Tytuł: Program Szczepień Ochronnych na 2012 rok – rozszerzony zakres szczepień w grupach
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Immunization Programme for 2012 – the larger risk groups. Small changes – a big challenge for
those realizing immunization schedule.
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Streszczenie:
Od 2007 r. głównym priorytetem zmian postulowanym przez Pediatryczny Zespół Ekspertów ds.
Programu Szczepień Ochronnych (PZEdsPSO) jest wprowadzenie do Programu Szczepień
Ochronnych (PSO) powszechnych szczepień przeciwko pneumokokom dla dzieci poniżej 2. r.ż. W
tym roku po raz kolejny nieujęto ich w ogłoszonym przez Ministerstwo Zdrowia PSO. Jednak w
związku z zagrożeniem inwazyjną chorobą pneumokokową (IChP), postanowiono rozszerzyć
szczepienia, uwzględniając większą liczbę dzieci z grup ryzyka (Tabela1.) 1. Rozporządzenie
Ministra Zdrowiaz 18 sierpnia 2011 r. w sprawie obowiązkowych szczepień ochronnych, na
podstawie art. 17 ust. 10 ustawy z 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i
chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U. Nr 234), nie tylko rozszerza obowiązkowe szczepienia
przeciwkopneumokokom w grupach ryzyka, ale również wprowadza inne zmiany, w tym
przedstawia nowe regulacje wykonawcze.

Abstract:
Since 2007, the main objective of the Pediatric Experts Group on Immunization Programme was
to include pneumococcal vaccination in the routine vaccination schedule in children under 2
years of age. Vaccination schedule of the Ministry of Health do not include universal
pneumococcal vaccination this year. However the National Immunization Programme for 2012
include pneumococcal vaccination programme for the larger risk groups, targeting groups of
children with higher epidemiological risk (Table 1)1. Regulation of the Ministry of Health of 18
August 2011on compulsory immunizations, on the basis of Article Paragraph 17. 10 of the Act of

5 December 2008 on preventing and fighting infections and infectious diseases in humans
(Journal of Laws No. 234) not only extends the mandatory vaccinations against pneumococcus
inrisk groups, but also introduces other changes and shows new regulations.

