REKOMENDACJE POPRAWY WYSZCZEPIALNOŚCI PRZECIWKO GRYPIE DZIECI

Realizacja szczepień przeciwko grypie w placówkach oświatowych może podnieść odsetek
zaszczepionych dzieci
Powszechne szczepienia przeciwko grypie umieszczone są jako szczepienia zalecane w polskim Programie
Szczepień Ochronnych. Szczepienie rekomendowane jest wszystkim dzieciom od ukończenia 6 m. ż. W Polsce
szczepionki przeciwko grypie dla dzieci są dostępne w refundacji aptecznej lub w programach profilaktycznych
jednostek samorządu terytorialnego.
Dzieci chorują na grypę trzykrotnie częściej niż dorośli. Co roku na grypę zapada 20-30 proc. dzieci, które
stanowią główne źródło zakażenia wirusem grypy dla otoczenia.
Chcąc możliwie uprościć i skrócić ścieżkę szczepienia dziecka, rekomendujemy wprowadzenie zmian
systemowych, które umożliwią realizację szczepień w szkołach.

Propozycja ścieżki szczepienia przeciwko grypie dzieci w szkole:
1.

Podmiot wykonujący działalność leczniczą dysponujący mobilnym zespołem szczepień zgłasza się do
szkoły.
2. Szkoła i podmiot wykonujący działalność leczniczą (PWDL) realizujący akcję szczepień wspólnie uzgadniają
kwestie organizacyjno-techniczne związane z realizacją akcji szczepień.
3. Szkoła informuje rodziców o planowanej dacie realizacji szczepienia, podając dane kontaktowe PWDL.
4. Rodzic, opiekun zgłasza swoje dziecko do akcji szczepiennej PWDL po wcześniejszym wypełnieniu
formularza kwalifikacji do szczepienia oraz podpisuje zgodę na jego wykonanie.
Wprowadzenie szczepień do szkół równolegle do wdrażanych zmian w programie edukacji (lekcje o zdrowiu)
oraz pozostałych działań z zakresu promocji zdrowia, stwarza doskonałą okazję edukacji zdrowotnej od
najmłodszych lat.

Dobre praktyki na przykładzie Wielkiej Brytanii
W Wielkiej Brytanii, gdzie dzięki dobrym rozwiązaniom systemowym poziom wyszczepialności dzieci
i młodzieży jest jednym z najwyższych w Europie, wynosi około 70 proc. Do znaczącego wzrostu liczby
zaszczepionych przeciwko grypie dzieci przyczyniły się szczepienia w szkołach. Populacyjne szczepienie dzieci
w szkołach znacząco przekłada się także na ograniczenie występowania grypy w całym społeczeństwie.
W sezonie 2019/2020 w Anglii zaszczepiono przeciwko grypie ponad 3 miliony dzieci w wieku przedszkolnym
i podstawowym. Sukces akcji szczepień przeciwko grypie w szkołach opierał się na współpracy placówek
edukacyjnych, rodziców oraz pracowników medycznych.

Podsumowanie
Mając na uwadze skrajnie niski odsetek zaszczepionych dzieci przeciwko grypie w Polsce oraz dobre praktyki
z innych krajów, uważamy za pilną potrzebę wypracowanie rozwiązań systemowych. Dziś w Polsce droga do
zaszczepienia dziecka jest długa. Możliwym rozwiązaniem mogłaby być realizacja szczepień w szkołach.
Głównym wyzwaniem zatem jest wypracowanie i wdrożenie rozwiązań systemowych obejmujących szczepienia
przeciwko grypie w szkołach.
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