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JEDNYM GŁOSEM 
O SZCZEPIENIACH 
Panująca epidemia nie tylko pokazuje, jak ważną rolę 
odgrywa zintegrowane środowisko medyczne, lecz 
również pozwala dostrzec problem niewykorzystane-
go potencjału personelu pielęgniarskiego. Rozszerzo-
ny zakres kompetencji pielęgniarek powinien zostać 
uzupełniony o nowe obowiązki, które w przyszłości 
pozwolą wzmocnić działania służby zdrowia na rzecz 
zabezpieczenia kraju przed następną epidemią. Ogól-
nopolski system monitorowania szczepień ochron-
nych, który umożliwiłby sprawdzenie czy pacjent 
ma wykonane szczepienie zgodnie z kalendarzem, to 
jeden z elementów, który dodatkowo udoskonaliłby 
system ochrony zdrowia.

O roli pielęgniarki w systemie ochrony zdrowia oraz zna-
czeniu Porozumienia na Rzecz Dobrych Praktyk w Szcze-
pieniach rozmawiamy z dr. Pawłem Żukiem, prezesem za-
rządu Centrum Medyczno-Diagnostycznego w Siedlcach.

Jakie są Pana doświadczenia dotyczące współpra-
cy z personelem medycznym w zakresie szczepień 
ochronnych?
Paweł Żuk: Gdy mówimy o naszych doświadczeniach 
w prowadzeniu powszechnych szczepień ochronnych 
w ramach POZ to najważniejsze jest, aby zarówno lekarz, 
jak i pielęgniarka, położna, asystent medyczny, rehabili-
tant czy farmaceuta mówili jednym głosem.

Niezwykle ważne jest, aby pacjent otrzymał jasny 
przekaz co do istotności roli szczepienia ochronnego 
dla niego jako jednostki, ale równocześnie korzyści, 
jakie wynikają z tego dla zdrowia całej populacji.

Drugą istotną sprawą jest podział obowiązków oraz 
kompetencji pomiędzy lekarzem, pielęgniarką i położną. 
Ważne jest, aby informacje, które przekazujemy naszym 
pacjentom były ustrukturyzowane. Pielęgniarka oraz po-
łożna są ważnym elementem tego procesu i nie powin-
no się ograniczać ich roli wyłącznie do wykonania samej 
czynności szczepienia. Kolejną kwestią jest informacja 
w ogólnokrajowych systemach o statusie immunizacji da-
nego pacjenta, przebytych szczepieniach i potencjalnych 
poszczepiennych działaniach niepożądanych. Prowadze-
nie odpowiednich rejestrów w systemie opieki zdrowot-
nej jest bardzo ważne, zarówno dla pacjenta, lekarza, jak 
i dla systemu opieki zdrowotnej. Na podstawie zawartych 
w nich danych można będzie łatwiej dokonywać analiz 
dotyczących bezpieczeństwa i efektywności szczepień 
ochronnych i podejmować decyzje w sprawie ich finan-
sowania. Poprawi to znacząco kontrolę chorób zakaźnych 
w naszym kraju oraz zjawiska uchylania się od szczepień.
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Partnerzy Porozumienia:

Bez zlecenia lekarskiego pielęgniarka może wykonywać 
świadczenia zapobiegawcze, diagnostyczne, lecznicze 
i rehabilitacyjne. Samodzielnie również możemy ordynować 
podawanie niektórych leków, środków spożywczych specjalnego 
przeznaczenia żywieniowego, wyrobów medycznych oraz 
wypisywać recepty w realizacji świadczeń gwarantowanych 
z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej. Te zmiany to 
dla nas szansa na poszerzenie samodzielności i niezależności, 
a dla pacjentów łatwiejszy dostęp do świadczeń medycznych. 
Miejmy nadzieję, że to przełoży się na zmniejszenie kolejek do 
specjalistów.

Zofia Małas
prezes Naczelnej Izby Pielęgniarek i Położnych

znajdź nas

Nasze Porozumienie musi opierać się na promowaniu 
norm społecznych i najlepszych standardów. Wskazy-
wać, jak przeciwdziałać rozprzestrzenianiu się chorób in-
fekcyjnych na każdym etapie. Kolejną rzeczą jest zapew-
nienie wsparcia dla wszystkich osób, które zajmują się 
propagowaniem szczepień ochronnych, zarówno wśród 
całej populacji, jak i grup szczególnego ryzyka. Równie 
ważną rolą Porozumienia jest wsparcie programów edu-
kacyjnych na poziomie przedklinicznym. Kluczowe jest 
stworzenie wspólnego frontu współpracy ze środowiska-
mi szczepionkowymi.

Więcej: https://www.ioz.org.pl/dobre-praktyki-w-szczepieniach

Sytuacja, w jakiej się obecnie znajdujemy, pokazuje, 
jak ważne jest podejście do zdrowia publicznego oraz 
do edukacji społeczeństwa w kontekście chorób za-
kaźnych. Jaka jest w tym rola Porozumienia na Rzecz 
Dobrych Praktyk w Szczepieniach?
P.Ż.: W obecnej sytuacji epidemiologicznej rola Porozu-
mienia jest kluczowa. Ważne jest, aby zbudować wspólną 
platformę porozumienia opartą na wiedzy profesjonali-
stów medycznych, a także na instytucjach zdrowia pu-
blicznego czy szeroko pojętych ośrodkach wpływania na 
opinię społeczną i edukację. Są to obszary, w których bar-
dzo ważne jest podkreślenie stałej i nieprzemijającej roli 
szczepień w ochronie populacji.

Pandemia COVID-19 bardzo boleśnie uwypukliła 
powagę konsekwencji związanych z rozprzestrzenia-
niem się chorób zakaźnych i ogrom korzyści wynikają-
cych z dostępności szczepień ochronnych.

Do tej pory choroby cywilizacyjne oraz choroby przewle-
kłe były domeną rozwijającej się medycyny. Obecnie cho-
roby infekcyjne w sposób dramatyczny wyszły na pierw-
szy plan problemów opieki zdrowotnej na całym świecie. 

Porozumienie na Rzecz Dobrych Praktyk w Szczepie-
niach powstało w 2017 r. z inicjatywy Instytutu Ochro-
ny Zdrowia. Jest to niezależna platforma ekspertów 
medycznych, klinicystów, osób związanych ze świa-
tem nauki oraz przedstawicieli organizacji pacjentów.

Twitter: https://twitter.com/praktykw

LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/42426882


