
we kierunki działania i cele do osiągnięcia, które są 
przestrzegane w konstrukcjach programów szczepień 
ochronnych we wszystkich krajach UE. Sposób funk-
cjonowania PSO w różnych krajach zależy od rodzaju 
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pionek zawartych w obowiązkowym PSO. Nie bez 
znaczenia jest również fakt, że szczepionki skojarzone 
redukując liczbę wstrzyknięć zmniejszają przez to ilość 
podawanych konserwantów i adsorbentów zawartych 
we wszystkich szczepionkach. Wysoce skojarzone pre-
paraty szczepionkowe mają szczególne zastosowanie 
w okresie niemowlęcym, w którym wykonywanych 
jest dużo szczepień, a odstępy między poszczególnymi 
dawkami są krótkie. Ponadto realizując obowiązkowy 
PSO szczepionkami skojarzonymi można wzbogacać 
liczbę dawek niektórych komponentów. Dotyczy 
to szczepionek sześciowalentnych, które zawierają 
w swoim składzie antygeny Poliomyelitis i WZW 
typu B, ponieważ zalecenia producenta wskazują 
na czterokrotne stosowanie preparatu, zgodnie ze 
schematem podaży szczepionki DTP, natomiast mo-
nowalentne szczepienia Poliomyelitis (IPV) i WZW 
typu B, w polskim PSO wykonywane są trzykrotnie 
[1, 8, 10]. 
 W krajach o wysokich standardach opieki zdro-
wotnej szczepionki pięcio- i sześcioskładnikowe 
stosowane są od wielu lat, a poprzez fakt, że uspraw-
niają realizację PSO wzrosła w tych krajach akceptacja 
szczepień ochronnych oraz ich wykonawstwo [11, 12]. 
Szczepionki skojarzone w Polsce również cieszą się po-
parciem wielu rodziców, dla których oprócz korzyści 
wykonanego szczepienia ważne jest także ograniczenie 
u dziecka przykrych doznań związanych z iniekcją. 
Mimo wysokich kosztów zakupu tych preparatów, 
alternatywę PSO szczepionkami skojarzonymi wybiera 
dla swojego dziecka wielu opiekunów [9]. 
 Najistotniejsze modyfikacje w Polskim PSO, które 
dokonały się na przestrzeni ostatnich 10 lat dotyczyły 
przede wszystkim zastąpienia monowalentnych szcze-
pionek przeciw odrze i różyczce szczepionką skojarzo-
ną, wprowadzenia szczepień przeciwko Poliomyelitis 
szczepionką IPV (w miejsce szczepionki żywej OPV) 
w pierwszych dwóch latach życia, rutynowego stoso-
wania szczepień przeciwko krztuścowi szczepionką 
z acelularnym komponentem krztuścowym dla dzieci 
w wieku 6 lat oraz dla wcześniaków, wprowadzenia 
powszechnego szczepienia przeciwko inwazyjnym 
zakażeniom wywołanym przez pałeczki Haemophilus 
influenzae typu b, wdrażania szczepień przeciwko 
Streptococcus pneumoniae oraz wirusowi ospy wietrznej 
w grupach ryzyka [10].

Promocja szczepień w wybranych krajach 

 Integralnym elementem polityki zdrowotnej 
w wielu krajach są określone wewnętrznie programy 
szczepień. W zależności od uwarunkowań zdrowot-
nych, prawnych, ekonomicznych i kulturowych, kra-
jowe strategie szczepień różnią się zakresem wskazań 
oraz sposobów finansowania [13]. 

 W UE obowiązek wykonywania szczepień istnieje 
w 14 z 28 krajów. Niezależnie od tego, czy szczepienia 
są obowiązkowe lub dobrowolne, wszystkie szcze-
pionki w większości państw wraz z kwalifikacją do 
szczepienia i wykonaniem zabiegu są finansowane 
ze środków publicznych. Społeczeństwo jest szeroko 
informowane i aktywnie zachęcane do szczepień. 
Wydaje się, że warunkiem utrzymania wysokiego 
poziomu realizacji szczepień jest połączenie działań 
informacyjno-promocyjnych z pokryciem kosztu 
kompleksowej usługi szczepienia przy zastosowaniu 
preparatów skojarzonych, które są lepiej akceptowane, 
szczególnie przez rodziców dzieci młodszych [14]. 
 W większości krajów wysokorozwiniętych na 
rządowych stronach internetowych znajdują się kra-
jowe programy szczepień ochronnych oraz informacja 
o preparatach szczepionkowych (Finlandia, Niem-
cy, Szwecja, USA, Luksemburg). Dostępne są trzy 
kategorie informacji, tj. wiadomości dla personelu 
medycznego na temat profilaktyki chorób zakaźnych 
i szczepionek, oparte na aktualnych wynikach badań 
klinicznych oraz raportach występowania chorób za-
kaźnych. Ponadto materiały edukacyjne dla personelu 
placówek jak postępować z rodzicami odnoszącymi 
się negatywnie do szczepień oraz informacje dla ro-
dziców dzieci, np. filmy o szczepionkach i chorobach 
zakaźnych, a także przewodnik po szczepieniach 
(w wersji elektronicznej i drukowanej), zawierający 
opis poszczególnych szczepionek oraz odpowiedzi 
na najczęściej zadawane pytania przez rodziców na 
temat szczepień. Znajdują się tam również wiadomości 
o chorobach zakaźnych i typowe działania niepożąda-
ne możliwe po szczepieniu [15-17].
 Istotnym elementem edukacji jest regularny, oso-
bisty kontakt pielęgniarki z rodzicami dzieci i rozmo-
wa na temat szczepień. W większości państw materiały 
informacyjne dla obywateli i cudzoziemców publiko-
wane są na stronach internetowych w kilku językach. 
Wiele imprez kulturalnych dla dzieci i rodziców jest 
organizowanych przed sezonem szczepień przeciwko 
grypie lub w Tygodniu Szczepień, bądź Narodowym 
Miesiącu Wiedzy o Szczepieniach. W Niemczech 
nowatorskie rozwiązanie stanowi także internetowy 
kurs wiedzy o szczepieniach dla nauczycieli [6]. 
 Wydaje się, że nowoczesny model promocji 
szczepień powinien się opierać na skutecznych 
i długofalowych działaniach prowadzonych przez 
instytucje rządowe przy wsparciu organizacji publicz-
nych i towarzystw naukowych, a także na współpracy 
z rodzicami, którzy mogą informować środowisko 
lokalne o szczepieniach i zachęcać do ich realizacji. 
Politykę promocji szczepień należy zawsze tworzyć 
z poszanowaniem faktów potwierdzonych naukowo 
i w sposób ułatwiający komunikację ze społeczeń-
stwem [18].
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Edukacja wakcynologiczna – aktualny wymiar 
praktyczny

 Edukacja zdrowotna realizowana przez lekarza 
i pielęgniarkę dotyczy przede wszystkim ich promo-
wania, również jako części składowej zdrowego stylu 
życia. Wciąż wprowadzane nowe, bardziej udoskona-
lone szczepionki, czynią tę metodę skuteczną oraz 
bezpieczną. Jednak część rodziców niechętnie poddaje 
swoje dzieci szczepieniom, nawet obowiązkowym, 
między innymi dlatego, że są one przyczyną stresu 
i bólu jatrogennego. Przykre doznania związane z wi-
zytą w gabinecie szczepień i podawanymi preparatami 
szczepionkowymi są niwelowane staraniami personelu 
medycznego, profesjonalną i troskliwą opieką oraz 
miłą atmosferą [19]. 
 Inną przyczyną obaw rodziców przed realizacją 
szczepienia jest możliwość wystąpienia NOP. Dla 
rodzica celem stosowania szczepień u swojego dziecka 
jest przede wszystkim uchronienie go przed chorobą 
zakaźną, na którą może, ale nie musi zachorować. 
W tej sytuacji akceptacja NOP jest trudna, zwłaszcza, 
że do szczepienia zgłaszają się dzieci zdrowe, a naj-
więcej szczepień wykonuje się w wieku niemowlęcym 
i wczesnego dzieciństwa. Dlatego wiedza przekaza-
na rodzicom na temat szczepień ochronnych musi 
być rzetelna oraz poparta faktami. Rodzice powinni 
wiedzieć o możliwości wystąpienia NOP, ale przy jed-
noczesnym porównaniu tego ryzyka z potencjalnymi 
zagrożeniami powstałymi na skutek zachorowania na 
chorobę zakaźną [20].
 Niezwykle ważne jest stałe przypominanie rodzi-
com o aktualnie obowiązującym PSO oraz o rodzaju 
i terminie kolejnego szczepienia. Udzielając informa-
cji na temat szczepień obowiązkowych pielęgniarki 
zwracają uwagę rodziców na konieczność realizowania 
pełnego schematu uodpornienia, a nie dowolnym ma-
nipulowaniu terminem szczepienia, bądź rezygnacją 
z jego poszczególnych dawek [21]. 
 Każdy rodzic jest informowany o tym, że ma 
prawo wyboru, jaki rodzaj szczepionki chce podać 
swojemu dziecku. Istotna jest również wiedza na 
temat szczepionek zalecanych oraz o możliwościach 
uzupełnienia nimi szczepień obowiązkowych. Koszty 
szczepionek zalecanych są pokrywane przez rodziców 
lub opiekunów dziecka. Dlatego istotne jest podkre-
ślenie ekonomicznego aspektu profilaktyki, jednak 
szczepienie nawet płatne przez rodzica zawsze jest 
tańsze od ewentualnych kosztów leczenia chorób 
i powikłań, do których może dojść w przebiegu cho-
roby zakaźnej. Przekazanie wiedzy rodzicom przez 
lekarza i pielęgniarkę odbywa się przy każdej możliwej 
okazji. Ma to istotny wpływ na kształtowanie opinii 
o szczepieniach, przy czym istotne jest, aby infor-
macje te zostały przedstawione w sposób zrozumiały 
oraz przystępny dla rodziców. Poza indywidualnymi 

rozmowami z rodzicami w gabinecie szczepień ich 
promowanie przebiega niekiedy w formie spotkań 
edukacyjnych dla dzieci i ich rodziców w szkołach 
[7, 19, 20].

Założenia nowoczesnej edukacji wakcynologicznej 

 Dynamiczna sytuacja ostatnich lat w zakresie 
realizacji skutecznej immunoprofilaktyki w Polsce, 
której celem jest dalszy rozwój PSO zgodnie z trendami 
obowiązującymi w państwach europejskich, stwarza 
potrzebę rzetelnej i permanentnej edukacji na temat 
szczepień ochronnych. Wymaga to od personelu me-
dycznego – lekarza i pielęgniarki – nie tylko szerokiej 
oraz aktualnej wiedzy medycznej na temat szczepień, 
ale również umiejętności efektywnego komunikowa-
nia się z pacjentem lub jego rodzicami oraz budowania 
klimatu zaufania w relacjach z nimi. Jak wykazały 
ostatnio przeprowadzone badania w Polsce w sferze 
decyzji dotyczących szczepień personel medyczny jest 
najbardziej wiarygodnym źródłem informacji na ich 
temat [21-23]. 
 Wykładnia prawna zawodu pielęgniarki i położnej 
także wskazuje na obowiązek podejmowania w ra-
mach zadań zawodowych działań z promocji zdrowia 
i profilaktyki chorób, które obejmują m.in.: edukację 
w zakresie obowiązkowych szczepień ochronnych 
oraz informacje o szczepieniach zalecanych. Ponad-
to konieczność edukowania na temat szczepień jest 
przywilejem wynikającym z posiadanych kompetencji 
zawodowych personelu pielęgniarskiego, ponieważ 
zgodnie ze standardami kształcenia jest on przygoto-
wany do udzielania świadczeń w zakresie promowania 
zdrowia i zapobiegania chorobom [7, 24-27]. 
 W kontekście zdrowia człowieka teoretycznym 
założeniem nowoczesnej edukacji wakcynologicznej 
powinno być postrzeganie jej jako procesu, którego 
celem jest nabywanie i rozwijanie kompetencji czło-
wieka do podejmowania skutecznych decyzji, wyra-
żania sądów oraz działania w sprawach dotyczących 
szczepień ochronnych [3, 28, 29]. 
 Najważniejszymi cechami nowoczesnej edukacji 
wakcynologicznej jest zaplanowanie jej i przeprowa-
dzenie zgodnie z założeniami cyklu działania zorgani-
zowanego, w którym kolejno przechodzi się od etapu 
rozpoznania, przez planowanie i realizację, do oceny. 
Taki sposób edukacji wymaga osobistego zaangażowa-
nia ze strony edukującego oraz przekonania o słusz-
ności przekazywanych informacji. Ponadto narzuca 
konieczność dobrego przygotowania merytorycznego, 
stałego doskonalenia własnych kompetencji i stwarza 
potrzebę kształtowania umiejętności z zakresu ko-
munikacji interpersonalnej. Jednocześnie ten sposób 
prowadzenia edukacji wymaga działania interdyscy-
plinarnego [23, 30]. 
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 Obecny wymiar edukacji wakcynologicznej jest 
udziałem lekarza POZ, który inicjuje jej genezę oraz 
pielęgniarki w gabinecie szczepień, gdzie powinna 
nastąpić kontynuacja i aprobata dla rozpoczętego 
procesu nabywania kompetencji wakcynologicznych 
przez edukowanego. W gabinecie lekarza POZ zakres 
edukacji podopiecznego dotyczy szczepienia dzieci, 
osób dorosłych i starszych – obowiązkowych oraz za-
lecanych, aktualnych zmian w PSO, alternatywnych 
sposobów realizacji PSO i informacji o szczepieniach 
dla osób podróżujących. W gabinecie szczepień 
pielęgniarka przed wszystkim wykonuje szczepienie 
według ustalonej procedury, prowadzi obserwację 
poszczepienną, informuje o sposobach postępowania 
w przypadku wystąpienia odczynów miejscowych (za-
czerwienienie, obrzęk) oraz dokumentuje wykonanie 
szczepienia. Ważnym elementem dobrej współpracy 
z rodzicami jest przede wszystkim ograniczenie przy-
krych doznań dziecka. W razie potrzeby przekazuje 
wiedzę o szczepieniach obowiązkowych i zalecanych 
z podaniem terminu ich realizacji [31, 32]. 
 Przykładem pozytywnego działania interdy-
scyplinarnego dotyczącego szczepień w placówce 
medycznej jest prezentowanie wspólnego, opartego 
na aktualnej wiedzy medycznej stanowiska doty-
czącego odpowiedzi na pytania odnośnie szczepień. 
Wzajemne informowanie się o nowych doniesieniach 
naukowych, procedurach medycznych, czy aktach 
prawnych, a także wspólne sprawdzanie dokumen-
tacji przebiegu szczepień pacjenta, ze szczególnym 
uwzględnieniem reakcji poszczepiennych i sytuacji 
nietypowych oraz zespołowe przygotowanie lub wy-
bór materiałów informacyjnych o szczepieniach dla 
pacjenta [22, 33].
 Lekarz POZ i pielęgniarka z gabinetu szczepień 
powinni współdziałać z personelem medycznym 
innych specjalności w zakresie edukacji wakcyno-
logicznej. W zależności od specjalizacji medycznej 
osoby uczestniczącej w edukacji należy dostosować 
obszar współpracy. Dla lekarza położnika, ginekologa, 
neonatologa, pielęgniarki i położnej opiekującej się 
kobietą oraz jej dzieckiem ważnym elementem edukacji 
wakcynologicznej powinno być przekazanie wiedzy 
i kształtowanie kompetencji w zakresie szczepienia 
w ciąży, szczepienia wcześniaków i dzieci młodszych, 
a także szczepienia przeciwko zakażeniom HPV dziew-
cząt i młodych kobiet, szczepienia przeciwko grypie 
kobiet planujących ciążę oraz dzieci młodszych. Pie-
lęgniarka środowiskowa współuczestniczy w edukacji 
wakcynologicznej swoich podopiecznych w zakresie 
szczepienia osób starszych przeciwko grypie, wście-
kliźnie (poekspozycjne), tężcowi (osób zranionych), 
szczepień zalecanych w grupach ryzyka. Natomiast 
pielęgniarka środowiska nauczania i wychowania 
powinna włączać się w edukację młodzieży na temat 

szczepień przeciwko pneumokokom, meningokokom, 
krztuścowi i HPV [7, 21].
 Edukacja wakcynologiczna jako cykl działania 
zorganizowanego nie powinna być przypadkowa. 
Zawsze wymaga najpierw rozpoznania problemów 
wakcynologicznych, następnie określenia sposobu 
edukacji oraz ewaluacji wyników. Najbardziej ko-
rzystne formy edukacji to indywidualna rozmowa 
(wyjaśnienie, instruktaż), przekazanie literatury 
edukacyjnej z wykorzystaniem pakietów multime-
dialnych. Mniej korzystne, ale możliwe w określonych 
sytuacjach, np. w szkole to formy przekazu zbiorowe-
go, tj. pogadanka, wykład, prelekcja, film dydaktyczny 
[20, 30, 34].
 Bardzo ważnym elementem prawidłowo prze-
prowadzonej edukacji wakcynologicznej jest zawsze 
pierwsze spotkanie z rodzicami dziecka lub innymi 
osobami, które mają podjąć decyzję o zakresie rea-
lizacji szczepień. Bardzo często rodzice, jak i inne 
osoby, które chcą się zaszczepić posiadają już wiedzę 
na temat profilaktyki chorób zakaźnych. Ponadto mają 
pozytywne albo negatywne nastawienie do szczepień. 
Podczas kontaktu z lekarzem i pielęgniarką dzielą 
się swoimi obawami lub wątpliwościami, często nie 
są gotowi do podjęcia decyzji co do rodzaju szczepie-
nia, lub przeciwnie mają własną propozycję zakresu 
uodpornienia. Decyzję o do możliwości profilaktyki 
czynnej zawsze podejmują rodzice dziecka, dlatego 
na wszystkie zgłaszane przez rodziców pytania i wąt-
pliwości należy odpowiadać w sposób merytorycznie 
przystępny, spokojnie i z empatią. Taka postawa oraz 
forma przekazu wiedzy ułatwi rodzicom podjęcie świa-
domej i optymalnej dla ich dziecka decyzji o strategii 
realizowanej immunoprofilaktyki [7, 30, 31]. 
 Przekazanie informacji o szczepieniach obo-
wiązkowych i zalecanych nie powinno się ograniczać 
do jednorazowej rozmowy podczas pierwszej wizyty 
szczepiennej, potwierdzonej adnotacją w dokumen-
tacji medycznej. Temat szczepień obowiązkowych 
i zalecanych, które rozszerzają zakres profilaktyki 
chorób zakaźnych powinien się pojawiać także 
w trakcie kolejnych spotkań z rodzicami. Niektóre 
szczepienia stają się aktualne na dalszych etapach 
rozwoju dziecka. Ponadto decyzje rodziców mogą się 
zmieniać pod wpływem nowych informacji, a nierzad-
ko pojawiają się mniej lub bardziej poważne choroby, 
reakcje lub inne nieprzewidziane sytuacje w rozwo-
ju dziecka, które stanowią dodatkową przeszkodę 
w realizacji szczepień zgodnie z PSO lub schematami 
wynikającymi z charakterystyk produktów leczni-
czych poszczególnych preparatów. W takiej sytuacji 
należy indywidualnie modyfikować PSO do potrzeb 
konkretnego dziecka [9].
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 Wydaje się, że obszarami edukacji wakcynolo-
gicznej, które wymagają uporządkowania, aby sy-
stem przekazu informacji zmierzał do wyposażenia 
rodziców w kompetencje zdrowotne do racjonalnego 
decydowania w sprawach własnego zdrowia i swo-
ich najbliższych, to konieczność nowych rozwiązań 
organizacyjnych w placówkach lekarza rodzinnego, 
których skutkiem powinno być powołanie zespołów 
i liderów edukacji dotyczącej szczepień, następnie 
doskonalenie warsztatu komunikacji interpersonal-
nej, dbanie o jednomyślność w przekazie informacji 
o szczepieniach, rozwijanie umiejętności pracy w ze-
spole oraz stałe poszukiwanie wiedzy uzasadnionej 
naukowo [22].
 Bardzo ważnym elementem zwiększającym sku-
teczność procesu edukacji wakcynologicznej jest prze-
strzeganie wytycznych opartych na wynikach badań 
naukowych, wśród których najważniejsze stanowi 
dostosowanie zakresu informacji indywidualnie dla 
każdego rodzica/opiekuna, przekazanych w sposób 
uporządkowany, z wykorzystaniem materiałów stan-
dardowych oraz przygotowanych wyłącznie dla osoby 
edukowanej. Istotne jest również upewnienie się, że 
rodzic jest opanowany i nastawiony na odbiór infor-
macji, ponieważ wysokie pobudzenie emocjonalne 
może prowadzić do zakłócenia procesu komunikacji 
i zdolności decyzyjnych. Zachowanie dobrych relacji 
z osobą edukowaną sprzyja budowaniu pozytywnej 
motywacji do poszukiwania uzasadnionych naukowo 
informacji na temat szczepień ochronnych [14, 16, 
17, 33].

Podsumowanie

 Kształtowanie postaw społecznych dotyczących 
zachowania zdrowia i zapobiegania chorobom zakaź-
nym stanowi ważny priorytet wśród zalecanych działań 
profilaktycznych. Jednym z warunków skutecznej 
realizacji szczepień ochronnych jest profesjonalna 
edukacja wakcynologiczna, tj. wykazanie empatii wo-
bec obaw i wątpliwości rodziców oraz merytorycznie 
uzasadnione podejmowanie rozmowy o ich korzyściach 
i ryzyku. W dużej mierze zależy to od doświadczenia 
zawodowego oraz systematycznego uaktualniania po-
siadanej wiedzy z zakresu wakcynologii. Zaplanowanie 
edukacji zgodnie z zasadami cyklu działania zorganizo-
wanego ma istotny wpływ na zmianę postaw rodziców 
oraz przełamywanie barier związanych z brakiem 
akceptacji szczepień ochronnych.

Wnioski 
1. Edukacyjna działalność personelu medycznego 

w zakresie szczepień ochronnych jest istotnym 
elementem społecznej akceptacji szczepień 
ochronnych jako podstawowej metody profilak-
tyki chorób zakaźnych 

2. Skuteczne realizowanie edukacji wakcynologicz-
nej przez personel medyczny, w tym pielęgniarki 
wymaga stałego doskonalenia zawodowego i roz-
woju osobowego. 

3. Interdyscyplinarny charakter nowoczesnej edu-
kacji wakcynologicznej może stanowić pożądany 
kierunek w rozwoju czynnej immunizacji.
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