
Streszczenie 

Występujące w różnym zakresie choroby zakaźne mają ogromny wpływ na historię 

ludzkości. Szczepienia ochronne stosowane są od wielu lat jako najbardziej skuteczne 

działanie profilaktyczne, ale także i wspomagające wygaszenie epidemii, w wypadku 

wystąpienia danej choroby zakaźnej. Z dużym prawdopodobieństwem można stwierdzić,  

że w czasach obecnych nie da się zapobiec pojawianiu się coraz to kolejnych epidemii. 

Należy więc starać się, aby nowe patogeny móc szybko wykrywać  i skutecznie przeciw nim 

reagować, dzięki odpowiedniemu przygotowaniu systemu opieki zdrowotnej. 

Celem niniejszej pracy była ocena poziomu wiedzy na temat szczepień ochronnych, 

jaką posiadają studenci różnych uczelni wyższych, a także  ich pojmowanie pojęcia zdrowia.  

Przeprowadzono ogólnopolskie badanie z wykorzystaniem ankiety zawierającej zestaw pytań 

dotyczących wiedzy o szczepieniach ochronnych ogólnie, oceny działającego w kraju 

systemu organizacji i realizacji szczepień oraz określeniu znaczenia dla każdej osoby pojęcia 

„być zdrowym”.  Autorski kwestionariusz zamieszczony był w Internecie z dostępem 

trwającym siedem miesięcy, dzięki czemu uzyskano odpowiedzi studentów z różnych uczelni, 

reprezentujących zróżnicowane kierunki studiów (medyczne i niemedyczne), różne 

pochodzenie (miejsce stałego zamieszkania) zarówno kobiet jak i mężczyzn.  

 Uzyskane odpowiedzi pozwoliły sformułować wnioski, w oparciu o które można 

określić w jakim stopniu organizacja i funkcjonowanie systemu szczepień ochronnych jest 

właściwa i  w jakim zakresie należy przeprowadzić zmiany tego systemu tak, aby zarówno  

w okresie dużego zagrożenia zdrowia i życia społeczeństwa (występowanie epidemii  

i pandemii)  jak i w czasie, gdy sytuacja epidemiczna nie występuje, realizacja szczepień 

ochronnych przebiegała sprawnie, skutecznie i bez zakłóceń.   

 Według ogromnej większości ankietowanych procedury szczepień ochronnych  

w naszym kraju są właściwe i bezpieczne. Ideologia przeciwstawiająca się szczepieniom  

i szczepionkom w ogóle jest generalnie znana, ale przez większość nieakceptowana. Należy 

jednak podkreślić, że w ankiecie, zgodnie z jej założeniem, brali udział studenci, a więc  

w przedziale wiekowym od 18 do 40 roku życia ( z czego ponad 87% to osoby, które nie 

przekroczyły wieku 24 lat).  

Na podstawie analizy  uzyskanych odpowiedzi można stwierdzić, że konieczne jest 

prowadzenie szerokiej akcji szkoleniowo-informacyjnej o szczepionkach, ich działaniu,  

o procesie prowadzenia badań przed dopuszczeniem szczepionki do stosowania i przede 

wszystkim o korzyściach dla wszystkich płynących z ich stosowania. Poziom wiedzy 



deklarowanej w ankiecie jest szczególnie niski wśród mieszkańców wsi (62,52%) i wśród 

studentów studiów niemedycznych (29,7%) i właśnie w tych środowiskach można planować 

szeroko zakrojone działania informacyjne. Z przeprowadzanych badań wynika, że stosowanie 

szczepionek zalecanych związane jest z ponoszeniem zbyt dużych, wg ankietowanych, 

kosztów tych szczepień. 

Zgodnie z przewidywaniami dość duże obawy budzi stosowanie niektórych 

szczepionek, co tym bardziej sugeruje potrzebę prowadzenia działań informacyjnych  

o szczepionkach, ich działaniu i ewentualnych niepożądanych odczynach poszczepiennych. 

Zasadne jest, aby szeroko informować społeczeństwo o ogromnej przewadze korzyści 

płynących ze szczepień w porównaniu z niedogodnościami NOP tym bardziej, że większość 

społeczeństwa korzysta ze szczepień tak obowiązkowych jak i, coraz częściej, zalecanych.  

 Analiza wyników przeprowadzonej ankiety zgodnie z przewidywaniami wskazała,  

że największe znaczenie dla respondentów w ocenie znaczenia określenia „być zdrowym”  

ma właściwość „nie odczuwać żadnych dolegliwości fizycznych”,  „mieć sprawne wszystkie 

części ciała” i „nie chorować, najwyżej rzadko na grypę, niestrawność”.  Taki wynik może   

w pewnym stopniu tłumaczyć obawy przed NOP, który, jeśli występuje, powoduje utratę 

komfortu życia. Tym bardziej uzasadnione jest, aby w procesie informowania o szczepieniach 

i korzyściach z nich płynących podkreślać tymczasowość i krótkotrwałość niepożądanych 

skutków szczepienia. 



Summary 

Infectious diseases, occurring in various ranges, have had a huge impact on human history. 

Vaccinations have been used for many years as the most effective prophylactic action, but 

also supporting the suppression of an epidemic in the event of an infectious disease. It can be 

said that nowadays it is impossible to prevent all the occurring epidemics. Therefore, it is 

necessary to ensure that new pathogens can be quickly detected and effectively reacted 

against, because of the appropriate preparation of the health care system. 

The aim of this study was to assess the level of knowledge about immunization students of 

various universities have, as well as their understanding of the concept of health. 

A nationwide survey was carried out with the use of a questionnaire containing a set of 

questions concerning the knowledge about preventive vaccinations, the assessment of the 

system of organization and implementation of vaccinations operating in the country, and 

determining the meaning of the concept of "being healthy" for each person. The author’s own 

questionnaire was posted on the Internet with access for seven months,  the answers of 

students from various universities were obtained, representing various fields of study (medical 

and non-medical), and different origins (place of permanent residence) of both sex: women 

and men. 

The obtained answers allowed to formulate conclusions on the basis of which it is possible to 

determine to what extent the organization and functioning of the preventive vaccination 

system is appropriate and to what extent it is necessary to introduce changes to this system so 

that both during the period of a high threat to the health and life of the society (the occurrence 

of an epidemic and pandemic) and when the epidemic situation does not occur, the 

implementation of preventive vaccinations was smooth, effective and without disruptions. 

According to the majority of respondents, preventive vaccination procedures in our country 

are appropriate and safe. Ideology opposing vaccination and vaccines is generally known, but 

unacceptable for the most of respondents. However, it should be emphasized that the students 

who took part in the survey were in the age range from 18 to 40 (of which over 87% are 

people under the age of 24). 

Based on the analysis of the obtained responses, it can be concluded that it is necessary to 

conduct a wide campaign about vaccines, the process of conducting research before the 

vaccine is allowed to use and about the benefits for all of its use. 

The level of knowledge declared in the survey is particularly low among residents of village 

(62.52%) and among non-medical students (29.7%), and in these environments, extensive 



information activities can be planned. The conducted research shows that the use of 

recommended vaccines is associated with too high, according to the respondents, costs of 

these vaccinations. 

As expected, the use of certain vaccines raises considerable concern, which suggests even 

more the need for awareness-raising about vaccines, their effects and possible adverse 

reactions after vaccination. It is reasonable to widely inform the public about the enormous 

advantage of vaccination over the disadvantages such as NOP, the more so as the majority of 

the public benefit from both compulsory and, increasingly, recommended vaccinations. 

The analysis of the results of the survey conducted, showed that the most important for the 

respondents in assessing the meaning of the term "to be healthy" is meaning "do not feel any 

physical ailments", "have all parts of the body fit" and "not get sick, at most rarely from the 

flu, indigestion". Such a result can explain to some extent the fear of NOP, which, if it occurs, 

causes loss of quality of life. It makes even more sense to emphasize the temporary and short-

term effects of vaccination when it comes to communicating about vaccinations and their 

benefits. 


