
 

POLSKIE TOWARZYSTWO PEDIATRYCZNE 

ZARZĄD GŁÓWNY 
Klinika Pediatrii i Onkologii Dziecięcej, ul. Unii Lubelskiej 1, 71-252 Szczecin, tel.  91 425 0516,  91 425 35 15; fax: 91 425 0517 

e-mail: sekretariat@ptp.edu.pl 

1 

 

 
  

 

Prezes Zarządu Głównego 

Polskiego Towarzystwa 

Pediatrycznego 

Prof. dr hab. Jarosław Peregud-

Pogorzelski 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

www.ptp.edu.pl 

 

                                                                                                               Szczecin 18.10.2019r. 

PTP/37/2019 

 

 

Szanowny Pan  

Prof. Łukasz Szumowski 

Minister Zdrowia Rzeczypospolitej Polskiej 

 

             
 

 W związku z planowanymi zmianami w Programie Szczepień Ochronnych 

(PSO) w 2020 roku dotyczących zakupu szczepionki przeciwko pneumokokom 

Zarząd Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego rekomenduje szczepionkę PCV 13 

dla wszystkich dzieci. Do PSO powinna zostać wybrana szczepionka o najszerszym 

pokryciu serotypów pneumokoka. 

Uzasadnienie: 

1. szczepionka PCV13 ma najszersze pokrycie szczepionkowe izolatów 

wielolekoopornych. Serotypy pneumokokowe zawarte w szczepionce są 

najczęściej odpowiedzialne za wystąpienie zakażeń wielolekoopornych u 

dzieci poniżej 5. roku życia. Serotyp 19A stanowi kluczowy problem 

epidemiologiczny w kontekście lekooporności.  

2. konieczny jest wybór szczepionki zapewniającej najszerszą ochronę, czyli 

najszersze pokrycie serotypów występujących w Polsce, co jest zgodne z 

rekomendacjami Światowej Organizacji Zdrowia. 

3. szczepionka PCV13 obejmuje serotypy pneumokokowe najczęściej 

odpowiedzialnych za wystąpienie inwazyjnej choroby pneumokokowej 

(IChP). Serotypy 3, 14 i 19A (serotyp 3 i 19A obecne tylko w szczepionce 

PCV13) to najczęściej występujące serotypy pneumokokowe 

odpowiedzialne za IChP w Polsce w 2018 roku u dzieci < 2. r.ż. i < 5. r.ż. W 

2018 roku wyraźny jest wzrost udziału serotypów: 3, 6A i 19A w 
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wykrywalności IChP u dzieci < 5. r.ż.  

4. szczepionka PCV13 zawiera serotypy pneumokoka najczęściej 

odpowiedzialne za zgony na inwazyjną chorobę pneumokokową (IChP). 

Serotyp 3 (obecny tylko w szczepionce PCV 13) jest najczęstszą przyczyną 

śmierci związaną z ICHP r. w całej populacji w Polsce. 

Ponadto rekomendujemy, aby dzieci do 19 roku życia, a nie jak obecnie do 5 roku 

życia, będące w grupie wysokiego ryzyka zachorowania na IChP otrzymały 

szczepionkę PCV 13.  

Będziemy zobowiązani rozważenie zmian w zakupie szczepionek tak, aby dać 

możliwość wyboru lekarzom jednoczesnego korzystania z różnych dostępnych 

produktów w ramach tych samych szczepień.  Takie rozwiązanie pozwoliłoby 

lekarzowi stosować każdy z tych produktów w zależności od jego wiedzy 

medycznej i uzasadnionych potrzeb zdrowotnych pacjenta. Takie rozwiązanie 

miałoby ogromny wpływ na zwiększenie zaufania do szczepień, zmniejszenie 

liczby odmów szczepień. Ten system stosowany jest w wielu krajach europejskich.                                                   

 

 

Z wyrazami szacunku 

 

             Prof. dr hab. n. med. Jarosław Peregud-Pogorzelski 
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