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Szczepienia przeciwko grypie wród chorych
dializowanych
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Chorzy przewlekle dializowani znajduj¹ siê w grupie wysokiego ryzyka zachorowania na grypê i wyst¹pienia jej powik³añ. Przewlek³a choroba nerek znajduje siê na licie wskazañ klinicznych do szczepieñ przeciwko grypie zalecanych przez WHO. Celem badania by³o okrelenie czêstoci wykonywania szczepienia przeciw grypie w populacji chorych dializowanych (DIAL), wskazanie przyczyn szczepienia i nieszczepienia, okrelenie czêstoci wystêpowania odczynów poszczepiennych i zachorowañ na grypê po przebytym szczepieniu oraz
porównanie wyników grupy DIAL ze zdrow¹ grup¹ odniesienia (KON). Narzêdziem badawczym by³ kwestionariusz ankiety dotycz¹cej szczepienia przeciw
grypie. Zbadano 103 pacjentów dializowanych w Orodku Dializ przy Klinice
Nefrologii i Transplantologii UM w Bia³ymstoku oraz 81 zdrowych osób (KON).
Wspó³czynnik szczepienia w grupie DIAL wynosi³ 29% i by³ znacznie ni¿szy ni¿
w grupie KON (70%). Najczêstszym powodem nieszczepienia w obu grupach
by³y rzadkie zachorowania na grypê, brak wskazañ do szczepienia (12%) oraz
brak przekonania do skutecznoci szczepionki (10%). W obu grupach najczêciej deklarowanymi powodami do szczepienia by³y czêste zachorowania i zalecenia lekarza. Porównywalny procent osób po szczepieniu chorowa³ na grypê a
w obu grupach przebieg infekcji najczêciej by³ ³agodny lub redni. Niepo¿¹dane odczyny poszczepienne wyst¹pi³y u 20% w grupie DIAL i u 23% w grupie KON
(p=NS). Podsumowuj¹c, z przeprowadzonego badania wynika ¿e pacjenci dializowani w Stacji Dializ przy Klinice Nefrologii i Transplantologii UM w Bia³ymstoku szczepi¹ siê przeciw grypie znacznie rzadziej ni¿ dobrane wiekiem osoby z
populacji ogólnej. Zwraca uwagê deklarowane przez dializowanych przekonanie o braku wskazañ i w¹tpliwoci odnonie skutecznoci szczepieñ. Byæ mo¿e
powodem odmowy szczepieñ jest brak odpowiedniej informacji, co powinno
byæ przedmiotem troski personelu medycznego.
(NEFROL. DIAL. POL. 2012, 16, 15-19)
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Influenza vaccination in dialysis patients
Patients on dialysis are the group being at high risk for flu development and
its complications. Chronic kidney disease is on the list of clinical indications for
influenza vaccination recomended by the WHO. The aim of this study was to
determine the frequency of influenza vaccination in a population of dialysis patients (DIAL), the causes for vaccination and refusal of it, the prevalence of
adverse reactions and incidence of flu after vaccination and comparison of results between DIAL group and healthy control group (KON). The research tool
was a questionnaire survey on influenza vaccination. 103 prevalent patients
being on dialysis at the Dialysis Centre at Department of Nephrology and Transplantation, Medical University of Bialystok and 81 healthy subjects (KON) were
examined. Vaccination factor in DIAL group was 29% and was significantly lower
than in KON group (70%). The most common reason for refusal of vaccination
in both groups was rare flu incidence, lack of indication for vaccination (12%)
and lack of confidence in the efficacy of the vaccine (10%). In both groups most
frequently declared reasons for vaccination were frequent illness and doctor's
recommendation. Percentage of flu after vaccination was comparable in both
groups and the course of infection was mostly mild or moderate. Adverse reactions for vaccination occurred in 20% of the DIAL group and 23% in the KON
group (p = NS). In conclusion, the study shows that patients being on dialysis at
the Dialysis Centre of Department of Nephrology and Transplantology, Medical
University of Bialystok vaccinate against the flu much less than those of agematched general population. Lack of indications for and doubt about the effectiveness of flu vaccination declared by dialysis patients should be noted. Perhaps the reason for refusal of vaccination is the lack of adequate information,
which should be the concern of medical personnel.
(NEPHROL. DIAL. POL. 2012, 16, 15-19)
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Wstêp
Grypa jest ostr¹ wirusow¹ chorob¹ zakan¹, wystêpuj¹c¹ sezonowo lub epidemicznie. Szerzy siê g³ównie drog¹ kropelkow¹ poprzez aerozol luzowy zawieraj¹cy
wirusy [3,6]. Zaraziæ siê mo¿na równie¿
przez bezporedni kontakt z przedmiotami
zanieczyszczonymi wydzielinami z uk³adu
oddechowego osoby zara¿onej, np. sztuæcami lub naczyniami. Najwiêksz¹ zakanoæ
wykazuje chory w objawowym okresie infekcji. ród³em zaka¿enia mo¿e byæ chory
cz³owiek lub zdrowy nosiciel. Wirus wydalany jest z organizmu ju¿ od chwili jego namna¿ania na b³onach luzowych, tu¿ przed
wyst¹pieniem objawów i przez ca³y okres
choroby . W tym czasie nosiciel mo¿e zaraziæ wiele osób, gdy¿ wirus charakteryzuje
siê bardzo du¿¹ aktywnoci¹ i potrafi bardzo szybko rozprzestrzeniaæ siê w du¿ych
skupiskach ludzi [6].
W sezonie 2010/2011, jak podaje Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego, zanonotowano w Polsce ponad milion zachorowañ lub podejrzeñ zachorowania na grypê
[10]. Spowodowa³o to prawie piêæ i pó³ tysi¹ca hospitalizacji i 187 zgonów (przypadki zarejestrowane). Do najwa¿niejszych powik³añ grypy nale¿¹: zapalenie p³uc i okrzeli
(równie¿ wtórne bakteryjne), ucha rodkowego, i zapalenie miênia sercowego i osierdzia [1,4,6,13]. miertelnoæ w populacji
doros³ej ronie z wiekiem i siêga nawet 95%,
a po³owa wszystkich zgonów przypada na
ludzi powy¿ej 80r¿ [5, 8]. Pacjenci ze schy³kow¹ niewydolnoci¹ nerek s¹ w grupie
wysokiego ryzyka osób szczególnie nara¿onych na wyst¹pienie powik³añ grypy. Jest
to powodem do wskazañ klinicznych do
szczepieñ przeciwko grypie tej populacji
wydanych przez Komitet Doradczy ds.
Szczepieñ (ACIP) WHO [11].
Szczepienie ochronne jest podstawow¹
metod¹ walki z gryp¹ [5]. Celem szczepieñ
jest nie tylko unikniêcie zachorowania, ale
równie¿ unikniêcie powa¿nych pogrypowych
powik³añ, które bezporednio mog¹ zagra¿aæ ¿yciu chorego. Szczepionka jest corocznie weryfikowana i przygotowywana tak, aby
by³a skuteczna przeciw dominuj¹cemu w
danym sezonie szczepowi wirusa[3, 15].
Zalecane jest wykonanie szczepienia przed
rozpoczêciem sezonu epidemicznego grypy, to jest od po³owy wrzenia do listopada.
Mo¿na jednak szczepiæ równie¿ w czasie
trwania sezonu grypy, gdy¿ odpornoæ powstaje ju¿ w 7-10 dniu po szczepieniu, a w
Polsce szczyt zachorowañ przypada na
okres miêdzy styczniem a marcem [15].
Celem przeprowadzonych badañ by³o
okrelenie czêstoci wykonywania szczepienia przeciw grypie w populacji chorych dializowanych w Stacji Dializ Kliniki Nefrologii i
Transplantologii UM w Bia³ymstoku oraz
wskazanie najczêstszych powodów do poddania siê szczepieniom i ich odmowy, okrelenie czêstoci wystêpowania odczynów
poszczepiennych i zachorowañ na grypê po
przebytym szczepieniu i porównanie tych
wyników z danymi uzyskanymi w grupie
kontrolnej.
Materia³ i metody

Badaniem objêto grupê 184 doros³ych osób,
w tym 103 (56%) pacjentów dializowanych (DIAL)
oraz 81 (44%) osób z grupy kontrolnej (KON). Do
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Tabela I
Porównanie podstawowej charakterystyki zbadanych grup. (M: mê¿czyni, *- p<0.05)
Comparison of basic characteristic of the examined groups. (M: males, *- p<0.05)
Pacjenci dializow ani (DIAL)

Grupa kontrolna (KON)

Wiek (lata)

64,1 ± 14,7

64,1± 12,6

P³eæ (M , %) *

54, 52

24, 30

M iejsce zam . * (m iasto, %)

85, 83

52, 64

Wy kszta³cenie (w y ¿sze, %)

49, 48

46, 57

Tabela II
Przynale¿noæ do grup ryzyka zachorowania na grypê.
Influenza risk groups belongings.
Przy nale¿noæ do grup ry zy ka- iloæ grup

Grupa
D I AL

KO N

0, 0

13, 16

Jedna grupa (n, %)

4, 4

27, 33

Dw ie grupy (n,%)

33, 32

34, 42

Trzy grupy (n, %)

37, 36

6, 7

Cztery grupy (n, %)

21, 20

1, 1

Piêæ grup (n, %)

8, 8

0, 0

Nie nale¿y (n, %)

badania kwalifikowano wszystkich chorych którzy
nie byli w tym czasie hospitalizowani oraz, po poinformowaniu o celu badania, wyrazili na nie zgodê. rednia wieku zbadanych osób wynosi³a 64,1
± 13,8 lat (od 19 do 97 lat). Kobiety stanowi³y 58%
(n = 106) badanej grupy, 137 osób (74%) to mieszkañcy miasta.
W grupie DIAL 93 zbadane osoby (90%) to
pacjeni hemodializowani (HD), natomiast 10 osób
(10%) to dializowani otrzewnowo (DO). Chorzy byli
dializowani rednio od 49,7 ± 49,8 miesiêcy (od 1
do 264 miesiêcy). Przyczyn¹ schy³kowej niewydolnoci nerek by³a w wiêkszoci przypadków (24%)
nefropatia cukrzycowa, nastêpnie k³êbuszkowe
zapalenie nerek -17%, pozosta³e przyczyny to nefropatia nadcinieniowa-13%, wielotorbielowate
zwyrodnienie nerek - 9% oraz inne i/lub nieznane
przyczyny 38%.
Narzêdziem badawczym wykorzystanym w
pracy by³ kwestionariusz ankiety dotycz¹cej szczepieñ przeciw grypie (za³¹cznik). Pytania mia³y w
wiêkszoci charakter zamkniêty: pojedyñczego lub
wielokrotnego wyboru. Wyst¹pi³y trzy pytania
otwarte o wiek, czas dializ, domowe sposoby zapobiegania grypie. Pytania ogólne dotyczy³y p³ci,
wieku, wykszta³cenia, miejsca zamieszkania, przynale¿noci do grup ryzyka zachorowania oraz powik³añ grypowych. Dodatkowo, pacjentów dializowanych pytano o przyczynê przewlek³ej choroby
nerek, rodzaj stosowanej dializy, czas dializ. Pytania dotycz¹ce grypy brzmia³y nastêpuj¹co:
Czy ankietowany kiedykolwiek szczepi³ siê
przeciw grypie? Jeli tak, ile razy.
Czy ankietowany szczepi³ siê przed i od momentu rozpoczêcia dializ?
Jaki by³ powód szczepienia/nieszczepienia?
Czy w sezonie, w którym ankietowany zosta³
zaszczepiony wyst¹pi³o zachorowanie na grypê?
Jeli tak, jaki by³ przebieg choroby.
Zachorowania przed dializami
i od rozpoczêcia dializ (tylko DIAL)
Czy po szczepieniu przeciw grypie wyst¹pi³y
objawy poszczepienne? Jeli tak, jakie.

Czy ankietowany stosuje domowe sposoby
zapobiegania grypie? Jeli tak, jakie.
Analiza statystyczna
Wyniki dotycz¹ce zmiennych ilociowych
przedstawiono jako wartoci rednie ± odchylenie
standardowe (SD) oraz w przypadkach odstêpstw
od rozk³adu normalnego zmiennych jako wykres
wartoci (min - max). Zmienne jakociowe przedstawiono jako iloæ (n) oraz wartoci odsetkowe
ca³oci grupy (%).
Do porównania zmiennych ilociowych u¿yto
testów t-Studenta lub U-Manna Witneya. Zgodnoæ
rozk³adu zmiennych z normalnym badano testem
W-Sharpio Wilka i c2, jednorodnoæ wariancji badano testem Laveney'a. Zmienne jakociowe porównano testem c2.
Ró¿nice traktowano jako istotne statystycznie
dla wartoci p<0,05. Obliczeñ statystycznych dokonano przy u¿yciu pakietu statystycznego STATISTICA 6.0 (Stat Soft, Inc, Tulsa, USA).
Wyniki
Obie zbadane grupy nie ró¿ni³y siê istotnie wiekiem ani poziomem wykszta³cenia.
Na rzecz analizy statystycznej wyodrêbniono dwa poziomy wykszta³cenia: podstawowy (grupuj¹cy osoby bez wykszta³cenia lub
z wykszta³ceniem podstawowym i zawodowym) oraz wy¿szy (wykszta³cenie rednie i
wy¿sze). W grupie DIAL by³a wiêksza proporcja mê¿czyzn i osób zamieszkuj¹cych
miasto (tab. 1).
W grupie DIAL szczepienie przeciw grypie deklarowa³o 30 chorych (29%) a w grupie KON szczepi³o siê 57 osób (70%). Ró¿nice te by³y istotne statystycznie (p<0.05,
ryc. 1). Nie by³o ró¿nic w proporcji szczepieñ wg. p³ci w zbadanych grupach, w grupie DIAL szczepi³o siê 16 mê¿czyzn (53%)
a w KON 20 (35%); (p=NS).
10 osób z grupy DIAL szczepi³o siê zarówno przed jak i po zachorowaniu na
PChN, 8 osób rozpoczê³o szczepienia od
czasu zachorowania, natomiast 8 zaprzesta³o szczepienia z chwil¹ rozpoczêcia dia-

S. Brzósko i wsp.

Tabela III
Domowe sposoby zapobiegania grypie deklarowane przez respondentów (p=NS pomiêdzy grupami).
Home methods of influenza prevention declared by responders (p=NS between groups).
Grupa

Dom ow e sposoby zapobiegania gry pie (n,%)

D I AL

KO N

Suplem entacja w itam in i m ikroelem entów

14, 14

14,17

Unikanie w y ziêbienia i przegrzania, odpow iednie ubieranie

7, 7

2, 2

M iód, czosnek, cy try na, sy rop z cebuli

16, 16

9, 11

Herbaty zio³ow e i ow ocow e (lipow a, m alinow a)

11, 11

4, 5

Unikanie skupisk ludzi i kontaktu z chory m i

2, 2

0

Hartow anie organizm u, sauna

0

1, 1

M y cie r¹k

1, 1

0

Odpow iednia dieta, ow oce, w arzy w a

2, 2

2, 2

M aci rozgrzew aj¹ce, m oczenie nóg

2, 2

1, 1

Napoje alkoholow e

1, 1

1, 1

Rycina 1
Odsetek zbadanych deklaruj¹cych szczepienie przeciw grypie (p<0.05).
Percentage of examined persons declaring influenza vaccination (p<0.05).

Rycina 2
Odsetek respondentów deklaruj¹cych zachorowanie na grypê po szczepieniu (p=NS).
Percentage of responders declaring fluenza after vaccination (p=NS).

lizoterapii (w 2 przypadkach- brak danych).
W grupie DIAL 1x szczepi³o siê 8 osób, 2x
4, od 3- 5x 8, 10 osób powy¿ej 5 razy. W
grupie KON 1x szczepi³o siê 7 osób, 2x 8,
od 3- 5x 18, powy¿ej 5x 24 osoby. Proporcje te nie by³y istotne statystycznie (p = NS).
Powody nieszczepienia w obu przebadanych grupach by³y podobne i deklarowa-

ne nastêpuj¹co: a) wysoki koszt szczepionki (DIAL n= 3, 4%; KON n= 4, 17%); b) rzadkie zachorowania na grypê (DIAL n= 33,
45%; KON n= 14, 58%); c) brak wskazañ
do szczepienia (DIAL n= 9, 12%; KON n= 1,
4%); d) przeciwwskazania do szczepienia
od lekarza (DIAL n= 3, 4%; KON n= 0, 0%);
e) brak przekonania do skutecznoci szcze-
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pionki (DIAL n= 7, 10%; KON n= 5, 21%); f)
inne przyczyny (DIAL n= 18, 25%; KON n=
0, 0%). Najczêstrz¹ przyczyn¹ nieszczepienia w obu grupach by³o deklarowane rzadkie zachorowanie.
Jako powody szczepienia deklarowano:
a) s³aby stan zdrowia (DIAL n= 3, 10%; KON
n= 6, 11%); b) czêste zachorowania na grypê (DIAL n= 6, 20%; KON n= 15, 26%); c)
ciê¿ki przebieg grypy w przesz³oci (DIAL
n= 0, 0%; KON n= 8, 14%); d) zalecenie
lekarza (DIAL n= 3, 10%; KON n= 22, 39%);
e) zalecenie lekarza stacji dializ (DIAL n= 6,
20%; KON n = 0, 0%); f) skierowanie z zak³adu pracy (DIAL n= 2, 7%; KON n= 12,
21%); g) szczepiê siê regularnie (DIAL n=
7, 23%; KON n= 33, 58%); h) zagro¿enie
ptasi¹ gryp¹ (DIAL n = 0, 0%, KON n= 2,
4%); i) inne (DIAL n = 10, 33%; KON n= 4,
7%). W obu grupach najczêsciej deklarowanymi powodami do szczepienia by³y czêste zachorowania i zalecenia lekarza; zwraca uwagê deklarowana regularnoæ szczepieñ.
W grupie DIAL wszyscy nale¿eli do minimum jednej z grup ryzyka zachorowania
na grypê i wyst¹pienia powik³añ. W grupie
KON do grup ryzyka nale¿a³o 68 respondentów (84%), (p<0.05; tab. 2).
Po wykonanym szczepieniu zachorowanie deklarowao 8 chorych (27%) z grupy
DIAL oraz 22 osoby (39%) z grupy KON
(Ryc. 2, p=NS). W grupie DIAL grypa po
wykonanym szczepieniu mia³a przebieg ³agodny i redni w 3 przypadkach, ostry w 2.
W grupie KON przebieg ³agodny w 11, redni w 8 a ostry w 3 przypadkach (p=NS). Niepo¿¹dane odczyny poszczepienne wyst¹pi³y
u 6 chorych DIAL (20%) i u 13 osób z grupy
kontrolnej (23%), (p=NS). Czêstoæ wystêpowania odczynów poszczepiennych by³a
w obu grupach niewielka i porównywalna
(p=NS). W grupie DIAL po jednej osobie
zg³osi³o odpowiednio dwa, cztery, piêæ i
osiem objawów, a u 2 osoby zadeklarowa³y
wyst¹pienie trzech objawów poszczepiennych. W grupie KON u 10 osób wyst¹pi³ jeden objaw a 3 osoby zadeklarowa³y wyst¹pienie dwóch objawów. W obu grupach najczêciej zg³aszano ból w miejscu podania
szczepionki.
Domowe sposoby zapobiegania grypie
deklarowa³o 37 (36%) pacjentów z grupy
DIAL oraz 22 osoby (22%) z grupy KON
(p=NS). Deklarowane sposoby zapobiegania grypie przedstawiono w tab. 3.
Dyskusja
W pracy zbadano czêstoæ szczepieñ
przeciw grypie wród chorych ze schy³kow¹ niewydolnoci¹ nerek leczonych nerkozastêpczo (HD i DO) w Orodku Dializ przy
Klinice Nefrologii i Transplantologii UM w
Bia³ymstoku oraz grupie odniesienia. Grupê badan¹ stanowi³o 103 pacjentów dializowanych (49 kobiet i 54 mê¿czyzn) w wieku 64,1 ± 14,7 lat. Wyniki porównano z grup¹ 81 zdrowych osób (57 kobiet i 24 mê¿czyzn) w porównywalnym wieku (64,1 ± 12,6
lat).
Do realizacji zadania badawczego zastosowano ankietê w³asnego autorstwa.
Ankieta zawiera³a pytania m.in. o czêstoæ
szczepieñ, przyczyny wykonywania i niewykonywania szczepienia, wyst¹pienie objawów poszczepiennych i zachorowania po
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wykonanej immunizacji a tak¿e stosowane
domowe sposoby zapobiegania grypie (kwestionariusz ankiety w za³¹czniku).
Grypa, wg danych WHO, dotyka oko³o
5-15% populacji i z jej powodu umiera rocznie od 500 tys do miliona osób[3]. Pacjenci
ze schy³kow¹ niewydolnoci¹ nerek, ze
wzglêdu na obni¿on¹ odpornoæ wystêpuj¹c¹ w przebiegu tej przewlek³ej choroby, s¹
szczególnie podatni na infekcje[2]. Populacja ludzi dializowanych jest wymieniana
wród grup wysokiego ryzyka infekcji wirusem grypy [3,5]. Od dawna zaleca siê sezonowe szczepienie przeciw grypie w tej
grupie chorych. Pacjenci ci nale¿¹ równie¿
do grupy ciê¿kiego przebiegu grypy i wyst¹pienia jej powik³añ[5].
W grupie pacjentów dializowanych zaobserwowano znacznie ni¿szy wspó³czynnik szczepienia (29%) ni¿ w grupie kontrolnej (ryc. 2). Jeli zestawiæ te wyniki z danymi chorych dializowanych z USA, to s¹ one
nadal ni¿sze ni¿ te z koñca lat dziewiêædziesi¹tych[7]. W tamtym okresie wspó³czynnik
szczepieñ wród ludzi dializowanych kszta³towa³ siê w USA pomiêdzy 39-49%. W nastêpnych latach rozpoczêto akcje promuj¹ce szczepienia co przyczyni³o siê do wzrostu wspó³czynnika szczepieñ do 80-90% w
roku 2010[9]. Zbadani pacjenci i osoby z
grupy odniesienia mieli porównywalny poziom wykszta³cenia, co sugeruje inne przyczyczy ró¿nic w czêstoci szczepieñ. Brak
wykonywania szczepieñ przez osoby dializowane mo¿e wynikaæ z niskiej wiadomoci zagro¿eñ zwi¹zanych z zachorowaniem,
ale wydaje siê byæ on niezwi¹zany z poziomem edukacji. Jest mo¿liwe, ¿e chorzy dializowani, w zwi¹zku z czêstym przebywaniem w stacji dializ z personelem medycznym, przestaj¹ sami dbaæ o zachowania profilaktyczne, zdaj¹c siê ca³kowicie na zalecenia personelu medycznego. Mo¿e to potwierdzaæ obecnoæ osób, które z chwil¹
zachorowania na PChN zaprzesta³y szczepieñ przeciw grypie. Nasilenie edukacji zdrowotnej w tej grupie, ale równie¿ nacisk na
propagowanie potrzeby szczepieñ przez personel medyczny wydaje siê wiêc konieczne.
Warto podkreliæ, ¿e szczepienia przeciw grypie nie znajduj¹ siê na licie obowi¹zkowych, lecz jedynie powszechnie zalecanych wród chorych dializowanych. To
mo¿e powodowaæ, ¿e sam personel medyczny, pomimo istniej¹cych wskazañ, nie
przyk³ada wagi do ich wykonywania[14].
Znaczenie kampanii informacyjnej oraz promowania zaleceñ ze strony dostawcy wiadczeñ zdrowotnych zosta³o dostrze¿one i skutecznie wykorzystane w USA[9].
W obu zbadanych grupach struktura
szczepieñ w stosunku do p³ci by³a porównywalna, tak samo czêsto szczepi³y siê kobiety i mê¿czyni. Podobnie miejsce zamieszkania nie zmienia³o czêstoci szczepienia, i w obu przypadkach (wie, miasto)
struktura szczepienia by³a podobna.
W obu zbadanych grupach powody nieszczepienia s¹ podobne. Najczêstszym,
deklarowanym w ankiecie w grupie ludzi dializowanych (45%) oraz w grupie kontrolnej
(58%) by³y rzadkie zachorowania na grypê.
Nastêpnie w grupie DIAL brak wskazañ do
szczepienia (12%) oraz brak przekonania
do skutecznoci szczepionki (10%). W grupie kontrolnej 21% respondentów nie wie-
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rzy w skutecznoæ szczepienia, a dla 17%
barier¹ jest jego wysoki koszt. W literaturze
wyodrêbnia siê dwa rodzaje powodów bed¹cych barierami w szczepieniu. S¹ to przyczyny zale¿ne od pacjenta i od dostawcy
wiadczeñ medycznych (provider- related)
czyli sygnalizowany wczeniej problem personelu medycznego. Wród tych pierwszych wymienia siê brak wiedzy o szczepionce, przewiadczenie ¿e szczepienie jest
wiêkszym problemem ni¿ korzyci¹, obawa
przed dzia³aniami niepo¿¹danymi, spowodowaniem choroby, bólem zwi¹zanym z iniekcj¹ i wreszcie dotrzegania braku zaleceñ
lekarskich. Bariery zale¿ne od personelu to
obci¹¿enie prac¹, brak motywacji lekarza i
zaanga¿owania personelu redniego.
W obu zbadanych grupach najwiêkszy
procent wród szczepi¹cych siê robi to regularnie, a jako powód do szczepienia wiêkszoæ podaje najczêciej zalecenie lekarza
i czêste zachorowania. Ostatni powód sugeruje przewiadczenie b¹d w³asne dowiadczenia respondentów w skutecznoæ
szczepieñ.
W grupie pacjentów dializowanych
wszyscy respondenci nale¿eli do minimum
jednej grupy ryzyka zachorowania na grypê
i wyst¹pienia powik³añ a ponad 2/3 nale¿a³o do 2 lub 3 grup. W grupie kontrolnej 75%
nale¿a³o do 1 lub 2 grup, natomiast 16% nie
nale¿a³o do ¿adnej z grup ryzyka. Obserwowana dysproporcja miedzy teoretycznymi wskazaniami do szczepienia a stanem
faktycznym nasuwa przypuszczenie, ¿e jednak zbyt ma³y nacisk jest k³adziony przez
personel stacji dializ na potrzebê szczepieñ.
Wydaje siê, ¿e w gabinetach lekarzy rodzinnych akcje promuj¹ce i informacyjne o grypie i jej zapobieganiu maj¹ wiêksz¹ realizacjê.
U pacjentów z przewlek³¹ chorob¹ nerek odpowied immunologiczna po szczepieniu jest s³absza, a uzyskiwany poziom
przeciwcia³ ni¿szy ni¿ u osób zdrowych. Jednak, jak wynika z licznych badañ, miano
przeciwcia³ po szczepionce grypowej jest
wystarczaj¹ce do ochrony przed zachorowaniem[12]. Niski odsetek zachorowañ po
wykonanym szczepieniu mo¿e to potwierdzaæ. Deklarowane zachorowania na grypê
wyst¹pi³y u 17% chorych dializowanych i
39% osób z populacji ogólnej. Przebieg grypy w sezonie, w którym wykonane zosta³o
szczepienie by³ najczêciej ³agodny lub redni a ciê¿ki wystêpowa³ w obu grupach oko³o
1 raz na 8 przypadków. Badanie to jest ograniczone do stosunkowo ma³ej populacji, wiêc
trudno jest wyci¹gaæ wnioski o skutecznoci szczepieñ jednak nie wiêksza ich czêstoæ i deklarowany ³agodny przebieg choroby oraz nieliczne i ³agodne dzia³ania niepo¿¹dane potwierdzaj¹ bezpieczeñstwo
szczepieñ.
Niepo¿¹dane odczyny poszczepienne
wyst¹pi³y z porównywaln¹ czêstotliwoci¹ w
grupie pacjentów dializowanych (20%) i kontrolnej (23%). Potwierdza to bezpieczeñstwo
szczepieñ w grupie chorych dializowanych.
Zarówno chorzy dializowani jak te¿
przedstawiciele populacji ogólnej stosuj¹
podobne metody "domowe" zapobiegania
grypie. W literaturze nie ma dowodów na
skutecznoæ nieswoistych sposobów w zapobieganiu infekcji grypowej, jednak unikanie du¿ych skupisk ludzi, kontaktu z chory-

mi w sezonie epidemicznym oraz higiena r¹k
mo¿e wp³yn¹æ na zmniejszenie ryzyka infekcji przez ograniczenie mo¿liwoci szerzenia zaka¿enia. Tego rodzaju zachowania
powinny byæ jak najbardziej promowane i
rozpowszechniane. U osób dializowanych
stosowanie niektórych nieswoistych sposobów zapobiegania grypie mo¿e spowodowaæ powstanie powik³añ zwi¹zanych z chorob¹ podstawow¹, zleconymi lekami (np.
interakcje z preparatami farmakologicznymi w wolnym dostêpie- aspiryna, paracetamol, witamina C, zio³ami). Nale¿y wiec zwróciæ uwagê na edukacjê odnonie do odpowiedniego dla tych osób stylu ¿ycia i od¿ywiania, a tak¿e po³o¿yæ wiêkszy nacisk na
profilaktykê grypy przez szczepienie, jako
najskuteczniejsz¹ i bezpieczn¹ metodê.
Podsumowuj¹c, z przeprowadzonego
badania wynika ¿e pacjenci dializowani w
Stacji Dializ przy Klinice Nefrologii i Transplantologii UM w Bia³ymstoku szczepi¹ siê
przeciw grypie znacznie rzadziej ni¿ dobrane wiekiem osoby z populacji ogólnej. Zwraca uwagê deklarowane przez dializowanych
przekonanie o braku wskazañ i w¹tpliwoci
odnonie skutecznoci szczepieñ. Byæ
mo¿e powodem odmowy szczepieñ jest
brak odpowiedniej informacji, co powinno
byæ przedmiotem troski personelu medycznego. Wród szczepi¹cych siê, zgodnie z
oczekiwaniem, jako powód badani wymieniali czêste infekcje i zalecenia lekarskie.
Badanie pokaza³o bezpieczeñstwo szczepieñ przeciwko grypie oraz niski odsetek zachorowañ oraz ³agodny ich przebieg. Wydaje siê, ¿e nale¿y informowaæ i edukowaæ
chorych dializowanych w zakresie korzystnej roli
szczepieñ w zapobieganiu grypie i ochronie
przed najciê¿szymi jej powik³aniami.
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ZA£¥CZNIK
ANKIETA DOTYCZ¥CA SZCZEPIEÑ PRZECIWKO
GRYPIE
1) P³eæ:
a. Kobieta,

b. Mê¿czyzna.

2) Wiek:

..........

3) Wykszta³cenie:
a. Brak,
b. Podstawowe,
c. Zawodowe,
d. rednie,
e. Wy¿sze.
4) Miejsce zamieszkania:
a. Wie,
b. Miasto.
5) Czy kiedykolwiek szczepi³/a siê Pan/i przeciw grypie?
a. Tak,
b. Nie.
6) Jeli tak, to ile razy?
a. Jeden raz,
b. Dwa razy,
c. 3 - 5,
d. Powy¿ej 5.
7) Jeli nigdy nie wykonywa³/a Pan/i szczepienia, to jaki
jest powód?
a. Wysoki koszt szczepionki,
b. Rzadko chorujê,
c. Brak wskazañ do szczepienia,
d. Przeciwwskazania do szczepienia od lekarza,
e. Nie jestem przekonany/na do skutecznoci szczepionki
przeciw grypie,
f. Inne
8) Co sk³oni³o Pana/Pani¹ do szczepienia?
a. S³aby stan zdrowia,
b. Czêste zachorowania na grypê,
c. Ciê¿ki przebieg grypy w przesz³oci,
d. Zalecenie lekarza,
e. Zalecenie lekarza stacji dializ,
f. Skierowanie z zak³adu pracy,
g. Szczepiê siê regularnie,
h. Zagro¿enie ptasi¹ gryp¹,
i. Inne:
9) Czy nale¿y Pan/i do której z poni¿szych grup ryzyka?
a. Wiek poni¿ej 15 roku ¿ycia,
b. Wiek powy¿ej 65 roku ¿ycia,
c. Choroba przewlek³a uk³adu oddechowego m.in.
POChP, astma,
d. Nadcinienie têtnicze,
e. Cukrzyca,
f. Przewlek³a niewydolnoæ nerek, chory dializowany,
g. Niedobór odpornoci m.in. leczenie
immunosupresyjne,
h. Inna choroba przewlek³a:
i. Pracownik s³u¿by zdrowia,
j. Pracownik szkolnictwa,
k. Pracownik du¿ych skupisk ludzi,
l. Pracownik nara¿ony na oziêbienie,
m. Pensjonariusz domu dla przewlekle chorych,
n. Wspó³mieszkaniec osoby z jednej z powy¿szych grup.

12) Czy kiedykolwiek po szczepieniu przeciw grypie
wyst¹pi³y u Pana/Pani niepo¿¹dane odczyny
poszczepienne?
a. Tak,
b. Nie.
13) Je¿eli tak, to jakie?
a. Miejscowe zaczerwienienie,
b. wi¹d w miejscu podania szczepionki,
c. Ból w miejscu podania szczepionki,
d. Podwy¿szenie temperatury cia³a,
e. Bóle miêni,
f. Bóle stawów,
g. Ból g³owy,
h. Dreszcze,
i. Inne:
.
14) Czy stosuje Pan/i inne sposoby zapobiegania
grypie w swojej rodzinie?
a. Tak,
b. Nie.
15) Jeli tak, to jakie? ................
16) Jaka by³a przyczyna zachorowania na przewlek³¹
niewydolnoæ nerek?
a. K³êbuszkowe zapalenie nerek,
b. Cukrzyca,
c. Nadcinienie têtnicze,
d. Wielotorbielowatoæ nerek,
e. Inne
17) Od kiedy jest Pan/i dializowany/a?......................
18) Jaki rodzaj dializy Pan/i obecnie stosuje?
a. Hemodializa,
b. Dializa otrzewnowa.
19) Czy szczepi³/a siê Pan/i przeciw grypie przed
zachorowaniem na przewlek³¹ niewydolnoæ nerek?
a. Tak,
b. Nie.
20) Jeli tak to jak czêsto?
a. Jeden raz,
b. Kilka razy,
c. Regularnie.
21) Czy od czasu zachorowania na przewlek³¹
niewydolnoæ nerek szczepi siê Pan/i przeciw
grypie?
a. Tak,
b. Nie.
22) Jeli tak to jak czêsto?
a. Jeden raz,
b. Kilka razy,
c. Regularnie.
23) Czy od czasu, kiedy choruje Pan/i na przewlek³¹
niewydolnoæ nerek w sezonie, w którym szczepi³/
a siê Pan/i przeciw grypie wyst¹pi³o u Pana/Pani
zachorowanie na grypê?
a. Tak,
b. Nie.
24) Jeli tak, to jaki by³ przebieg choroby?
a. £agodny,
b. redni,
c. Ostry.

10) Czy w sezonie, w którym zaszczepi³/a siê Pan/i
przeciw grypie wyst¹pi³o zachorowanie?
a. Tak,
b. Nie.
11) Jeli tak, to jaki by³ przebieg choroby?
a. £agodny,
b. redni,
c. Ostry.
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