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Użycie nazw handlowych szczepionek
służy wyłącznie do celów 

identyfikacyjnych 

i nie oznacza poparcia 

przez KK w dziedzinie pediatrii.



 
 

KOMUNIKAT 
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Na podstawie art. 17 ust. 11 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o ]DSRELHJDQLX�RUD]�]ZDOF]DQLX�]DNDĪHĔ�L FKRUyE�
]DNDĨQ\FK�X ludzi (Dz. U. z 2020 r. poz. 1845, z SyĨQ��]P�1)��RJáDV]D�VLĊ�3URJUDP�6]F]HSLHĔ�2FKURQQ\FK�QD�URN�
������NWyU\�VWDQRZL�]DáąF]QLN�GR�QLQLHMV]HJR�NRPXQLNDWX�� 
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Sanitarnego 

Krzysztof Saczka 
 

 
1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosWDá\� RJáRV]RQH�Z Dz. U. z 2020 r. poz. 2112 i 2401 oraz z 2021 r. 

poz. 159, 180, 255, 616, 981 i 1773. 

DZIENNIK URZĘDOWY
MINISTRA ZDROWIA

Warszawa, dnia 28 października 2021 r.

Poz. 85

 

 

=DáąF]QLN�GR�NRPXQLNDWX 

*áyZQHJR�,QVSHNWRUD�6DQLWDUQHJR 

z dnia ���SDĨG]LHUQLND�2021 r. (poz. 85) 

3URJUDP�6]F]HSLHĔ�2FKURQQ\FK�QD�URN����2 
3URJUDP�6]F]HSLHĔ�2FKURQQ\FK�QD�URN����2��]ZDQ\�GDOHM�Ä362´��VNáDGD�VLĊ�] QDVWĊSXMąF\FK�F]ĊĞFL� 

I. 6]F]HSLHQLD�RERZLą]NRZH� 

$��6]F]HSLHQLD�RERZLą]NRZH�G]LHFL�L PáRG]LHĪ\�ZHGáXJ�ZLHNX�± NDOHQGDU]�V]F]HSLHĔ� 

$����:DULDQW� V]F]HSLHĔ�] XĪ\FLHP�V]F]HSLRQNL�Z\VRNRVNRMDU]RQHM�'7D3-IPV-Hib albo DTaP-IPV-Hib-WZWB ± VWRVXMH� VLĊ�Z SU]\SDGNX�GRVWĊSQRĞFL�
do szczepionek wysokoskojarzonych. 

%��6]F]HSLHQLD�RERZLą]NRZH�RVyE�QDUDĪRQ\FK�Z VSRVyE�V]F]HJyOQ\�QD�]DNDĪHQLH�Z ]ZLą]NX�] SU]HVáDQNDPL�NOLQLF]Q\PL�OXE epidemiologicznymi. 

C. Szczepienia poekspozycyjne. 

II. Szczepienia zalecane. 

,,,��,QIRUPDFMH�X]XSHáQLDMąFH�± zasady V]F]HSLHĔ�SU]HFLZ�Z\EUDQ\P�FKRURERP�]DNDĨQ\P� 

,9��2JyOQH�]DVDG\�SU]HSURZDG]DQLD�L RUJDQL]DFML�V]F]HSLHĔ� 
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Szczepienia obowiązkowe

20 min

 

 

KOMUNIKAT 
GŁÓWNEGO INSPEKTORA SANITARNEGO 

z dnia 28 października 2022 r. 

w sprawie Programu Szczepień Ochronnych na rok 2023 

Na podstawie art. 17 ust. 11 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń 

i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U. z 2022 r. poz. 1657) ogłasza się Program Szczepień Ochronnych na rok 

2023, który stanowi załącznik do niniejszego komunikatu. 

 GŁÓWNY INSPEKTOR SANITARNY   

wz. Głównego Inspektora Sanitarnego  

Zastępca Głównego Inspektora Sanitarnego 

  Krzysztof Saczka 

 

DZIENNIK URZĘDOWY
MINISTRA ZDROWIA

Warszawa, dnia piątek, 28 października 2022 r.

Poz. 113

Załącznik do komunikatu 

Głównego Inspektora Sanitarnego                

z dnia 28 października 2022 r. (poz. 113) 

Program Szczepień Ochronnych na rok 2023 

Program Szczepień Ochronnych na rok 2023, zwany dalej „PSO”, składa się z następujących części: 

I. Szczepienia obowiązkowe. 

A. Szczepienia obowiązkowe dzieci i młodzieży według wieku – kalendarz szczepień. 

A.1. Wariant szczepień z użyciem szczepionki wysokoskojarzonej DTaP-IPV-Hib albo DTaP-IPV-Hib-WZWB – stosuje się w przypadku dostępności 
do szczepionek wysokoskojarzonych. 

B. Szczepienia obowiązkowe osób narażonych w sposób szczególny na zakażenie w związku z przesłankami klinicznymi lub epidemiologicznymi. 

C. Szczepienia poekspozycyjne. 

II. Szczepienia zalecane. 

III. Informacje uzupełniające – zasady szczepień przeciw wybranym chorobom zakaźnym. 

IV. Ogólne zasady przeprowadzania i organizacji szczepień.  

Dziennik Urzędowy Ministra Zdrowia – 2 – Poz. 113

Szczepienia zalecane



Choroby pneumokokowe dzieci i dorosłych
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1. Centers for Disease Control and Prevention. Pneumococcal disease. In: Atkinson W, et al, eds. Epidemiology and Prevention of Vaccine-Preventable Diseases. 12th ed., second printing. 
Washington, DC: Public Health Foundation; 2012:233-248; 2. Huang SS, et al. Vaccine. 2011;29:3398-3412; 3. Said MA, et al. PLoS ONE. 2013;8:e60273. 

Zakażenia inwazyjne
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Inne - serotypy reprezentowane przez 1 lub 2 izolaty 
NO ± QLHRNUHĞORQ\ serotyp 
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Dystrybucja serotypów pneumokoków odpowiedzialnych 

za IChP w 2021r - cała populacja (n=699) 
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Inwazyjna choroba pneumokokowa  

w Polsce w 2021 roku 
 

Dane KOROUN 
 

Warszawa, 18.02.2022 

W 2021r. weryfikacja Z\QLNyZ EDGDĔ laboratoryjnych wybranych JDWXQNyZ bakterii 
odpowiedzialnych za pozaszpitalne ]DNDĪHQLD inwazyjne E\áD realizowana ze ĞURGNyZ 
EXGĪHWX SDĔVWZD z F]ĊĞFL� NWyUHM dysponentem jest Minister Zdrowia 
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Dystrybucja serotypów pneumokoków odpowiedzialnych 
za IChP <5r.ż. w 2021 (n=70)  

Inwazyjna choroba pneumokokowa  
w Polsce w 2021 roku 

 
Dane KOROUN 

 

Warszawa, 18.02.2022 

W 2021r. weryfikacja Z\QLNyZ EDGDĔ laboratoryjnych wybranych JDWXQNyZ bakterii 
odpowiedzialnych za pozaszpitalne ]DNDĪHQLD inwazyjne E\áD realizowana ze ĞURGNyZ 
EXGĪHWX SDĔVWZD z F]ĊĞFL� NWyUHM dysponentem jest Minister Zdrowia 



'\VWU\EXFMD�L]RODWyZ�V]F]HSLRQNRZ\FK 
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*na wykresie przedstawiono Z\áąF]QLH izolaty ze zidentyfikowanymi serotypami  
PCV10/13 ± serotypy, NWyU\FK antygeny Vą obecne ]DUyZQR w szczepionce PCV10 jak  i PCV13;  
NVT ± serotypy nieszczepionkowe 
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Inwazyjna choroba pneumokokowa  

w Polsce w 2021 roku 
 

Dane KOROUN 
 

Warszawa, 18.02.2022 

W 2021r. weryfikacja Z\QLNyZ EDGDĔ laboratoryjnych wybranych JDWXQNyZ bakterii 
odpowiedzialnych za pozaszpitalne ]DNDĪHQLD inwazyjne E\áD realizowana ze ĞURGNyZ 
EXGĪHWX SDĔVWZD z F]ĊĞFL� NWyUHM dysponentem jest Minister Zdrowia 



Dystrybucja izolatów szczepionkowych u dzieci
<2 r.ż., 2014-2021 (n=234) 
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Inwazyjna choroba pneumokokowa  

w Polsce w 2021 roku 
 

Dane KOROUN 
 

Warszawa, 18.02.2022 

W 2021r. weryfikacja Z\QLNyZ EDGDĔ laboratoryjnych wybranych JDWXQNyZ bakterii 
odpowiedzialnych za pozaszpitalne ]DNDĪHQLD inwazyjne E\áD realizowana ze ĞURGNyZ 
EXGĪHWX SDĔVWZD z F]ĊĞFL� NWyUHM dysponentem jest Minister Zdrowia 
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(MDR) danego serotypu*, 2021 

21 *dane dla VHURW\SyZ reprezentowanych przez >2 izolaty 
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Inwazyjna choroba pneumokokowa  

w Polsce w 2021 roku 
 

Dane KOROUN 
 

Warszawa, 18.02.2022 

W 2021r. weryfikacja Z\QLNyZ EDGDĔ laboratoryjnych wybranych JDWXQNyZ bakterii 
odpowiedzialnych za pozaszpitalne ]DNDĪHQLD inwazyjne E\áD realizowana ze ĞURGNyZ 
EXGĪHWX SDĔVWZD z F]ĊĞFL� NWyUHM dysponentem jest Minister Zdrowia 
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Inwazyjna choroba pneumokokowa  

w Polsce w 2021 roku 
 

Dane KOROUN 
 

Warszawa, 18.02.2022 

W 2021r. weryfikacja Z\QLNyZ EDGDĔ laboratoryjnych wybranych JDWXQNyZ bakterii 
odpowiedzialnych za pozaszpitalne ]DNDĪHQLD inwazyjne E\áD realizowana ze ĞURGNyZ 
EXGĪHWX SDĔVWZD z F]ĊĞFL� NWyUHM dysponentem jest Minister Zdrowia 



1. W 2021r. potwierdzono w KOROUN ponad dwukrotnie więcej przypadków IChP u dzieci 

poniżej 5 roku życia w porównaniu z 2020r.; 

Liczba ta była porównywalna z liczbami przed pandemią SARS-CoV-2. 

2. Na uwagę̨ zasługuje 3x  wzrost odsetka zakażeń wywołanych przez pneumokoki należące 

do serotypu 19A u dzieci poniżej 5 roku życia w porównaniu z rokiem 2020 i 6x w 

porównaniu z rokiem 2019, co może wynikać z faktu, że szczepionka 10-walentna (PCV10) 

przeciw pneumokokom stosowana w Programie Szczepień Ochronnych w Polsce 

nie zawiera antygenu serotypu 19A. 

Zjawisko to wymaga uważnego monitorowania. 

 
Inwazyjna choroba pneumokokowa  

w Polsce w 2021 roku 
 

Dane KOROUN 
 

Warszawa, 18.02.2022 

W 2021r. weryfikacja Z\QLNyZ EDGDĔ laboratoryjnych wybranych JDWXQNyZ bakterii 
odpowiedzialnych za pozaszpitalne ]DNDĪHQLD inwazyjne E\áD realizowana ze ĞURGNyZ 
EXGĪHWX SDĔVWZD z F]ĊĞFL� NWyUHM dysponentem jest Minister Zdrowia 



Rozstrzygnięto przetarg na zakup szczepionki przeciwko pneumokokom

12.09.2022
www.zzpprzymz.pl

24 maja 2022 roku Zakład Zamówień Publicznych przy Ministrze Zdrowia ogłosił przetarg 

na dostawę szczepionki do realizacji obowiązkowego, bezpłatnego 

szczepienia przeciwko pneumokokom dzieci zgodnie z Programem 

Szczepień Ochronnych (nr postępowania: ZZP.ZP.411.46.2022).

Przetarg rozstrzygnięto 2 września br. Preparat dostarczy firma Urtica Sp. z o. o., co oznacza, 

że wybrano skoniugowaną szczepionkę 13-walentną (Prevenar 13).

Zgodnie z informacją przekazaną „Medycynie Praktycznej – Szczepienia” przez Rzecznika Prasowego 
Ministra Zdrowia, szczepionka PCV-13 będzie dostępna do szczepień populacyjnych po zrealizowaniu 
dostawy przez Wykonawcę przetargu.

https://www.mp.pl/szczepienia/aktualnosci/305891,rozstrzygnieto-przetarg-na-zakup-szczepionki-przeciwko-pneumokokom

http://www.zzpprzymz.pl/




Szczepienia przeciwko pneumokokom 
w PSO 2023

 

 

KOMUNIKAT 
GŁÓWNEGO INSPEKTORA SANITARNEGO 

z dnia 28 października 2022 r. 

w sprawie Programu Szczepień Ochronnych na rok 2023 

Na podstawie art. 17 ust. 11 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń 

i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U. z 2022 r. poz. 1657) ogłasza się Program Szczepień Ochronnych na rok 

2023, który stanowi załącznik do niniejszego komunikatu. 

 GŁÓWNY INSPEKTOR SANITARNY   

wz. Głównego Inspektora Sanitarnego  

Zastępca Głównego Inspektora Sanitarnego 

  Krzysztof Saczka 

 

DZIENNIK URZĘDOWY
MINISTRA ZDROWIA

Warszawa, dnia piątek, 28 października 2022 r.

Poz. 113

1. Szczepienie przeciw inwazyjnemu zakażeniu STREPTOCOCCUS PNEUMONIAE jest obowiązkowe dla 

dzieci urodzonych po dniu 31 grudnia 2016 r. W przypadku dzieci urodzonych po dniu 31 grudnia 2016 r., które 

nie zostały poddane szczepieniu obowiązkowemu w terminach zgodnych z kalendarzem szczepień, należy 

przeprowadzić szczepienie wyrównawcze. 

2. Szczepienie przeciw inwazyjnemu zakażeniu STREPTOCOCCUS PNEUMONIAE u dzieci w populacji 

ogólnej obejmuje podanie dwóch dawek szczepienia podstawowego (podawanych w odstępach 8 

tygodniowych) w 1 roku życia oraz trzeciej dawki szczepienia podstawowego (uzupełniającej) 

podanej w 2 roku życia (co najmniej po upływie 6 miesięcy od 2 dawki szczepienia podstawowego), o 

ile producent szczepionki nie wskazuje innego schematu uodpornienia. 

3. U dzieci z grup ryzyka pełen schemat szczepienia powinien składać się z trzech dawek szczepienia 

podstawowego oraz czwartej dawki (uzupełniającej) szczepienia podstawowego, o ile producent 

szczepionki nie wskazuje innego schematu uodpornienia w danej grupie ryzyka i dla wieku dziecka. 



Szczepionka przeciwko pneumokokom 
PCV 13 (CHPL 26.10.2021)

Niemowlęta w wieku od 6 tygodni do 6 miesięcy 
Trójdawkowy podstawowy cykl szczepienia 

Zalecany cykl szczepienia obejmuje cztery dawki, każda po 0,5 ml. Podstawowy cykl szczepienia obejmuje trzy dawki, 

pierwsza dawka zwykle podawana w drugim miesiącu życia, a dawki następne przy zachowaniu odstępu przynajmniej 

1 miesiąca pomiędzy dawkami. Pierwszą dawkę można podać już w wieku 6 tygodni. Czwarta dawkę (uzupełniającą ̨) 

zaleca się ̨ pomiędzy 11. a 15. miesiącem życia. 

Dwudawkowy podstawowy cykl szczepienia 

Alternatywnie, jeżeli Prevenar 13 jest podawany w ramach obowiązującego programu szczepień niemowląt, można 

rozważyć zastosowanie 3-dawkowego schematu szczepienia, w którym podaje się dawki po 0,5 ml szczepionki. 

Pierwsza dawka może być ́ podana od 2. miesiąca życia, druga dawka 2 miesiące później. Podanie dawki trzeciej 

(przypominającej) zaleca się pomiędzy 11. a 15. miesiącem życia.



Szczepionka przeciwko pneumokokom 
PCV 13 (CHPL 26.10.2021)

Dzieci, które nie były wcześniej szczepione i dzieci w wieku ≥ 7 miesięcy 

Niemowlęta w wieku 7-11 miesięcy 
Dwie dawki, każda po 0,5 ml przy zachowaniu odstępu przynajmniej 1 miesiąca pomiędzy 

dawkami. Trzecia dawkę zaleca się w drugim roku życia. 

Dzieci w wieku 12-23 miesięcy 

Dwie dawki, każda po 0,5 ml, przy zachowaniu odstępu przynajmniej 2 miesięcy pomiędzy 

dawkami.

Dzieci i młodzież w wieku 2-17 lat 

Jedna dawka 0,5 ml. 



SZCZEPIENIA PRZECIW P-PNEUMOKOKOM
(do 2021): 
1) dzieci od 2 miesiąca życia do ukończenia 5 roku 
życia: 
a) po urazie lub z wadą ośrodkowego układu 
nerwowego, przebiegającą̨ z wyciekiem płynu mózgowo-
rdzeniowego, 
b) zakażonych HIV, 
c) po przeszczepieniu szpiku, przed przeszczepieniem 
lub po przeszczepieniu narządów wewnętrznych lub 
przed wszczepieniem lub po wszczepieniu implantu 
s ́limakowego; 

2) dzieci od 2 miesiąca życia do ukończenia 5 roku życia 
chorujących na: 
a) przewlekłe choroby serca, 

b) schorzenia immunologiczno-hematologiczne, w tym 

małopłytkowość idiopatyczną, ostrą białaczkę̨, 

chłoniaki, sferocytozę̨ wrodzoną, 

c) asplenię wrodzoną, dysfunkcję śledziony, po 

splenektomii lub po leczeniu immunosupresyjnym, 

d) przewlekłą niewydolność nerek i nawracający zespół 

nerczycowy, 

e) pierwotne zaburzenia odporności, 

f) choroby metaboliczne, w tym cukrzycę, 

g) przewlekłe choroby płuc, w tym astmę̨; 

(2023): 
Do grup ryzyka należą dzieci, które: 

1) są po urazie lub z wada ośrodkowego układu nerwowego, przebiegającą z wyciekiem 

płynu mózgowordzeniowego; 

2) są zakażone HIV; 

3) są po przeszczepieniu szpiku, przed przeszczepieniem lub po przeszczepieniu narządów 

wewnętrznych lub przed wszczepieniem lub po wszczepieniu implantu ślimakowego; 

4) chorują̨ na: 

a) przewlekłe choroby serca, 

b) schorzenia immunologiczno-hematologiczne, w tym małopłytkowość 

idiopatyczną, ostrą białaczkę̨, chłoniaki, sferocytozę wrodzona, 

c) asplenię wrodzoną, dysfunkcję śledziony, po splenektomii lub po leczeniu 

immunosupresyjnym, 

d) przewlekła niewydolność nerek i nawracający zespół nerczycowy, 

e) pierwotne zaburzenia odporności, 

f) choroby metaboliczne, w tym cukrzyce,

g) przewlekłe choroby płuc, w tym astmę.
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i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U. z 2022 r. poz. 1657) ogłasza się Program Szczepień Ochronnych na rok 

2023, który stanowi załącznik do niniejszego komunikatu. 
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Zastępca Głównego Inspektora Sanitarnego 

  Krzysztof Saczka 
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+ osoby dorosłe powyżej 50 roku życia
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z grup ryzyka zaburzeń odporności oraz szczególnie 
narażonym na zachorowanie nastolatkom i osobom 
dorosłym, w szczególności powyżej 65 roku życia. 

Inwazyjnym zakażeniom STREPTOCOCCUS 
PNEUMONIAE 
– domięśniowo lub podskórnie (według wskazań 
producenta szczepionki) 

1) dzieciom zdrowym, które nie były wcześniej 
szczepione; 

2) osobom dorosłym powyżej 50 roku życia; 
3) dzieciom i osobom dorosłym z przewlekłą chorobą 

serca, przewlekłą chorobą płuc, przewlekłą chorobą 
wątroby, w tym z marskością wątroby, przewlekłą 
chorobą nerek i zespołem nerczycowym, z cukrzycą;  

4) dzieciom i osobom dorosłym z wyciekiem płynu 
mózgowo-rdzeniowego, implantem ślimakowym; 

5) dzieciom i osobom dorosłym z anatomiczną lub 
czynnościową asplenią: sferocytozą i innymi 
hemoglobinopatiami, z wrodzoną i nabytą asplenią; 

6) dzieciom i osobom dorosłym z zaburzeniami 
odporności: wrodzonymi i nabytymi niedoborami 
odporności, zakażeniem HIV, białaczką, chorobą 
Hodgkina, uogólnioną chorobą nowotworową 
związaną z leczeniem immunosupresyjnym, w tym 
przewlekłą steroidoterapią i radioterapią, szpiczakiem 
mnogim; 

7) osobom uzależnionym od alkoholu, palącym 
papierosy.  

Liczba dawek i schemat szczepienia – według 
wskazań producenta szczepionki: 
Szczepienie rozpoczęte jednym preparatem 
szczepionki skoniugowanej należy kontynuować do 
zakończenia schematu szczepienia. 
1. Szczepionki skoniugowane – od 2 miesiąca 

życia. 
2. Szczepionki skoniugowane – od 18 roku życia. 
3. Szczepionka polisacharydowa – od ukończenia 

2 roku życia. 

W przypadku szczepień przeciw pneumokokom u 
dzieci, osób dorosłych z grup ryzyka oraz osób 
starszych: 

1) Szczepienia dzieci z grup ryzyka realizowane są 
w schemacie 1 dawka szczepionki 
skoniugowanej PCV13 oraz 1 dawka szczepionki 
polisacharydowej PPSV23, w odstępie 
przynajmniej 8 tygodni. U dzieci z zaburzeniami 
odporności kolejna dawka szczepionki 
polisacharydowej PPSV23 po 5 latach. 

2) Szczepienia osób dorosłych z grup ryzyka 
realizowane są w schemacie 1 dawka 
szczepionki skoniugowanej PCV13 oraz 1 dawka 
szczepionki polisacharydowej PPSV23, w 
odstępie przynajmniej 8 tygodni. Alternatywnie 
można podać 1 dawkę szczepionki 
skoniugowanej PCV20.  
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3) Szczepienia u osób w wieku 65 lat i starszych 
realizowane są w schemacie 1 dawka 
szczepionki skoniugowanej PCV13 oraz 1 dawka 
szczepionki polisacharydowej PPSV23, w 
odstępie przynajmniej 1 roku. Alternatywnie 
można podać 1 dawkę szczepionki 
skoniugowanej PCV20.  

Patrz część III PSO „Informacje uzupełniające – 
zasady szczepień przeciw wybranym chorobom 
zakaźnym”. 

Inwazyjnym zakażeniom HAEMOPHILUS 
INFLUENZAE typu b 
– domięśniowo lub podskórnie (według wskazań 
producenta szczepionki) 

1) dzieciom do ukończenia 6 roku życia nieszczepionym 
w ramach szczepień obowiązkowych dla zapobiegania 
zapaleniom opon mózgowo-rdzeniowych, posocznicy, 
zapaleniom nagłośni; 

2) osobom z zaburzeniami odporności według 
indywidualnych wskazań. 

Liczba dawek i schemat szczepienia – według 
wskazań producenta szczepionki. 
Patrz część III PSO „Informacje uzupełniające – 
zasady szczepień przeciw wybranym chorobom 
zakaźnym”. 

KLESZCZOWEMU ZAPALENIU MÓZGU 
– domięśniowo lub podskórnie (według wskazań 
producenta szczepionki) 

Osobom przebywającym na terenach o nasilonym 
występowaniu tej choroby, w szczególności: 

1) osobom zatrudnionym przy eksploatacji lasu, 
stacjonującemu wojsku, funkcjonariuszom straży 
pożarnej i granicznej, rolnikom, młodzieży 
odbywającej staże i praktyki zawodowe; 

2) osobom szczególnie często podejmującym aktywność 
fizyczną poza pomieszczeniami (np. biegacze, 
spacerowicze, grzybiarze, właściciele psów, myśliwi, 
rodziny z małymi dziećmi) i innym osobom 
podejmującym aktywność na świeżym powietrzu, w 
szczególności turystom i uczestnikom obozów i 
kolonii. 

Liczba dawek i schemat szczepienia – według 
wskazań producenta szczepionki. 

WZW typu B 
– domięśniowo lub podskórnie (według wskazań 
producenta szczepionki)  

1) osobom, które ze względu na tryb życia lub 
wykonywane zajęcia są narażone na zakażenia 
związane z uszkodzeniem ciągłości tkanek lub przez 
kontakt seksualny; 

Liczba dawek i schemat szczepienia – według 
wskazań producenta szczepionki. 
Nie jest konieczne szczepienie przypominające u 
osób zdrowych uprzednio zaszczepionych 
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wz. Głównego Inspektora Sanitarnego  

Zastępca Głównego Inspektora Sanitarnego 

  Krzysztof Saczka 
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1. dzieciom zdrowym, które nie były wcześniej szczepione;

2. osobom dorosłym powyżej 50 roku życia;

3. dzieciom i osobom dorosłym z przewlekłą chorobą serca, przewlekłą chorobą płuc, przewlekłą

chorobą wątroby, w tym z marskością̨ wątroby, przewlekłą chorobą nerek i zespołem nerczycowym, z 

cukrzycą; 

4. dzieciom i osobom dorosłym z wyciekiem płynu mózgowo-rdzeniowego, implantem ślimakowym; 

5. dzieciom i osobom dorosłym z anatomiczną lub czynnościową̨ asplenią: sferocytozą i innymi  

hemoglobinopatiami, z wrodzoną i nabytą asplenią; 

6. dzieciom i osobom dorosłym z zaburzeniami odporności: wrodzonymi i nabytymi niedoborami 

odporności, zakażeniem HIV , białaczką, chorobą Hodgkina, uogólnioną̨ chorobą nowotworową

związaną̨ z leczeniem immunosupresyjnym, w tym przewlekłą steroidoterapią i radioterapią, 

szpiczakiem mnogim; 

7. osobom uzależnionym od alkoholu, palącym papierosy. 

PCV/PPV



Grupy ryzyka IChP

1. Dzieci urodzone po 31.12.2016 (> 5 lat)

2. Osoby z:
- z zaburzeniami odporności i z niektórymi chorobami towarzyszącymi

3. Osoby powyżej 50 lat
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§ Liczba dawek i schemat szczepienia – według wskazań producenta szczepionki

§ Szczepienie rozpoczęte jednym preparatem szczepionki 

skoniugowanej należy kontynuować do zakończenia 

schematu szczepienia. 

PCV/PPV



PCV13PCV10

Powstanie wytycznych dotyczących zamiany szczepionek pomimo braku badań 
randomizowanych

1. Ministry of Health. Immunisa:on handbook, 2014. hAps://www.moh.govt.nz/notebook/nbbooks.nsf/0/5B75258BCFDED7CACC257CF4007CE5B8/$file/immunisa:on-handbook-may14-v2.pdf. Accessed April 12, 
2022. 2. The Immunisa:on Advisory Centre. ImmNuZ. 2017;96. hAps://www.immune.org.nz/sites/default/files/resources/newsleAer/ImmNuZ%2096%20August%202017.pdf. Accessed May 9, 2022.

PCV13PCV7 PCV10

PCV10PCV13

PCV13PCV7 PCV10 PCV10

PCV13PCV7 PCV10 PCV10 PCV13

Zalecenia MINISTERSTWA ZDROWIA:

“Dzieci, które rozpoczęły kurs szczepień 
przeciwko PCV10, mogą go ukończyć za 
pomocą PCV13.”

— Podręcznik szczepień, 20141

“Dziecko, które rozpoczyna cykl 
szczepień przeciwko pneumokokom za 
pomocą szczepionki Prevenar 13, może 
bezpiecznie i skutecznie ukończyć kurs z 
użyciem szczepionki Synflorix.”

—Podręcznik szczepień, 20172

Nowa Zelandia



PCV13PCV10

Powstanie wytycznych dotyczących zamiany szczepionek pomimo braku badań 
randomizowanych

Australian Technical Advisory Group on Immunisa=on. The Australian Immunisa0on Handbook. 10th ed. Australian Government Department of Health and Ageing; 2013.

PCV13PCV7 PCV10

PCV10PCV13

PCV13PCV7 PCV10 PCV10

PCV13PCV7 PCV10 PCV10 PCV13

“Chociaż generalnie preferowane jest 
ukończenie podstawowego cyklu 
szczepionką skoniugowaną przeciwko 
pneumokokom o tym samym składzie, 
jeśli rozpoczęto szczepienie PCV10 (np. 
u dzieci urodzonych za granicą), 
dopuszczalne jest ukończenie kursu 
PCV13.”

—Australijski podręcznik szczepień, 20131

Australia
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Rodzaje szczepionek

§ Szczepionki skoniugowane – od 2 miesiąca życia. 

§ Szczepionki skoniugowane – od 18 roku życia. 

§ Szczepionka polisacharydowa – od ukończenia 2 roku życia. 

PCV/PPV
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W przypadku szczepień przeciw pneumokokom u dzieci, osób dorosłych z grup ryzyka oraz 

osób starszych: 

1. Szczepienia dzieci z grup ryzyka realizowane są̨ w schemacie 1 dawka szczepionki skoniugowanej

PCV13 oraz 1 dawka szczepionki polisacharydowej PPSV23, w odstępie przynajmniej 8 tygodni. U 

dzieci z zaburzeniami odporności kolejna dawka szczepionki polisacharydowej PPSV23 po 5 latach.

2. Szczepienia osób dorosłych z grup ryzyka realizowane są̨ w schemacie 1 dawka szczepionki 

skoniugowanej PCV13 oraz 1 dawka szczepionki polisacharydowej PPSV23, w odstępie przynajmniej 

8 tygodni. Alternatywnie można podać 1 dawkę szczepionki skoniugowanej PCV20.

3. Szczepienia u osób w wieku 65 lat i starszych realizowane są w schemacie 1 dawka szczepionki 

skoniugowanej PCV13 oraz 1 dawka szczepionki polisacharydowej PPSV23, w odstępie przynajmniej 

1 roku. Alternatywnie można podać 1 dawkę̨ szczepionki skoniugowanej PCV20. 

PCV/PPV
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PCV20 PCV20
PCV15
PCV13

PCV10
PCV7

PPSV23

2021

2021

PCV20 (populacja w wieku 18 lat i starszych):

• 2018: status przełomowej terapii (FDA)

• USA: 8 czerwca 2021 r., EU: 14 lutego 2022 r.

Zarejestrowane wskazanie: 

• czynne uodparnianie osób w wieku 18 lat i starszych w celu 
zapobiegania chorobie inwazyjnej i zapaleniu płuc 
wywoływanym przez bakterie Streptococcus pneumoniae

PCV20 vs PCV13: 

• identyczna metoda produkcji

• korzysta z bogatego „dziedzictwa” PCV13

• skład poszerzony o 7 dodatkowych serotypów
1. h:ps://www.pfizer.com/news/press-release/press-release-detail/pfizer_granted_fda_breakthrough_therapy_designaDon_for_20_valent_pneumococcal_

conjugate_vaccine_for_the_prevenDon_of_invasive_disease_and_pneumonia_in_adults_aged_18_years_and_older (dostęp 14.04.2022
2. h:ps://www.fda.gov/vaccines-blood-biologics/vaccines/prevnar-20 (dostęp 06.04.2022)
3. h:ps://www.ema.europa.eu/en/medicines/human/EPAR/apexxnar (dostęp 06.04.2022)
4. Charakterystyka produktu leczniczego Apexxnar. Data ostatniej aktualizacji: 14.02.2022.



Wskazania do stosowania 

§ Czynne uodparnianie osób w wieku 18 lat i starszych w celu zapobiegania chorobie inwazyjnej i 

zapaleniu płuc wywoływanym przez bakterie Streptococcus pneumoniae. 

§ Szczepionkę Apexxnar należy podawać́ w pojedynczej dawce osobom w wieku 18 lat i starszym. 

§ Nie ustalono konieczności ponownego szczepienia kolejną dawką szczepionki Apexxnar. 

§ Brak danych dotyczących kolejnego szczepienia innymi szczepionkami przeciw pneumokokom lub 

dawką przypominającą szczepionki Apexxnar. 

Apexxnar (Pfizer) zawiesina do wstrzykiwań w ampułko-strzykawce

Szczepionka przeciw pneumokokom polisacharydowa, skoniugowana (20-walentna, adsorbowana) 

02.03.2022



PCV13
(w dawce 0.5 ml)

PCV20
(w dawce 0.5 ml)

Serotypy 1, 3, 4, 5, 6A, 6B, 7 F, 9 V, 14, 18C, 19A, 19 F, 23 F
Serotypy zawarte w PCV13 +

8, 10A, 11A, 12F, 15B, 22F i 33F

Dawka polisacharydu/serotyp 2,2 µg/serotyp, z wyjątkiem 6B 4,4 µg 2,2 µg/serotyp, z wyjątkiem 6B 4,4 µg

Polisacharyd ogółem 31 µg ok. 46 µg
CRM197 ogółem 34 µg ok. 50 µg
polisorbat 80 100 µg

Tak samo jak PCV13
Bursztynian 295 µg

NaCl 4,25 mg

Glin (postaci fosforanu glinu) 125 µg

Poszczególne polisacharydy pneumokokowe są skoniugowane z białkiem CRM197adsorbowane na fosforanie glinu.

PCV20 – nowa generacja linii PCV13, analogia składu z największym 
pokryciem serotypowym wśród szczepionek skoniugowanych



Charakterystyka kliniczna 7 dodatkowych serotypów 

wybranych do PCV20 była podyktowana kilkoma czynnikami

29

8 10A 11A 12 F 15B 22 F 33 F

Globalna przyczyna IChP1–5 ● ● ● ● ● ● ●
Antybiotykooporność5–7 ● ● ● ●
Zapalenie opon mózgowych8,9 ● ● ● ●
Umieralność / wyższy wskaźnik CFR10–13 ● ● ● ● ● ●
Ogniska epidemiczne14,15 ● ●

CFR — wskaźnik śmiertelności (ang. case fatality rate).
1. Balsells E i wsp. PLoS One. 2017;12(5):e0177113. 2. Hausdorff WP i wsp. Hum Vaccin Immunother. 2016;12(2):358-374. 3. Cohen R i wsp. Expert Rev Vaccines. 2017;16(6):625-640. 4. Moore MR i wsp. Lancet Infect Dis. 2015;15(3):301-

309. 5. Metcalf BJ i wsp. Clin Microbiol Infect. 2016;22(1):60.e9-60.e29. 6. Tomczyk S, et al. Clin Infect Dis. 2016;62(9):1119-1125. 7. Mendes RE i wsp. Antimicrob Agents Chemother. 2015;59(9):5595-5601. 8. Olarte L i wsp. Clin Infect Dis. 

2015;61(5):767-775. 9. Thigpen MC i wsp. N Engl J Med. 2011;364(21):2016-2025. 10. Oligbu G i wsp. Clin Infect Dis. 2017;65(2):308-314. 11. van Hoek AJ i wsp. PLoS One. 2012;7(7):e39150. 12. Stanek RJ i wsp. Am J Med Sci.
2016;352(6):563-573. 13. Harboe ZB i wsp. PLoS One. 2009;6(5):e1000081. 14. Zivich PN i wsp. Pneumonia. 2018;10:11. 15. Zulz T i wsp. J Clin Microbiol. 2013;51(5):1402-1407.



Vaccine 1 3 4 5 6A 6B 7F 9V 14 18C 19A 19F 23F 8 10A 11A 12F 15B 22F 33F 2 9N 17F 20

PCV10 (GSK) � � � � � � � � � �

PCV10 (SII) � � � � � � � � � �

PCV13 (Pfizer) � � � � � � � � � � � � �

PCV15 
(Merck) � � � � � � � � � � � � � � �

PCV20 
(Pfizer) � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �

PPV23 (Merck)

Szczepionki przeciw pneumokokom zarejestrowane do 
stosowania u dzieci i/lub dorosłych na świecie

*szczepionki jeszcze nie dostępne na polskim rynku
GSK = GlaxoSmithKline ; SII = Serum Institute of India; PCV10 = 10 - walentna skoniugowana szczepionka przeciw pneumokokom; PCV13 = 13-walentna skoniugowana szczepionka przeciw pneumokokom; PCV15 = walentna skoniugowana szczepionka 
przeciw pneumokokom; PCV20 = walentna skoniugowana szczepionka przeciw pneumokokom; PPV23 – 23-walentna szczcepionka przeciw pneumokokom

W Polsce zarejestrowane są szczepionki PPV23, PCV10 (dzieci), 
PCV13 (dzieci i dorośli), PCV15* (dorośli); PCV20* (dorośli)



Serotypy wywołujące IChP u osób dorosłych ≥65 lat w Polsce w 2021
(na podstawie raportu KOROUN z 2022 roku)

31
* Serotypy 6C i 15C reagujące krzyżowo z PCV nie były zgłaszane indywidualnie w tym badaniu i nie jest jasne, czy zostały ujęte w podgrupie „innych serotypów”.
VT – rodzaj szczepionki (ang. vaccine type), tu: serotypy szczepionkowe.
1. Skoczyńska A, Gołębiewska A, Wróbel-Pawelczyk I, Kiedrowska M, Ronkiewicz P, Błaszczyk K, Kuch A, Hryniewicz W., Inwazyjna choroba pneumokokowa w Polsce w 2021 roku (dane KOROUN), 2022.
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Zgłoszono 319 przypadków 
IChP u osób dorosłych w wieku 

≥65 lat od 2021 r. 

• Serotypy zawarte w PCV13, PCV15 i PCV20 obejmują odpowiednio 60,7%, 67,4% i 76,4%
przypadków IChP u osób dorosłych w wieku ≥65 lat w 2021 r. 



Copyrights apply

'\VWU\EXFMD�VHURW\SyZ�LQZD]\MQ\FK�SQHXPRNRNyZ�Z�JUXSDFK�ZLHNRZ\FK��2021 

10 NPW: nie podano wieku pacjenta; Inne: serotypy reprezentowane przez < 3 izolaty 

Serotyp <2 2-4 5-9 10-14 15-19 20-24 25-44 45-64 65+ NPW 2JyáHP
1 0
4 17 23 23 63
5 0

6B 1 3 3 7
7F 1 1
9V 1 1 8 1 11
14 1 3 6 12 22

18C 1 1 3 2 5 12
19F 1 4 2 1 4 12 24
23F 1 1 1 5 8
3 1 7 4 18 52 105 3 190

6A 3 1 5 1 10
19A 5 16 1 5 9 12 1 49

8 1 1 1 11 10 9 1 34
9N 4 13 13 1 31
22F 4 19 3 26
6C 1 6 16 1 24

23B 1 1 4 9 6 21
11A 2 5 11 18
23A 2 2 4 6 14
10A 3 2 5 2 12
35F 1 5 5 11
15B 2 2 1 1 4 10
29 2 2 5 9

15C 2 1 3 2 8
12F 1 3 2 6
15A 1 1 2 2 6
35B 1 1 4 6
16F 1 3 4
24F 1 1 1 1 4
33F 2 2 4
20 1 3 4
34 2 1 3

Inne 2 1 7 4 10 24
1LH�RNUHĞORQR 4 5 1 1 5 6 1 23

2JyáHP 28 42 14 0 1 1 90 190 319 14 699

Dystrybucja serotypów inwazyjnych pneumokoków 
w grupach wiekowych, 2021 

8
<5 r ż

9
<19 r ż



Pneumococcal vaccine timing for adults who previously received PCV13 
but who have not received all recommended doses of PPSV23
The previous pneumococcal recommendations remain in effect pending further evaluation. Use the following information for guidance on the number of and 
interval between any remaining recommended doses of PPSV23.

Adults 65 years or older without an immunocompromising condition, cerebrospinal fluid leak, or cochlear implant

CDC recommends 1 dose of PPSV23** at age 65 years or older. 
Administer a single dose of PPSV23 at least 1 year after PCV13 was 
received. Their pneumococcal vaccinations are complete.

At least 1 year apart
PPSV23

(at ! 65 years)
PCV13

(at any age)

Adults 19 years or older with a cerebrospinal fluid leak or cochlear implant

CDC recommends 1 dose of PPSV23** before age 65 years and 1 dose of PPSV23** at age 65 years or older.  
Administer a single dose of PPSV23 at least 8 weeks after PCV13 was received. 

 � If the adult is 65 years or older, their pneumococcal vaccinations are complete.
 � If the adult was younger than 65 years old when the "rst dose of PPSV23 was given, then administer a "nal dose of PPSV23 once they turn 65 
years old and at least 5 years have passed since PPSV23 was "rst given. Their pneumococcal vaccinations are complete.

PCV13
(at any age)

At least 8 weeks apart
PPSV23

(at < 65 years)
At least 5 years apart

PPSV23
(at ! 65 years)

Adults 19 years or older with an immunocompromising condition

CDC recommends 2 doses of PPSV23** before age 65 years and 1 dose of PPSV23**  at age 65 years or older.  
Administer a single dose of PPSV23 at least 8 weeks after PCV13 was received.

 � If the patient was younger than 65 years old when the "rst dose of PPSV23 was given and has not turned 65 years old yet, administer a second  
dose of PPSV23 at least 5 years after the "rst dose of PPSV23. This is the last dose of PPSV23 that should be given prior to 65 years of age.

 � Once the patient turns 65 years old and at least 5 years have passed since PPSV23 was last given, administer a "nal dose of PPSV23 to 
complete their pneumococcal vaccinations.

PCV13
(at any age)

At least 8 weeks apart
PPSV23

(at < 65 years)
At least 5 years apart At least 5 years apart

PPSV23
(at < 65 years)

PPSV23
(at ! 65 years)

**  For adults who have received PCV13 but have not completed their recommended pneumococcal vaccine series with PPSV23, one dose of PCV20 may be used if PPSV23 is not available. If 
PCV20 is used, their pneumococcal vaccinations are complete.

NCIRDig410 | 04/01/22 Pneumococcal Vaccine Timing for Adults | Page 3 Centers for Disease Control and Prevention

Harmonogram szczepień przeciwko pneumokokom 
dzieci od 19 lat z wysokim ryzykiem IChP



Zaktualizowane zalecenia: 

osoby dorosłe w wieku ≥ 19 lat, bez wcześniejszego szczepienia uprzeciwko 

pneumokokom lub dla których brak takich informacji

1. Kobayashi M, Farrar JL, Gierke R, et al. Use of 15-Valent Pneumococcal Conjugate Vaccine and 20-Valent Pneumococcal Conjugate Vaccine Among U.S. Adults: Updated Recommendations of the Advisory Committee on 
Immunization Practices — United States, 2022. MMWR Morb Mortal Wkly Rep 2022;71:109–117. DOI: http://dx.doi.org/10.15585/mmwr.mm7104a1

Czynniki ryzyka Choroby przewlekłe lub inne czynniki ryzyka
Wiek (lata)

19-64 ≥65

Brak Brak Brak zalecenia 
PCV20

lub

PCV15, 
a następnie 

PPSV23 ≥ 1 rok 
później*

Tak

PCV20

lub

PCV15, 
a następnie 

PPSV23 ≥ 1 rok 
później*

Alkoholizm
Przewlekła choroba serca†
Przewlekła choroba wątroby
Przewlekła choroba płuc¶
Palenie papierosów
Cukrzyca
Implant ślimakowy
Wyciek płynu mózgowo-rdzeniowego
Asplenia wrodzona lub nabyta
Anemia sierpowata lub inne
Hemoglobinopatie
Przewlekłą niewydolność nerek**

Wrodzone lub nabyte niedobory 
odporności**,††
Nowotwór uogólniony**
Zakażenie wirusem HIV**
choroba Hodgkina**
Jatrogenna immunosupresja**,§§
Białaczka**
Chłoniak**
Szpiczak mnogi**
Zespół nerczycowy**
Przeszczepienie narządu litego**

http://dx.doi.org/10.15585/mmwr.mm7104a1


• Od 1 stycznia 2022 roku - refundacja szczepionki przeciw pneumokokom Prevenar 13. 

• Osoby po 65. roku życia - 50%. Dopłata pacjenta obejmuje kwotę 138,25 zł.
• Refundacja > 65 lat ze zwiększonym (umiarkowanym do wysokiego) ryzykiem choroby pneumokokowej z:

§ przewlekłą chorobą serca,

§ przewlekłą chorobą wątroby,

§ przewlekłą chorobą płuc,

§ cukrzycą,
§ implantem ślimakowym,

§ wyciekiem płynu mózgowo-rdzeniowego,

§ wrodzoną lub nabytą asplenią,

§ niedokrwistością sierpowatą i innymi hemoglobinopatiami,

§ przewlekłą niewydolnością nerek,
§ wrodzonym lub nabytym niedoborem odporności,

§ uogólnioną chorobą nowotworową,

§ zakażeniem wirusem HIV,

§ chorobą Hodgkina,

§ jatrogenną immunosupresją,
§ białaczką,

§ szpiczakiem mnogim,

§ przeszczepem narządu litego.

szczepienia przeciwko: pneumokokom



Harmonogram szczepień przeciwko pneumokokom 
dzieci od 6 do 18 lat z wysokim ryzykiem IChP

Zależnie od historii szczepień przeciwko PCV13 i PPSV23 
dzieci z obniżoną odpornością w tym z asplenią

wymagają co najmniej 

1 dawki PCV13 

i 2 dawek PPSV23
(po ≥ 8 tyg.; po ≥ 5 latach).



Harmonogram szczepień przeciwko pneumokokom dzieci od 6 do 18 lat 
z wyciekiem płynu mózgowo-rdzeniowego lub implantem ślimakowym

Zależnie od historii szczepień przeciwko PCV13 i PPSV23 wymagają co najmniej

≥1 dawki PCV13 

i pojedynczej dawki PPSV23

(po ≥ 8 tyg).



Harmonogram szczepień przeciwko pneumokokom dzieci od 6 do 18 lat 

przewlekła choroba serca, przewlekła choroba płuc, cukrzyca, przewlekła choroba wątroby

Dzieci te wymagają 1 dawki PPSV23 

niezależnie od historii PCV13.



Neisseria mennigitis

meningokoki

3
9



2021 
N=86

(2019) 
N=167

(2020) 
N=99
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Inwazyjna choroba 

meningokokowa (IChM) w Polsce 
w 2021 roku 

 
Dane KOROUN 

Warszawa, 18.02.2022 

W 2021r. weryfikacja Z\QLNyZ EDGDĔ laboratoryjnych wybranych JDWXQNyZ bakterii 
odpowiedzialnych za pozaszpitalne ]DNDĪHQLD inwazyjne E\áD realizowana ze ĞURGNyZ 
EXGĪHWX SDĔVWZD z F]ĊĞFL� NWyUHM dysponentem jest Minister Zdrowia 
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w grupach wiekowych, 2021(n=86) 

11 NO ± QLHRNUHĞORQD serogrupa lub izolat niegrupowalny 
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Inwazyjna choroba 

meningokokowa (IChM) w Polsce 
w 2021 roku 

 
Dane KOROUN 

Warszawa, 18.02.2022 

W 2021r. weryfikacja Z\QLNyZ EDGDĔ laboratoryjnych wybranych JDWXQNyZ bakterii 
odpowiedzialnych za pozaszpitalne ]DNDĪHQLD inwazyjne E\áD realizowana ze ĞURGNyZ 
EXGĪHWX SDĔVWZD z F]ĊĞFL� NWyUHM dysponentem jest Minister Zdrowia 
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Inwazyjna choroba 

meningokokowa (IChM) w Polsce 
w 2021 roku 

 
Dane KOROUN 

Warszawa, 18.02.2022 

W 2021r. weryfikacja Z\QLNyZ EDGDĔ laboratoryjnych wybranych JDWXQNyZ bakterii 
odpowiedzialnych za pozaszpitalne ]DNDĪHQLD inwazyjne E\áD realizowana ze ĞURGNyZ 
EXGĪHWX SDĔVWZD z F]ĊĞFL� NWyUHM dysponentem jest Minister Zdrowia 



Podsumowanie 

� Meningokoki VWDQRZLą istotny czynnik etiologiczny pozaszpitalnych 
]DNDĪHĔ inwazyjnych; QDMZLĊFHM ]DNDĪHĔ Z\VWĊSXMH ZĞUyG QLHPRZOąW. 

� Podobnie jak w poprzednich latach, w 2021r. za QDMZLĊNV]ą OLF]EĊ 
]DNDĪHĔ meningokokowych RGSRZLDGDá\ izolaty serogrupy B. 

� W 2021r. nie REVHUZRZDOLĞP\ dalszego wzrostu odsetka ]DNDĪHĔ 
Z\ZRá\ZDQ\FK przez meningokoki serogrupy W; odsetek ten 
SRZUyFLá do poziomu z roku 2019 (11,4%, 19,2% i 11,6%, odpowiednio 
w roku 2019, 2020 i 2021). 

� 1DOHĪ\ Z]PRFQLü laboratoryjne monitorowanie IChM, ]ZáDV]F]D w 
ZRMHZyG]WZDFK� NWyUH nie UDSRUWXMą SU]\SDGNyZ u QLHPRZOąW. 
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Inwazyjna choroba 

meningokokowa (IChM) w Polsce 
w 2020 roku 

 
Dane KOROUN 

Przy wykorzystywaniu i publikowaniu danych umieszczonych  
w niniejszym opracowaniu, wymagane jest podanie źródła: 

Warszawa, 24.03.2021 

Skoczyńska A, Gołębiewska A, Wróbel-Pawelczyk I, Kiedrowska M, Ronkiewicz P, Kuch A, 
Hryniewicz W. Inwazyjna choroba pneumokokowa w Polsce w 2020 roku (dane KOROUN), 2021. 



Szczepienia – Neisseria meningitidis

Men C

NeisVac C

Men B

BEXSERO

TRUMENBA

Men ACWY

NIMENRIX

MENVEO

Bexsero: 
błonicy, tężcowi, krztuścowi (bezkomórkowa), 
Haemophilus influenzae typu b, poliomyelitis
(inaktywowana), wzw B, 
pneumokokom  (PCV7), 
odrze, śwince, różyczce, ospie wietrznej,
meningokokom grup A, C, W, Y (skoniugowana). 

Trumenba:
TdaP-IPV, 
HPV4, 

MenACWY
Tdap. 

Nimenrix
DTaP-HBV-IPV/Hib
PCV
HAV 
HBV 
MMR
MMRV
HPV 



Nimenrix –dawki przypominające 

U wcześniej zaszczepionych osób od 12 miesięcy,

które w przeszłości zostały poddane szczepieniu pierwotnemu szczepionką

skoniugowaną lub polisacharydową przeciwko meningokokom,

szczepionkę Nimenrix można podać jako dawkę przypominającą.



U dzieci, młodzieży i dorosłych szczepienia przeciwko 

meningokokom szczepionką MenACWY mogą być podawane 

jednocześnie ze szczepionkami przeciwko meningokokom 

z grupy B, jeśli jest to wskazane. 
Szczepionki powinny być podawane w innym miejscu anatomicznym, jeśli to możliwe.

Szczepienie Men ACWY i Men B
Recommended Child and Adolescent Immunization Schedule
for ages 18 years or younger

How to use the child and adolescent immunization 
schedule

Recommended by the Advisory Committee on Immunization Practices (www.cdc.gov/vaccines/acip) 
and approved by the Centers for Disease Control and Prevention (www.cdc.gov), American Academy 
of Pediatrics (www.aap.org), American Academy of Family Physicians (www.aafp.org), American 
College of Obstetricians and Gynecologists (www.acog.org), American College of Nurse-Midwives 
(www.midwife.org), American Academy of Physician Associates (www.aapa.org), and National 
Association of Pediatric Nurse Practitioners (www.napnap.org).

UNITED STATES

2022
Vaccines in the Child and Adolescent Immunization Schedule*
Vaccine Abbreviation(s) Trade name(s)

Dengue vaccine DEN4CYD Dengvaxia®

Diphtheria, tetanus, and acellular pertussis vaccine DTaP Daptacel®
Infanrix®

Diphtheria, tetanus vaccine DT No trade name

Haemophilus influenzae type b vaccine Hib (PRP-T)

Hib (PRP-OMP)

ActHIB®
Hiberix®
PedvaxHIB®

Hepatitis A vaccine HepA Havrix®
Vaqta®

Hepatitis B vaccine HepB Engerix-B®
Recombivax HB®

Human papillomavirus vaccine HPV Gardasil 9®

Influenza vaccine (inactivated) IIV4 Multiple

Influenza vaccine (live, attenuated) LAIV4 FluMist® Quadrivalent

Measles, mumps, and rubella vaccine MMR M-M-R II®

Meningococcal serogroups A, C, W, Y vaccine MenACWY-D Menactra®

MenACWY-CRM Menveo®

MenACWY-TT MenQuadfi®

Meningococcal serogroup B vaccine MenB-4C Bexsero®

MenB-FHbp Trumenba®

Pneumococcal 13-valent conjugate vaccine PCV13 Prevnar 13®

Pneumococcal 23-valent polysaccharide vaccine PPSV23 Pneumovax 23®

Poliovirus vaccine (inactivated) IPV IPOL®

Rotavirus vaccine RV1 
RV5

Rotarix®
RotaTeq®

Tetanus, diphtheria, and acellular pertussis vaccine Tdap Adacel®
Boostrix®

Tetanus and diphtheria vaccine Td Tenivac®
Tdvax™

Varicella vaccine VAR Varivax®

Combination vaccines (use combination vaccines instead of separate injections when appropriate)

DTaP, hepatitis B, and inactivated poliovirus vaccine DTaP-HepB-IPV Pediarix®

DTaP, inactivated poliovirus, and Haemophilus influenzae type b vaccine DTaP-IPV/Hib Pentacel®

DTaP and inactivated poliovirus vaccine DTaP-IPV Kinrix®
Quadracel®

DTaP, inactivated poliovirus, Haemophilus influenzae type b, and  
hepatitis B vaccine

DTaP-IPV-Hib-
HepB

Vaxelis®

Measles, mumps, rubella, and varicella vaccine MMRV ProQuad®

* Administer recommended vaccines if immunization history is incomplete or unknown. Do not restart or add doses to vaccine series for  
extended intervals between doses. When a vaccine is not administered at the recommended age, administer at a subsequent visit.  
The use of trade names is for identification purposes only and does not imply endorsement by the ACIP or CDC. 

Report
 y Suspected cases of reportable vaccine-preventable diseases or outbreaks to your state or local health 
department
 y Clinically significant adverse events to the Vaccine Adverse Event Reporting System (VAERS) at  
www.vaers.hhs.gov or 800-822-7967

Questions or comments
Contact www.cdc.gov/cdc-info or 800-CDC-INFO (800-232-4636), in English or Spanish, 8 a.m.–8 p.m. ET, 
Monday through Friday, excluding holidays

Helpful information
 y Complete Advisory Committee on Immunization Practices (ACIP) recommendations:  
www.cdc.gov/vaccines/hcp/acip-recs/index.html
 y General Best Practice Guidelines for Immunization (including contraindications and precautions): 
www.cdc.gov/vaccines/hcp/acip-recs/general-recs/index.html 
 y Vaccine information statements:  
www.cdc.gov/vaccines/hcp/vis/index.html
 yManual for the Surveillance of Vaccine-Preventable Diseases  
(including case identification and outbreak response): 
www.cdc.gov/vaccines/pubs/surv-manual
 y ACIP Shared Clinical Decision-Making Recommendations 
www.cdc.gov/vaccines/acip/acip-scdm-faqs.html

1
Determine 
recommended 
vaccine by age 
(Table 1)

2
Determine 
recommended 
interval for catch-
up vaccination 
(Table 2)

3
Assess need 
for additional 
recommended 
vaccines by 
medical condition 
or other indication 
(Table 3)

4
Review vaccine 
types, frequencies, 
intervals, and 
considerations for 
special situations 
(Notes)

5
Review 
contraindications 
and precautions 
for vaccine types 
(Appendix)

Download the CDC Vaccine Schedules app for providers at  
www.cdc.gov/vaccines/schedules/hcp/schedule-app.html

CS310020-A

Scan QR code 
for access to 

online schedule

CS310021-A

Report
 y Suspected cases of reportable vaccine-preventable diseases or outbreaks to  
the local or state health department
 y Clinically significant postvaccination reactions to the Vaccine Adverse Event 
Reporting System at www.vaers.hhs.gov or 800-822-7967

Injury claims
All vaccines included in the adult immunization schedule except pneumococcal 
23-valent polysaccharide (PPSV23) and zoster (RZV) vaccines are covered by the 
Vaccine Injury Compensation Program. Information on how to file a vaccine injury 
claim is available at www.hrsa.gov/vaccinecompensation.

Questions or comments
Contact www.cdc.gov/cdc-info or 800-CDC-INFO (800-232-4636), in English or 
Spanish, 8 a.m.–8 p.m. ET, Monday through Friday, excluding holidays.

Helpful information
 y Complete Advisory Committee on Immunization Practices (ACIP) recommendations:  
www.cdc.gov/vaccines/hcp/acip-recs/index.html
 yGeneral Best Practice Guidelines for Immunization  
(including contraindications and precautions): 
www.cdc.gov/vaccines/hcp/acip-recs/general-recs/index.html 
 y Vaccine information statements: www.cdc.gov/vaccines/hcp/vis/index.html
 yManual for the Surveillance of Vaccine-Preventable Diseases  
(including case identification and outbreak response):  
www.cdc.gov/vaccines/pubs/surv-manual 
 y Travel vaccine recommendations: www.cdc.gov/travel
 y Recommended Child and Adolescent Immunization Schedule, United States, 2022: 
www.cdc.gov/vaccines/schedules/hcp/child-adolescent.html
 yACIP Shared Clinical Decision-Making Recommendations: 
www.cdc.gov/vaccines/acip/acip-scdm-faqs.html

Recommended Adult Immunization Schedule 
for ages 19 years or older

How to use the adult immunization schedule

1! Determine 
recommended 
vaccinations by 
age (Table 1)

2! Assess need 
for additional 
recommended 
vaccinations by 
medical condition 
or other indication 
(Table 2)

3! Review vaccine 
types, frequencies, 
intervals, and 
considerations for 
special situations 
(Notes)

4! Review 
contraindications 
and precautions 
for vaccine types 
(Appendix)

Recommended by the Advisory Committee on Immunization Practices  
(www.cdc.gov/vaccines/acip) and approved by the Centers for Disease  
Control and Prevention (www.cdc.gov), American College of Physicians  
(www.acponline.org), American Academy of Family Physicians (www.aafp.
org), American College of Obstetricians and Gynecologists (www.acog.org), 
American College of Nurse-Midwives (www.midwife.org), and American 
Academy of Physician Associates (www.aapa.org), and Society for Healthcare 
Epidemiology of America (www.shea-online.org).

UNITED STATES

2022

Vaccines in the Adult Immunization Schedule*
Vaccine Abbreviation(s) Trade name(s)

Haemophilus influenzae type b vaccine Hib ActHIB®
Hiberix®
PedvaxHIB®

Hepatitis A vaccine HepA Havrix®
Vaqta®

Hepatitis A and hepatitis B vaccine HepA-HepB Twinrix®

Hepatitis B vaccine HepB Engerix-B®
Recombivax HB®
Heplisav-B®

Human papillomavirus vaccine HPV Gardasil 9®

Influenza vaccine (inactivated) IIV4 Many brands

Influenza vaccine (live, attenuated) LAIV4 FluMist® Quadrivalent

Influenza vaccine (recombinant) RIV4 Flublok® Quadrivalent

Measles, mumps, and rubella vaccine MMR M-M-R II®

Meningococcal serogroups A, C, W, Y vaccine MenACWY-D
MenACWY-CRM
MenACWY-TT

Menactra®
Menveo®
MenQuadfi®

Meningococcal serogroup B vaccine MenB-4C
MenB-FHbp

Bexsero®
Trumenba®

Pneumococcal 15-valent conjugate vaccine PCV15 Vaxneuvance™

Pneumococcal 20-valent conjugate vaccine PCV20 Prevnar 20™

Pneumococcal 23-valent polysaccharide vaccine PPSV23 Pneumovax 23®

Tetanus and diphtheria toxoids Td Tenivac®
Tdvax™

Tetanus and diphtheria toxoids and acellular pertussis vaccine Tdap Adacel®
Boostrix®

Varicella vaccine VAR Varivax®

Zoster vaccine, recombinant RZV Shingrix

* Administer recommended vaccines if vaccination history is incomplete or unknown. Do not restart or add doses to vaccine 
series if there are extended intervals between doses. The use of trade names is for identification purposes only and does not 
imply endorsement by the ACIP or CDC.

Download the CDC Vaccine Schedules app for providers at  
www.cdc.gov/vaccines/schedules/hcp/schedule-app.html.

Scan QR code 
for access to 

online schedule
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REKOMENDACJE DOTYCZĄCE SZCZEPIEŃ PRZECIWKO 
MENINGOKOKOM DZIECI I OSÓB DOROSŁYCH

RECOMMENDATIONS ON MENINGOCOCCAL 
VACCINATION IN CHILDREN AND ADULTS 

Ernest Kuchar1, Hanna Czajka2, Ewelina Gowin3, Aneta Nitsch-Osuch4, 
Anna Skoczyńska5, Leszek Szenborn6, August Wrotek7, Jacek Wysocki3, 

Agnieszka Mastalerz-Migas8, Jarosław Peregud-Pogorzelski9, Teresa Jackowska10

1 Klinika Pediatrii z Oddziałem Obserwacyjnym, Warszawski Uniwersytet Medyczny 
2 Katedra Pediatrii Kolegium Nauk Medycznych, Uniwersytet Rzeszowski 

3 Katedra Profilaktyki Zdrowotnej, Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu  
4 Zakład Medycyny Społecznej i Zdrowia Publicznego, Warszawski Uniwersytet Medyczny 

5 Zakład Epidemiologii i Mikrobiologii Klinicznej, Narodowy Instytut Leków w Warszawie 
6 Katedra i Klinika Pediatrii i Chorób Infekcyjnych, Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu 

7 Klinika Pediatrii, Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego w Warszawie 
8 Katedra i Zakład Medycyny Rodzinnej, Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu, Konsultant krajowy w dziedzinie 

medycyny rodzinnej 
9 Klinika Pediatrii, Onkologii i Immunologii Dziecięcej, Pomorska Akademia Medyczna w Szczecinie 

10 Klinika Pediatrii, Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego w Warszawie, Konsultant krajowy w dziedzinie pediatrii

STRESZCZENIE
Inwazyjna choroba meningokokowa jest groźnym zakażeniem bakteryjnym, które często 
prowadzi do śmierci lub trwałego kalectwa. Najlepszym sposobem ochrony przed zakaże-
niami inwazyjnymi wywołanymi przez Neisseria meningitidis są szczepienia. Ich skuteczność 
wykazano w wielu krajach, które wprowadziły je do narodowych programów szczepień. 
W Polsce szczepienia przeciw meningokokom są zalecane w Programie Szczepień Ochron-
nych, ale nie są refundowane, co oznacza, że koszt szczepionki ponosi pacjent lub rodzic. 
Ponadto niedostateczna świadomość społeczna przebiegu choroby i ryzyka związanego 
z zakażeniem meningokokami, szczepienia w 1. r.ż. dziecka, które wiążą się z liczbą poda-
wanych dawek, cena szczepionek to kolejne bariery związane z akceptacją i wykonywaniem 
szczepień przeciwko meningokokom szczególnie u najmłodszych dzieci.
Niniejsza publikacja zawiera rekomendacje postępowania przeznaczone dla lekarzy reali-
zujących szczepienia przeciw meningokokom u dzieci i osób dorosłych. Jest ona wynikiem 
pracy grupy ekspertów powołanej pod patronatem Konsultanta krajowego w dziedzinie 
pediatrii oraz medycyny rodzinnej. 
Słowa kluczowe: szczepienia przeciw meningokokom, inwazyjna choroba 
meningokokowa, rekomendacje

ABSTRACT 
Invasive meningococcal disease is a dangerous bacterial infection that often leads to death 
or permanent disability. Immunizations are the best way to protect against invasive infec-
tions caused by Neisseria meningitidis. Their effectiveness has been demonstrated in many 
countries that have introduced them into national vaccination programs.

zalecenia/recommendations
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Figure 8: Age-specific incidence rates of cervical cancer in Poland (estimates for 2020)

Data accessed on 27 Jan 2021
For more detailed methods of estimation please refer to
a Rates per 100,000 women per year.
Data Sources:
Ferlay J, Ervik M, Lam F, Colombet M, Mery L, Piñeros M, Znaor A, Soerjomataram I, Bray F (2020). Global Cancer Observatory: Cancer Today. Lyon, France: International Agency for
Research on Cancer. Available from: accessed [27 January 2021].

Figure 9: Annual number of new cases of cervical cancer in Poland (estimates for 2020)

Data accessed on 27 Jan 2021
For more detailed methods of estimation please refer to
Data Sources:
Ferlay J, Ervik M, Lam F, Colombet M, Mery L, Piñeros M, Znaor A, Soerjomataram I, Bray F (2020). Global Cancer Observatory: Cancer Today. Lyon, France: International Agency for
Research on Cancer. Available from: accessed [27 January 2021].

• For age-standardised incidence rates of cervical cancer of Poland (estimates for 2020) please refer
to Figure 71

• For annual number of new cases of cervical cancer by age group in Poland (estimates for 2020)
please refer to Figure 72

• For comparison of age-specific cervical cancer incidence rates in Poland, within the region, and
the rest of world please refer to Figure 73

ICO/IARC HPV Information Centre
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Narodowa Strategia Onkologiczna (NSO)

1. W 2021 r. rozpoczniemy programy edukacyjne i kampanie społeczne na temat 

korzys ́ci zdrowotnych wynikających ze szczepienia przeciwko HPV. 

2. Wprowadzenie refundacji szczepień przeciwko ludzkiemu wirusowi brodawczaka 

(HPV) dla chłopców i dziewcząt w wieku dojrzewania 

§ od 2021 r. rozpoczniemy proces szczepień przeciwko HPV dziewcząt w wieku dojrzewania. 

§ od 2026 r. rozpoczniemy proces szczepień przeciwko HPV  chłopców w wieku dojrzewania. 

06.02.2020
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Szczepionka p/HPV Cervarix Gardasil Gardasil 9
Rejestracja 2009 2006 2014
Producent GSK MSD [Merck & Co] MSD [Merck & Co]

Skład antygenowy –

białko VLP HPV

HPV 6 - 20 µg 30 µg

HPV 11 - 40 µg 40 µg

HPV 16 20 µg 40 µg 60 µg

HPV 18 20 µg 20 µg 40 µg

HPV 31 - - 20 µg

HPV 33 - - 20 µg

HPV 45 - - 20 µg

HPV 52 - - 20 µg

HPV 58 - - 20 µg

System ekspresyjny Baculovirus – komórki owadzie Komórki drożdży Komórki drożdży

Adjuwant 50 µg MPL absorbowane na 500 µg 

wodorotlenku glinu (AS04)

225 µg hydroksyfosforanosiarczanu glinu 225 µg hydroksyfosforanosiarczanu glinu

Dawkowanie [mc]* 0, 1, 61 0, 2, 62 0, 2, 6 3

Współczynnik ochrony przed 

rakiem szyjki macicy

70% 70-75% 90% 

Porównanie dostępnych szczepionek przeciwko HPV





• zagrożenia związane z zakażeniem HPV

Rak szyjki macicy

Typy HPV a ryzyko raka szyjki macicy:

●wysokie ryzyko - HPV 16, 18, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 58, 59 i 68

● niskie ryzyko - HPV 6, 11, 40, 42, 43, 44, 53, 54, 61, 72, 73 i 81



głównymi typami wirusa HPV wykrywanymi u kobiet ze zmianami typu HSIL są 

16 (54,1%), 31 (16,2%), 52 (11,7%), 51 (9,9%), 18 (9%), 33 (9%) 

genotyp 18 nie występuje z tak wysoką częstotliwością

genotypy inne niż 16 i 18 tj. 

HPV 31, 33, 35, 45, 52 i 58 występują u 38% pacjentów HPV-dodatnich

u kobiet < 30 roku życia genotyp 18 nie występuje w ogóle, 
udział genotypu 16 spada a genotypu 31 wzrasta (odpowiednio 47%, 26,5%) 

zakażenia jednocześnie kilkoma typami HPV (mieszane) są częstsze u kobiet poniżej 30 roku życia.
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Human papillomavirus genotyping in high-grade 
squamous intraepithelial lesion

Marcin Przybylski1, 2 , Sonja Millert-Kalinska1, 3 , Andrzej Zmaczynski4 , 
Rafal Baran4 , Lucja Zaborowska4 , Robert Jach4 , Dominik Pruski1, 5

1Department of Obstetrics and Gynecology, District Public Hospital in Poznan, Poland 
2Marcin Przybylski M.D. Gynecology Specialised Medical Practice Poznan, Poland 

3Poznan University of Medical Sciences, Poland 
4Department of Gynecology and Obstetrics, Jagiellonian University Collegium Medicum, Cracow, Poland 

5Dominik Pruski M.D. Gynecology Specialised Medical Practice Poznan, Poland

ABSTRACT
Objectives: Human papillomavirus infection is one of the most common sexually transmitted infections. Long-term exposure 
to the HPV leads to high-grade squamous intraepithelial lesions a!ecting cervical cancer. Knowledge about the distribu-
tion of HPV genotypes is crucial to guide the introduction of prophylactic vaccines. We aimed the genotype distribution 
in patients reporting due to abnormal Pap — smear tests.

Material and methods: We provide a prospective observational cohort study. We obtained material from 428 women 
registered to Provincial Hospital in Poznan and Specialist Medical Practice in 2018–2021. In the current study, we analyze 
results from the "rst 110 inclusions with the diagnosis of HSIL from a cervical biopsy. 

The probe for the molecular test was collected with a combi brush and passed to an independent, standardized laboratory. 
HPV detection was done using PCR followed by DNA enzyme immunoassay and genotyping with a reverse hybridization 
line probe assay. Sequence analysis was performed to characterize HPV-positive samples with unknown HPV genotypes. The 
molecular test detected DNA of 41 HPV genotypes. We performed statistical analyzes using the STATISTICA package 13.3. 

Results: We found that 98.2% of patients received HPV-positive test results. The most frequent HPV genotype was 16, which 
assumed for 54.1%. In patients negative for HPV 16, the percentage decreased with increasing age. We detected that the 
following HPV types are next most common: HPV 31 (16.2 %), HPV 52 (11.7%), HPV 51 (9.9%), HPV 18 (9.0%), HPV 33 (9%). 
Moreover, thyroid diseases were the most common comorbidities and occurred in 15 patients.

Conclusions: To our knowledge, this study is the most extensive assessment of HPV genotypes in HSIL diagnoses in Poland. 

Key words: HPV genotyping; HSIL; high-grade lesion; cervix biopsy
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INTRODUCTION
Cervical cancer remains the fourth most common cancer 

in women worldwide, causing about 275,000 deaths annual-
ly [1, 2]. Cervical cancer mortality has decreased signi"cantly 
in recent decades, especially in developed countries. Since 
the ’90s, we have observed the same tendency in Poland, 
re#ecting the improvement in the epidemiological situation. 
However, to achieve tremendous success, both preventive 
and therapeutic activities must be continued step by step. 
In Poland in 2014, cervical cancer was diagnosed in nine 
women a day, and nearly 50% died from it [3]. This direction 

of change is undoubtedly related to thriving preventive pro-
grams. In most countries, it is based on a typical Pap smear. 
The American College of Obstetricians and Gynecologists 
included the hrHPV DNA test in the screening guidelines 
in 2003 for the "rst time. Since 2013, subsequent reports, 
including current European guidelines, have shown the 
advantage of human papillomavirus (HPV) tests over tradi-
tional Pap-smear in women aged 30–65 [4, 5]. 

An abnormal cytology, a positive HPV test, or a sus-
picious cervical image indicate extended diagnostics. It 
comprises a colposcopy with a biopsy to look for precan-

śródnabłonkowa zmiana o wysokim stopniu złośliwości 
high grade squamous intraepithelial lesion (HSIL) 
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Table 3. Relation between presence of HPV genotype 16 and age groups

Age groups

HPV genotype 16 presence

no yes all

n % n % n %

< 30 21 43.7% 13 21.7% 34 31.5%

30–40 18 37.5% 37 61.7% 55 50.9%

> 40 9 18.8% 10 16.6% 19 17.6%

all 48 100.0% 60 100.0% 108 100.0%

HPV — human papillomavirus

HPV genotype 16 accounted for 54.1% of all HPV-positive 
patients, and the result turned out to be statistically signi!-
cant for the age groups (p = 0.027). Table 3. presents the 
relation between the presence of HPV genotype 16 and age 
groups. Among women who do not have the HPV genotype 
16, the percentage of women under 30 years of age is twice 
as high as those of patients with HPV 16. In contrast, there 
were more women with the HPV genotype 16 than people 
without it in the group between 30 and 40 years of age. 

The most frequent HPV genotypes in women below 
30 years of age were: 16 (47%), 31 (26.5%), 51 (14.7%), 
52 (14.7%), 53 (11.8%). 

The most frequent HPV genotypes in women be-
tween 30 and 40 years of age were: 16 (67.3%), 31 (12.7%), 
33 (10.9%), 51 (10.9%).

The most frequent HPV genotypes in women above 
40 were: 16 (47.6%), 52 (14.3%).

We have found that single HPV infections are more com-
mon in women over 30 than infections with multiple HPV 
types. Only the youngest patients are more likely to be 
infected with more than one type of virus. In the youngest 
patients, infections with a single genotype of the virus oc-
curred in 30.3% of HPV-positive patients and infections with 
at least two types- in 69.7% of patients. In women between 
30 and 40, infection with a single virus type occurred in 
57.4% of HPV-positive patients and multiple infections in 
42.6% of patients. 76.2% of HPV-positive women were in-
fected with a single HPV type in the oldest age group, and 
23.8% had multiple infections. 

The most frequent Pap-smear results in women below 
30 years of age were:  LSIL, HSIL and ASC-H. The most fre-
quent Pap-smear results in women above 30 years of age 
were:  ASC-H, HSIL and LSIL. The percentage distribution of 
Pap-smear diagnoses of HSIL, LSIL and ASC-H was similar 
(29%, 29% and 28%, respectively). Moreover, 12% of women 
administered to the hospital with a diagnosis of atypical 
squamous cells of undetermined signi!cance and 2%- AGC. 
We have compiled all Pap-smears in Figure 2. 

Figure 1 presents the scheme of recruiting patients 
for the study and the follow-up results. As far as follow 

up is concerned, we performed LEEP-conization in most 
cases. In 11.8% of patients, it was not possible to perform 
LEEP-conization due to various reasons. We present the 
results of excised lesions in Figure 3. Two-thirds of cases of 
the high-grade squamous intraepithelial lesion in the biopsy 
was con!rmed in LEEP-conization. Three women heard the 
diagnosis of invasive cervical cancer — one of them — squa-
mous cell carcinoma and two — adenocarcinoma. In 30% 
of patients, the !nal diagnosis was milder — in 8%, LSIL and 
22% of women had a correct result of a histopathological 
examination.  

The most frequent LEEP-conization result in women 
below 30 years of age was HSIL (16/34), accounting for 
47.1%. In patients between 30 and 40 years of age, HSIL 
accounted for 69.1% (38/55). It was also the most common 
!nal diagnosis in the oldest women- 52.4% (11/21).

Among the diagnoses of NILM and LSIL in LEEP-coni-
zation 96.6% (28/29) of patients were HPV (+), including 
37.9% (11/29) HPV 16 (+). The most common Pap-smear 
result was LSIL 41.4% (12/29) and HSIL 27.6% (8/29). Among 
the diagnoses of HSIL and ICC in LEEP-conization 98.5% 
(67/68) of patients were HPV (+), including 60.3% (41/68) 
HPV 16 (+). The most common Pap-smear result was ASC-H 
32.4% (22/68) and HSIL 29.4% (20/68).

DISCUSSION
We designed this study to de!ne the distribution of HPV 

genotypes within HSIL. To our knowledge, it is the most 
extensive assessment of HPV genotype in HSIL in Poland 
to date. Additionally, we have not found such a database 
of one roof patients. 

There were twenty-six HPV genotypes present in our 
study group out of 40 possible. Of these, 16 belonged to 
high-risk HPV, 2 to low-risk HPV, and eight had unknown 
oncogenic potential. The analysis con!rmed a signi!cant 
relationship between HPV 16 genotype and age groups. Six 
genotypes were the most frequent in the study group- 16, 
31, 52, 51, 18 and 33. They all belong to high-risk oncogenic 
HPV types. The HPV genotype 16 accounted for 54.1% of 
all HPV-positive patients. Interestingly, in the age group 



1. 9-walentna szczepionka przeciw HPV jest skuteczna w zapobieganiu przetrwałemu 

zakażeniu HPV oraz zmianom szyjki macicy wywołanym przez dodatkowe typy wirusa 

HPV 31, 33, 45, 52 i 58 zawarte w szczepionce,

2. 9-walentna szczepionka przeciw HPV jest również skuteczna w zapobieganiu 

nawracającym zakażeniom HPV, brodawkom narządów płciowych i zmianom 

śródnabłonkowym odbytu wywołanym przez HPV typu 6, 11, 16 i 18 u mężczyzn w wieku 

16–26 lat.

Kluczowe wnioski



3. Dane dotyczące immunogenności :

• równoważność 9-walentnej szczepionki HPV w porównaniu z 4-walentną szczepionką HPV 

przeciwko HPV typu 6, 11, 16 i 18;

• silniejsza odpowiedź immunologiczna przeciwko dodatkowym serotypom 31, 33, 45, 52 i 58 

zawartym w 9-walentnej szczepionce HPV w porównaniu z 4-walentną szczepionką HPV;

• silniejsza immunogenność 9-walentnej szczepionki HPV przeciwko serotypom

szczepionkowym u mężczyzn i kobiet w wieku 9–15 lat w porównaniu z kobietami w wieku 

16–26 lat.

Kluczowe wnioski



Wnioski

1. Częstość występowania 4vHPV narządów płciowych (6/11/16/18) znacznie spadła 

zarówno wśród zaszczepionych, jak i nieszczepionych młodych kobiet

2. Spadek częstości występowania HPV6/11 spowodował zmniejszenie częstości 

występowania JORRP

3. Zmniejszenie częstości występowania raka szyjki macicy u młodych kobiet

JORRP, Juvenile onset recurrent respiratory papillomatosis

National Center for Immunization & Respiratory Diseases

Impact of the US HPV vaccination program on 
HPV-associated outcomes 

Julia Gargano, PhD
Division of Viral Diseases

Advisory Committee on Immunization Practices
June 22, 2022



2006 2011 2016 2019

Recommendation for females
Routine: 11 or 12 years*
Catch-up: through 26 years
3-dose schedule

Recommendation for males
Routine: 11 or 12 years*
Catch-up: through 21 years
3-dose schedule

2-dose schedule 
if first dose 
age <15 years

HPV vaccination recommendations, United States

Harmonization of catch-up: 
through age 26 years
Shared clinical decision-
making: 27–45 years

*Vaccination can be started at age 9 years 
6

National Center for Immunization & Respiratory Diseases

Human Papillomavirus (HPV) Vaccine Session
Introduction 

Lauri E. Markowitz, MD
Division of Viral Diseases

Advisory Committee on Immunization Practices
June 23, 2022



Kiedy i u kogo szczepienia przeciwko HPV 

Są to szczepionki profilaktyczne, zalecane w celu zapobiegania 

• początkowemu zakażeniu HPV (stanom przedrakowym)

• późniejszym zmianom związanym z HPV (rak).

Niektóre osoby dorosłe w 
wieku 27–45 lat: 

- wspólne decyzje kliniczne

https://www.cdc.gov/vaccines/schedules



2017 WHO and 2022 SAGE recommendations regarding 
number of HPV vaccine doses

2017 WHO recommendations (current)1 2022 SAGE recommendations2

Primary age group Girls aged 9-14 years Girls aged 9-14 years
Vaccination 
Schedule

9-14 years 2-dose schedule Either a 1-dose* or a 2-dose schedule can be used
15-20 years 3-dose schedule Either a 1-dose* or a 2-dose schedule can be used 
≧21 years 3-dose schedule 2-dose schedule can be used
Immuno-
compromised

3-dose schedule at least 2 doses but ideally 3 doses, if 
programmatically feasible

28
* For products for which efficacy data is available, or immunogenicity has been bridged to vaccines with proven single-dose efficacy.

1Human papillomavirus vaccines: WHO position paper, May 2017. WER 2017;92:241–268
2Meeting of the Strategic Advisory Group of Experts on Immunization, April 2022: conclusions and recommendations. WER 2022;97:261–276

National Center for Immunization & Respiratory Diseases

One-Dose Human Papillomavirus (HPV) Vaccination: 

Overview of Current Evidence

Lauri E. Markowitz, MD

Division of Viral Diseases

Advisory Committee on Immunization Practices
June 23, 2022



W przypadku osób z zaburzeniami odporności zalecana jest seria trzech 

dawek, nawet dla tych, 

którzy rozpoczynają szczepienie w wieku od 9 do 14 lat.

Nowe zalecenia dotyczące szczepień przeciwko HPV
Recommended Child and Adolescent Immunization Schedule
for ages 18 years or younger

How to use the child and adolescent immunization 
schedule

Recommended by the Advisory Committee on Immunization Practices (www.cdc.gov/vaccines/acip) 
and approved by the Centers for Disease Control and Prevention (www.cdc.gov), American Academy 
of Pediatrics (www.aap.org), American Academy of Family Physicians (www.aafp.org), American 
College of Obstetricians and Gynecologists (www.acog.org), American College of Nurse-Midwives 
(www.midwife.org), American Academy of Physician Associates (www.aapa.org), and National 
Association of Pediatric Nurse Practitioners (www.napnap.org).

UNITED STATES

2022
Vaccines in the Child and Adolescent Immunization Schedule*
Vaccine Abbreviation(s) Trade name(s)

Dengue vaccine DEN4CYD Dengvaxia®

Diphtheria, tetanus, and acellular pertussis vaccine DTaP Daptacel®
Infanrix®

Diphtheria, tetanus vaccine DT No trade name

Haemophilus influenzae type b vaccine Hib (PRP-T)

Hib (PRP-OMP)

ActHIB®
Hiberix®
PedvaxHIB®

Hepatitis A vaccine HepA Havrix®
Vaqta®

Hepatitis B vaccine HepB Engerix-B®
Recombivax HB®

Human papillomavirus vaccine HPV Gardasil 9®

Influenza vaccine (inactivated) IIV4 Multiple

Influenza vaccine (live, attenuated) LAIV4 FluMist® Quadrivalent

Measles, mumps, and rubella vaccine MMR M-M-R II®

Meningococcal serogroups A, C, W, Y vaccine MenACWY-D Menactra®

MenACWY-CRM Menveo®

MenACWY-TT MenQuadfi®

Meningococcal serogroup B vaccine MenB-4C Bexsero®

MenB-FHbp Trumenba®

Pneumococcal 13-valent conjugate vaccine PCV13 Prevnar 13®

Pneumococcal 23-valent polysaccharide vaccine PPSV23 Pneumovax 23®

Poliovirus vaccine (inactivated) IPV IPOL®

Rotavirus vaccine RV1 
RV5

Rotarix®
RotaTeq®

Tetanus, diphtheria, and acellular pertussis vaccine Tdap Adacel®
Boostrix®

Tetanus and diphtheria vaccine Td Tenivac®
Tdvax™

Varicella vaccine VAR Varivax®

Combination vaccines (use combination vaccines instead of separate injections when appropriate)

DTaP, hepatitis B, and inactivated poliovirus vaccine DTaP-HepB-IPV Pediarix®

DTaP, inactivated poliovirus, and Haemophilus influenzae type b vaccine DTaP-IPV/Hib Pentacel®

DTaP and inactivated poliovirus vaccine DTaP-IPV Kinrix®
Quadracel®

DTaP, inactivated poliovirus, Haemophilus influenzae type b, and  
hepatitis B vaccine

DTaP-IPV-Hib-
HepB

Vaxelis®

Measles, mumps, rubella, and varicella vaccine MMRV ProQuad®

* Administer recommended vaccines if immunization history is incomplete or unknown. Do not restart or add doses to vaccine series for  
extended intervals between doses. When a vaccine is not administered at the recommended age, administer at a subsequent visit.  
The use of trade names is for identification purposes only and does not imply endorsement by the ACIP or CDC. 

Report
 y Suspected cases of reportable vaccine-preventable diseases or outbreaks to your state or local health 
department
 y Clinically significant adverse events to the Vaccine Adverse Event Reporting System (VAERS) at  
www.vaers.hhs.gov or 800-822-7967

Questions or comments
Contact www.cdc.gov/cdc-info or 800-CDC-INFO (800-232-4636), in English or Spanish, 8 a.m.–8 p.m. ET, 
Monday through Friday, excluding holidays

Helpful information
 y Complete Advisory Committee on Immunization Practices (ACIP) recommendations:  
www.cdc.gov/vaccines/hcp/acip-recs/index.html
 y General Best Practice Guidelines for Immunization (including contraindications and precautions): 
www.cdc.gov/vaccines/hcp/acip-recs/general-recs/index.html 
 y Vaccine information statements:  
www.cdc.gov/vaccines/hcp/vis/index.html
 yManual for the Surveillance of Vaccine-Preventable Diseases  
(including case identification and outbreak response): 
www.cdc.gov/vaccines/pubs/surv-manual
 y ACIP Shared Clinical Decision-Making Recommendations 
www.cdc.gov/vaccines/acip/acip-scdm-faqs.html

1
Determine 
recommended 
vaccine by age 
(Table 1)

2
Determine 
recommended 
interval for catch-
up vaccination 
(Table 2)

3
Assess need 
for additional 
recommended 
vaccines by 
medical condition 
or other indication 
(Table 3)

4
Review vaccine 
types, frequencies, 
intervals, and 
considerations for 
special situations 
(Notes)

5
Review 
contraindications 
and precautions 
for vaccine types 
(Appendix)

Download the CDC Vaccine Schedules app for providers at  
www.cdc.gov/vaccines/schedules/hcp/schedule-app.html

CS310020-A

Scan QR code 
for access to 

online schedule



Serię 2 dawek 

• zaleca się osobom, które otrzymały pierwszą dawkę przed ukończeniem 15. roku życia (z 
wyjątkiem osób z niektórymi schorzeniami immunosupresyjnymi). 

Drugą i ostatnią dawkę należy podać 6 do 12 miesięcy po pierwszej dawce (schemat 0, 6-12 miesięcy). 

• Jeśli dawka 2 zostanie podana co najmniej 5 miesięcy po pierwszej dawce, można ją uznać za ważną. 

• Jeśli dawkę 2 pod się w krótszym odstępie czasu, dodatkową dawkę należy podać 

• co najmniej 12 tygodni po dawce 2 

• i co najmniej 6 do 12 miesięcy po dawce 1.

SZCZEPIENIA p-HPV



• Nie ma maksymalnego odstępu między dawkami. 

• Jeśli harmonogram szczepień przeciwko wirusowi HPV zostanie przerwany, nie ma 

potrzeby wznawiania serii szczepień. 

• W przypadku osób, które otrzymały 1 dawkę szczepionki przeciwko HPV przed 

ukończeniem 15 lat, a obecnie mają co najmniej 15 lat, za odpowiednią uważa się serię 2 

dawek. Jeżeli serię przerwano po podaniu dawki 1, dawkę 2 należy podać tak szybko, jak 

to możliwe.

SZCZEPIENIA p-HPV



PSO 2023 II. SZCZEPIENIA ZALECANE 

 

 

KOMUNIKAT 
GŁÓWNEGO INSPEKTORA SANITARNEGO 

z dnia 28 października 2022 r. 

w sprawie Programu Szczepień Ochronnych na rok 2023 

Na podstawie art. 17 ust. 11 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń 

i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U. z 2022 r. poz. 1657) ogłasza się Program Szczepień Ochronnych na rok 

2023, który stanowi załącznik do niniejszego komunikatu. 

 GŁÓWNY INSPEKTOR SANITARNY   

wz. Głównego Inspektora Sanitarnego  

Zastępca Głównego Inspektora Sanitarnego 

  Krzysztof Saczka 

 

DZIENNIK URZĘDOWY
MINISTRA ZDROWIA

Warszawa, dnia piątek, 28 października 2022 r.

Poz. 113

LUDZKIEMU WIRUSOWI 

BRODAWCZAKA (HPV)

– domięśniowo lub podskórnie 

(według wskazań ́ producenta 

szczepionki) 

Osobom od ukończenia 

9 roku życia w celu 

uodpornienia przeciw 

chorobom wywołanym 

przez określone typy 

wirusa HPV . 

Liczba dawek i schemat szczepienia – według wskazań 

producenta szczepionki. 

Rekomenduje się ̨ przeprowadzanie szczepień w ramach 

Narodowej Strategii Onkologicznej: 

– uchwała nr 10 Rady Ministrów z dnia 4 lutego 2020 r. w 

sprawie przyjęcia programu wieloletniego pn. Narodowa 

Strategii Onkologiczna na lata 2020–2030 (M.P. z 2022 r. 

poz. 814).

Szczepienie zalecane do realizacji w ramach programów 

profilaktyki zdrowotnej. 





DZIĘKUJĘ


