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Resort zdrowia zaproponuje zagwarantowanie w budżecie na 2014 rok środków na rozszerzenie kalendarza
szczepień - zapowiedział w czwartek podczas obrad Sejmowej Komisji Zdrowia wiceminister zdrowia Cezary
Rzemek. Chodzi o szczepienia dzieci przeciwko pneumokokom.
W odpowiedzi na dezyderat Komisji wiceminister przedstawił informację nt. możliwości rozszerzenia kalendarza szczepień
obowiązkowych. Przypomniał, że w ministerstwie powołana została grupa robocza, której celem jest zdefiniowanie
problemów w funkcjonowaniu systemu szczepień w kraju i jest ona w trakcie opracowywania propozycji zmiany obecnego
systemu.

przeciwko pneumokokom
Resort zdrowia zaproponuje
zagwarantowanie w budżecie na 2014 rok
środków na rozszerzenie kalendarza
szczepień - zapowiedział w czwartek
podczas obrad Sejmowej Komisji Zdrowia
wiceminister zdrowia Cezary Rzemek.
Chodzi o szczepienia dzieci przeciwko
pneumokokom.
Szczepienie przeciwko WZW typu B
dla chorych dializowanych jednak

Jak przypomniało ministerstwo w informacji dla posłów, już od 2008 roku pojawiały się rekomendacje, aby do kalendarza
szczepień obowiązkowych wprowadzić szczepienia przeciwko pneumokokom dla dzieci. W 2012 roku wprowadzenie
bezpłatnych szczepień przeciwko pneumokokom dla całej populacji dzieci rekomendowała Rada SanitarnoEpidemiologiczna oraz Pediatryczny Zespół Ekspertów ds. Programu Szczepień Ochronnych przy MZ.
Także Główny Inspektor Sanitarny złożył w 2012 roku propozycję do programu szczepień ochronnych na 2013 rok, aby
takim szczepieniem objąć wszystkie dzieci urodzone po 31 grudnia 2012 roku. Jednak ministerstwo, mając na uwadze
ograniczone środki finansowe przeznaczone na ten cel, zaproponowało dalsze rozszerzanie wskazań do obowiązkowego
szczepienia przeciwko pneumokokom populacji dzieci do 3. roku życia objętych systemem pieczy zastępczej. Taka
propozycja znalazła się w projekcie rozporządzenia, które czeka na akceptację kierownictwa resortu, a następnie ma trafić
do konsultacji społecznych i uzgodnień m iędzyresortowych.
- Kiedy będziemy składać propozycje do ustawy budżetowej na 2014 roku, to zaproponujemy, aby rozszerzyć grupę osób
szczepionych obowiązkowo przeciw pneumokokom - zapowiedział Rzemek.
Wiceminister Igor Radziewicz-Winnicki w rozmowie z PAP podkreślił, że resort chce rozszerzać program szczepień,
jednak jest to uzależnione od realiów finansowych. - Proponujemy co roku objęcie coraz większej grupy osób
szczepieniem przeciwko pneumokokom - powiedział. Objęcie szczepieniem przeciwko pneumokokom całej populacji
dzieci kosztowałoby około 150 mln zł - dodał.

bezpłatne
Zgodnie ze stanowiskiem GIS, chorych
dializowanych nadal obejmuje
obowiązkowe szczepienie przeciwko WZW
typu B.
Tychy szczepią przeciwko HPV
Urząd Miasta w Tychach finansuje akcję
profilaktycznych szczepień przeciwko
ludzkiemu wirusowi brodawczaka (HPV) pt.
"Program zapobiegania czynnikom ryzyka
raka szyjki macicy - szczepienia przeciw
HPV dla dziewcząt 12-letnich". Do
opłacanych z kasy miasta szczepień
uprawnionych jest ok. 530 dziewcząt w
wieku 12 lat. Koszty akcji w tym roku
sięgają 160 tys. zł.

Wywiady
Zróbmy dobry użytek z układu
odporności: wykorzystajmy

- Nie ma żadnych przeszkód, by firmy, które są producentami szczepionek przeciwko pneumokokom, złożyły wniosek
o objęcie ich refundacją. Czekam i zachęcam - powiedział Radziewicz-Winnicki.
Obecnie przeciwko pneumokokom bezpłatnie (obowiązkowo) szczepi się tylko dzieci z wybranych grup ryzyka, w tym
wcześniaki. Tymczasem według ekspertów grupą szczególnie zagrożoną chorobami wywoływanymi przez pneumokoki
są wszystkie dzieci do ukończenia 2. roku życia (a w dalszej kolejności wszystkie dzieci w wieku od ukończenia 2 do 5 lat).

szczepienia!
Czy chcemy powrotu do czasów, kiedy
uodpornić się przeciw chorobom zakaźnym
można było tylko w wyniku zachorowania,
a ceną były cierpienie, powikłania i zgony?
Nie dopuśćmy do tego, by powróciły
choroby, które przez wieki nękały ludzkość
- wzywa immunolog prof. Janusz
Marcinkiewicz w związku z trwającym
Tygodniem Szczepień oraz zbliżającym się
Światowym Dniem Immunologii.
Pieniądze i środki na zdrowie
publiczne muszą trafić do samorządu
Z dr med. Maciejem Pirógiem, doradcą
społecznym Prezydenta RP ds. zdrowia,
rozmawia Sylwia Szparkowska
Możemy postulować, ale ktoś musi
chcieć słuchać
Z prof. Andrzejem Wojtczakiem,
Przewodniczącym Rady SanitarnoEpidemiologicznej przy Głównym
Inspektorze Sanitarnym, rozmawia
Justyna Wojteczek

Wytyczne
Postępowanie w niepoż ądanych
odczynach poszczepiennych o
podłożu alergicznym - wytyczne 2012
Przeczytaj wytyczne American Academy of
Allergy, Asthma and Immunology i
American College of Allergy Asthma and
Immunology z komentarzami ekspertów.
Programy szczepień przeciwko
ludzkiemu wirusowi brodawczaka.
Aktualne (2012) stanowisko
European Centre for Disease
Prevention and Control (ECDC)
Szczepienia przeciwko wirusowemu
zapaleniu wątroby typu A. Aktualne
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(2012) stanowisko Światowej
Organizacji Zdrowia (WHO)
Jaka jest epidemiologia zakażeń wirusem
zapalenia wątroby typu A? Co wiadomo o
skuteczności, efektywności i
bezpieczeństwie szczepionek przeciwko
WZW typu A? Od czego zależy wybór
strategii szczepień przeciwko WZW typu A?
Poznaj stanowisko WHO.

Przegląd badań
Szczepionka przeciwko półpaścowi
b yła bezpieczna
Po wprowadzeniu powszechnych
szczepień przeciwko rotawirusom w
Australii zmniejszyła się częstość
hospitalizacji z powodu ostrej
biegunki
Szczepionka przeciwko HPV była
bezpieczna
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