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Manifest ekspertów Unii Europejskiej
w sprawie szczepień przeciw grypie
Nasza odpowiedź na zagrożenia związane z grypą
w Europie
My, Grupa Sterująca ds. Szczepień przeciw Grypie (The Steering Group on Influenza Vaccination), wraz z ekspertami Ogólnopolskiego Programu Zwalczania Grypy oraz innymi sygnatariuszami niniejszej deklaracji wzywamy do wzmożonych działań na rzecz zwiększenia poziomu wyszczepialności przeciw
grypie w Europie w celu zmniejszenia obciążenia związanego
z tą chorobą, a tym samym poprawy stanu zdrowia i jakości
życia obywateli.
Grypa jest chorobą zagrażającą życiu. Każdego roku dotyka 5–10% ludności świata, powodując 650 tys. zgonów
i 3–5 mln przypadków poważnych chorób na całym
świecie1.
Grypa jest szczególnie niebezpieczna dla najbardziej
wrażliwych grup osób, takich jak osoby starsze, osoby
cierpiące na przewlekłe schorzenia, kobiety w ciąży
i dzieci, ponieważ są one w większym stopniu narażone na
wystąpienie poważnych powikłań z powodu zakażenia
wirusem grypy2.
Szczepionka przeciw grypie jest jednym z największych
osiągnięć medycznych minionego stulecia i jednym z najpotężniejszych, najbardziej opłacalnych i potwierdzonych
naukowo środków w dziedzinie zdrowia publicznego dostępnych obecnie3. Od prawie 80 lat4 szczepienia przeciw grypie chronią ludność świata przed pandemiami
grypy oraz zmniejszają ekonomiczne i społeczne obciążenie związane z grypą sezonową.
Szczepienia przeciw grypie odgrywają kluczową rolę
w walce z opornością na środki przeciwdrobnoustrojowe
poprzez ograniczenie występowania zakażeń wirusowych
i zmniejszenie liczby przepisywanych antybiotyków.
Wskaźnik objęcia szczepieniami przeciw grypie sezonowej pozostaje niski w większości krajów Europy, a w wielu
z nich spada5. Niewielkie zapotrzebowanie na szczepienia
można wiązać z postrzeganą niską potrzebą szczepień
przeciw grypie z powodu niedoszacowania dotkliwości
i podatności na grypę.
Kompleksowe zrozumienie bezpieczeństwa i korzyści płynących ze szczepień przeciw grypie sezonowej, ich
wpływu na przenoszenie się zakażeń i zmniejszenie
zjadliwości chorób ma zasadnicze znaczenie w kontekście
obecnych wyzwań stojących przed systemami opieki
zdrowotnej UE6.

ceniem Rady Europejskiej z 2009 r. w sprawie szczepień
przeciw grypie sezonowej9, w którym zachęca się państwa
członkowskie do ustanowienia i wdrożenia strategii mających
na celu zwiększenie zakresu szczepień przeciw grypie
u wszystkich osób w grupie wysokiego ryzyka, dążąc do uzyskania co najmniej 75-proc. wskaźnika objęcia szczepieniami,
apelujemy do unijnych i krajowych decydentów politycznych,
odpowiednich społeczności i organizacji o:

Zagrożenia grypą
1. Uznanie obciążenia związanego z grypą oraz znaczenia jej
zapobiegania poprzez przeznaczenie odpowiednich środków na walkę z chorobą, opracowanie i skuteczne wdrożenie krajowych programów szczepień przeciw grypie,
w tym ustanowienie docelowych wskaźników objęcia
szczepieniami w politykach krajowych.
2. Zapewnienie odpowiedniego i dokładnego monitorowania epidemiologii, obciążenia chorobami i wskaźników
objęcia szczepieniami we wszystkich państwach UE,
aby umożliwić ocenę krajowych programów szczepień
przeciw grypie i komunikację dostosowaną do potrzeb.
3. Uznanie związku między poziomem objęcia szczepieniami w trakcie sezonów grypy, a gotowością na wypadek
pandemii.
4. Zwrócenie uwagi na znaczenie szczepień przeciw grypie
w grupach ryzyka10 oraz na obciążenie chorobami tych
grup, zapewniając odzwierciedlenie ich potrzeb w krajowych programach szczepień przeciw grypie.
5. Promowanie stosowania szczepień przeciw grypie wśród
wszystkich pracowników ochrony zdrowia w celu dania
pozytywnego przykładu i wypełnienia zobowiązania etycznego wobec pacjentów, a także w uznaniu dodatkowego obciążenia, jakie choroba stanowi dla rodzin pracowników ochrony zdrowia.

Świadomość grypy i zaufanie publiczne
1. Zaangażowanie się w wielostronny dialog z udziałem
wielu zainteresowanych stron, w szczególności pracowników ochrony zdrowia i organów ds. zdrowia, w celu podniesienia świadomości społecznej na temat znaczenia
i bezpieczeństwa szczepień przeciw grypie oraz przywrócenia zaufania do szczepień przeciw grypie, aby zwiększyć ich rozpowszechnienie.

Podjęcie wyzwań związanych z grypą w Europie wymaga
holistycznego, ukierunkowanego na ludzi, ogólnosystemowego podejścia do świadomości na temat chorób,
szkolenia i zintegrowanej opieki, w ramach którego
wszystkie zainteresowane strony7 łączą swoje różnorodne umiejętności i zasoby w jednym głosie. ................

2. Organizowanie programów szkoleniowych dla pracowników ochrony zdrowia w dziedzinie szczepień, obciążenia
związanego z grypą, zalecanych celów w zakresie objęcia szczepieniami populacji oraz najlepszych sposobów
angażowania pacjentów i słuchania ich podczas rozmowy
na temat potrzeby szczepień, rozwiewania mitów i przypuszczeń dotyczących szczepień.

Zgodnie z rezolucją WHO z 2003 r. w sprawie zapobiegania
i kontroli pandemii grypy oraz rocznych epidemii8 oraz zale-

3. Zagwarantowanie, że grupy ryzyka rozumieją zagrożenie
dla swojego zdrowia w przypadku zachorowania na grypę.

4. Docenienie wkładu szczepień przeciw grypie w walkę
z opornością na środki przeciwdrobnoustrojowe
poprzez ograniczenie wtórnych zakażeń bakteryjnych,
w przypadku których potrzebne są antybiotyki, oraz
poprzez ograniczenie niewłaściwego stosowania antybiotyków dzięki zapobieganiu chorobom wirusowym.

Dobre praktyki i dostępność
1. Wzmocnienie wymiany dobrych praktyk na poziomie
europejskim wokół krajowych planów szczepień przeciw
grypie w celu spełnienia zaleceń WHO dotyczących
zapobiegania i kontroli pandemii grypy oraz corocznych
epidemii.
2. Zachęcanie do rozwoju międzyzawodowej współpracy
pracowników ochrony zdrowia na poziomie lokalnym,
regionalnym i krajowym w celu budowania wsparcia,
zaufania i dostępu do szczepień przeciw grypie w całym
sektorze, poprzez wymianę najlepszych praktyk zawodowych i regulacyjnych na poziomie europejskim.

Podpisując Manifest, zobowiązujemy się do podnoszenia
świadomości na temat obciążenia związanego z grypą.
Manifest zwraca się z prośbą, szczególnie w ramach Europejskiego Dnia Wiedzy o Grypie, o umożliwienie dostarczania
skoordynowanych komunikatów od różnych zainteresowanych stron.

Zobowiązujemy się do wprowadzenia jasnego planu wdrożenia niniejszego Manifestu poprzez regularne dokonywanie
przeglądu postępów w osiąganiu jego celów i zadań, przy
wszystkich odpowiednich okazjach.

Współprzewodniczący Grupy Sterującej ds. Szczepień przeciw
Grypie:
Françoise Grossetête, poseł do Parlamentu Europejskiego
Thomas Szucs, Dyrektor, Europejskie Centrum Medycyny
Farmaceutycznej na Uniwersytecie w Bazylei, Szwajcaria
Członkowie Grupy Sterującej ds. Szczepień przeciw Grypie:
Susanna Esposito, prezes Światowego Stowarzyszenia
Chorób Zakaźnych i Zaburzeń Immunologicznych (WAidid),
profesor zwyczajny pediatrii, Universitá degli Studi di
Perugia, Perugia, Włochy
Marco Goeijenbier, Szpital Portowy Medycyny Wewnętrznej,
Instytut Chorób Tropikalnych, Rotterdam, Holandia, członek
Europejskiej Naukowej Grupy Roboczej ds. Grypy (ESWI)
Emilie Karafillakis, pracownik naukowy, projekt „Vaccine
Confidence”, Londyńska Szkoła Higieny i Medycyny Tropikalnej (LSHTM)
Sally Kendall, przewodnicząca, Europejskie Forum Opieki
Podstawowej (EFPC), profesor środowiskowej opieki pielęgniarskiej i zdrowia publicznego, Centrum Badań nad Usługami Zdrowotnymi, Uniwersytet w Kent
Ber Oomen, sekretarz wykonawczy, Europejskie Organizacje
Pielęgniarek Wyspecjalizowanych (ESNO)
Roberta Savli, dyrektor ds. strategii i polityki, Europejska
Federacja Stowarzyszeń Pacjentów z Chorobami Alergicznymi i Dróg Oddechowych (EFANET)
Julia Tainijoki-Seyer, doradca medyczny, Światowe Stowarzyszenie Medyczne (WMA)
Jamie Wilkinson, dyrektor ds. zawodowych, Grupa Farmaceutyczna Unii Europejskiej (PGEU)
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01 Global Seasonal Influenza-associated Mortality Collaborator Network,
Estimates of global seasonal influenza-associated respiratory mortality:
a modelling study, grudzień 2017 r., http://dx.doi.org/10.1016/S0140-6736(17)33293-2 [dostęp z dnia 18 grudnia 2017 r.].

06 Martin Seychell, zastępca dyrektora generalnego DG Santé, wygłaszając
przemówienie na temat wysłuchania na wysokim szczeblu w sprawie
wdrożenia zalecenia rady w sprawie szczepień przeciwko grypie sezonowej w dniu 30 kwietnia 2015 r.

02 2008 ECDC Guidance on Priority Risk Groups for Influenza Vaccination.

07 Zainteresowane strony to: decydenci polityczni, przedstawiciele grup
pacjentów, przedstawiciele grup ryzyka, pracownicy ochrony zdrowia,
pracownicy naukowi i przedstawiciele przemysłu.

03 Vytenis Andriukaitis, komisarz ds. zdrowia i bezpieczeństwa żywności,
wręcza unijną nagrodę zdrowotną dla organizacji pozarządowych
promujących szczepienia na dorocznej Platformie Polityki Zdrowotnej
UE w dniu 27 listopada 2017 r.

08 Rezolucja WHO w sprawie zapobiegania i kontroli pandemii grypy oraz
rocznych epidemii, 28 maja 2003 r.

04 Hannoun C., The evolving history of influenza viruses and influenza
vaccines, Expert Rev Vaccines. 2013 Sep;12(9):1085–94.

09 Zalecenie Rady z dnia 22 grudnia 2009 r. w sprawie szczepień przeciw
grypie sezonowej 2009/1019/UE, Dz.U. L 348 z 29.12.2009 r., s. 71–72.

05 Szczepienia przeciw grypie sezonowej w Europie, zalecenia dotyczące
szczepień i wskaźniki objęcia szczepieniami w państwach członkowskich UE w odniesieniu do ośmiu sezonów grypy w latach od
2007–2008 do 2014–2015, https://ecdc.europa.eu/sites/portal/files/
documents/influenza-vaccination-2007%E2%80%932008-to-2014%
E2%80%932015.pdf [dostęp z dnia 29 listopada 2017 r.].

10 Grupa osób starszych, zwykle w wieku od 65 lat; osoby cierpiące na
przewlekłe schorzenia, kobiety w ciąży, dzieci (poniżej 2. roku życia lub
poniżej 5. roku życia), jak wspomniano w wytycznych ECDC w sprawie
priorytetowych grup ryzyka w odniesieniu do szczepień przeciwko
grypie.

— Zrealizować ponad 11 edycji debat eksperckich z cyklu: Flu
Meeting i Flu Forum, które są największymi spotkaniami
przedstawicieli: instytucji publicznych, samorządów, towarzystw i ekspertów medycznych, posłów, a także dziennikarzy,
podczas których inaugurowany i podsumowywany jest co
roku sezon grypowy. Wzięło w nich udział blisko 1,5 tys.
liderów opinii w tej dziedzinie, w tym przedstawiciele:
Prezydenta RP, Ministerstwa Zdrowia, Sejmu, Senatu RP oraz
władze miast.
— Skutecznie wspierać projekt refundacji szczepień dla pacjentów powyżej 65 roku życia. Obecnie eksperci programu
zwracają uwagę na kolejne grupy ryzyka, które należy objąć
szczególną opieką.

Kim jesteśmy?
— Ogólnopolski Program Zwalczania Grypy to inicjatywa niezależnych ekspertów medycznych w dziedzinie profilaktyki
grypy, wspierana przez blisko trzynaście największych towarzystw medycznych, w tym także Polskie Towarzystwo Wakcynologii oraz Naczelną Izbę Lekarską.
— Od ponad 6 lat OPZG podejmuje działania na rzecz edukacji
i profilaktyki grypy w Polsce.
— Nad realizacją programu, czuwa Rada Naukowa, pod kierunkiem prof. Adama Antczaka, składająca się z ekspertów z kluczowych dziedzin medycyny.

Kto nas wspiera?
— Program zdobył uznanie wśród najważniejszych instytucji działających na rzecz zdrowia publicznego zarówno w Polsce, jak
i na arenie międzynarodowej.
— Do grona naszych partnerów należą m.in.: Ministerstwo Pracy
i Polityki Społecznej, Główny Inspektorat Sanitarny, Federacja
Pacjentów Polskich, Naczelna Izba Pielęgniarek i Położnych,
Polskie Towarzystwo Chorób Płuc, Polskie Towarzystwo Kardiologiczne, Polskie Towarzystwo Diabetologiczne oraz Polskie Towarzystwo Medycyny Rodzinnej.

— Wdrożyć cykl punktowanych szkoleń e-learningowych dla
lekarzy i personelu medycznego prowadzonych w ramach
Wirtualnej Akademii Grypy. Składa się ona obecnie z 14
modułów tematycznych, dzięki którym pracownicy ochrony
zdrowia mają możliwość podnoszenia swojej wiedzy na
temat grypy, grup ryzyka, powikłań pogrypowych i szczepień.
— Rozpowszechnić realizację programów profilaktyki zdrowotnej wśród samorządów – w ramach programu OPZG statuetki Samorządowego Lidera, za prowadzone programy profilaktyczne nt. grypy, otrzymało ponad 150 przedstawicieli
miast i gmin.
— Ustanowić 1 października Ogólnopolskim Dniem Profilaktyki
Grypy oraz zorganizować wiele akcji bezpłatnych szczepień,
a także licznych wydarzeń, podnoszących świadomość społeczeństwa na temat grypy i jej powikłań.
— Doprowadzić do wymiany międzynarodowej, w ramach której
eksperci z Polski pracują w grupach eksperckich wspierających walkę z grypą w UE, jak np. RAISE (Raise Awareness
of Influenza Strategies in Europe).
— We współpracy z jedną z największych firm doradczych na
świecie – E&Y, policzyć „koszty grypy” – czyli wydatki budżetowe oraz obciążenia polskich pracodawców wynikające
z wysokiego poziomu zachorowań na grypę.
— Przygotować ponad 100 materiałów edukacyjnych, w tym gry
edukacyjne, animacje, materiały wideo, ulotki, plakaty, broszury i poradniki dla przychodni i gabinetów szczepień.

— W działania programu angażują się także partnerzy o zasięgu
międzynarodowym m.in. World Medical Association oraz organizacja HOPE – European Hospital and Healthcare Federation.

Co jeszcze przed nami?

— Od wielu lat program jest również wspierany przez organizacje zrzeszające pracodawców oraz środowiska samorządowe m.in. Związek Miast Polskich i Związek Powiatów
Polskich.

Przed programem OPZG kolejne wyzwania. Eksperci programu
postulują m.in. konieczność:

Co już udało nam się osiągnąć?

— Ciągłego budowania świadomości lekarzy, pielęgniarek, społeczeństwa oraz mediów i władz na szczeblu rządowym
i samorządowym w zakresie zapobiegania zachorowaniom
na grypę, leczenia i walki z powikłaniami pogrypowymi.

Program od ponad 6 lat prowadzi w Polsce działania edukacyjne
na rzecz budowania świadomości zagrożeń wynikających z tej
choroby, jak i podniesienia poziomu wyszczepialności przeciw
grypie, zarówno wśród pacjentów z grup ryzyka, jak też w całym
społeczeństwie.

— Wprowadzenia szczepień przeciw grypie na listę bezpłatnych
leków dla osób powyżej 75 roku życia, ze względu na największą śmiertelność związaną z powikłaniami pogrypowymi w tej grupie chorych oraz poszukiwanie sposobów na
podniesienie wyszczepialności w innych grupach ryzyka,
w tym wśród dzieci.

Do tej pory dzięki naszym działaniom udało się:
— Zbudować największą w Polsce platformę dialogu pomiędzy:
instytucjami, liderami opinii i lekarzami, pracującą nad edukacją społeczeństwa, systemowymi zmianami dotyczącymi
profilaktyki grypy w Polsce oraz podniesieniem poziomu jej
wyszczepialności.
— Zaprosić wielu przedstawicieli środowisk: medycznych,
farmaceutycznych, ekonomicznych i prawniczych do stworzenia raportów będących podstawą do wdrożenia zmian
w systemie ochrony zdrowia, mających na celu ochronę
pacjentów z grup ryzyka (seniorzy, kobiety w ciąży, pacjenci
kardiologiczni i diabetologiczni) oraz zmniejszenie ryzyka
pandemii w naszym kraju. Raporty dostępne na stronie:
www.opzg.pl.

— Wzorem innych krajów UE zwiększenia uprawnień farmaceutów i pielęgniarek do wykonywania szczepień ochronnych oraz wprowadzenia możliwości szczepień w aptekach.
— Ułatwienia dostępu dla pacjentów do szczepień w Zakładach
Opieki Zdrowotnej (ZOZ).
— Organizacji kolejnych spotkań przedstawicieli instytucji publicznych, patronów i partnerów, samorządowców, ekspertów
medycznych, posłów, a także dziennikarzy z cyklu Flu Meeting
i Flu Forum podnoszących najważniejsze kwestie w dziedzinie profilaktyki grypy.
— Monitorowania najważniejszych wskaźników dot. profilaktyki
i zachorowań oraz efektów zmian systemowych na poziomie
krajowym.

OPZG/Manifest/09/2019

