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Wprowadzenie
 Przewlekła choroba nerek (PChN) powoduje upośledzenie odporności,
ponadto w miarę pogarszania funkcji nerek narasta defekt odpowiedzi komórkowej
i humoralnej, co sprzyja infekcjom oraz obniża skuteczność szczepień ochronnych.
 Na ryzyko zakażeń istotny wpływ mają również częste hospitalizacje,
leczenie immunosupresyjne oraz leczenie nerkozastępcze.
 Liczne badania wykazują zmniejszenie częstości występowania chorób zakaźnych
u pacjentów z chorobami nerek jako skutek stosowania szczepień ochronnych.
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Wprowadzenie
 Zgodnie z zaleceniami ACIP (Advisory Committee on Immunization Practices) szczepienia
u pacjentów z PChN powinny być przeprowadzone we wcześniejszych stadiach choroby,
aby zmaksymalizować prawdopodobieństwo efektu odpornościowego.
Takie podejście jest szczególnie ważne, jeśli rozważa się transplantację i przewlekłą immunosupresję.
 Większość osób z PChN (niezależnie od stadium) ma wystarczającą funkcję immunologiczną,

aby bezpiecznie otrzymywać wszystkie żywe szczepionki dla których inaktywowana szczepionka
nie jest alternatywą.
 U pacjentów leczonych immunosupresyjnie nie można stosować „żywych” atenuowanych
szczepionek ze względu na ryzyko wystąpienia niepożądanych odczynów poszczepiennych (NOP)

– niehamowana replikacja wirusa.
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Szczepienia u pacjentów z PChN
Szczepienia rekomendowane dla pacjentów dializowanych
i z przewlekłą chorobą nerek to szczepienie przeciwko:
 wirusowemu zapaleniu wątroby typu B (HBV),

 grypie,
 pneumokokom.
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Zalecenia dotyczące szczepień
Zalecenia międzynarodowych ekspertów odnośnie szczepień u dorosłych osób z przewlekłą chorobą
nerek są następujące:

 Należy szczepić przeciwko WZW typu B osoby z zaawansowaną niewydolnością nerek,
gdy wskaźnik filtracji kłębuszkowej (eGFR) spadnie poniżej <30ml/min/1,73m2
oraz sprawdzić skuteczność szczepienia, oznaczając stężenie przeciwciał anty-HBs.
W razie niezadowalającej odpowiedzi na szczepienie należy powtórzyć pełny schemat szczepienia.
 Rekomendowane jest także podwojenie dawki i/lub zwiększenie liczby szczepień,
zgodnie z zaleceniami producenta.
 Szczepić co roku przeciwko grypie, jeżeli nie ma przeciwwskazań do szczepienia.

 Szczepić przeciwko inwazyjnym zakażeniom Streptococcus pneumoniae wszystkich
z zaawansowaną niewydolnością nerek (eGFR <30 ml/min/1,73 m2).
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HBV
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Szczepienia przeciwko HBV
 Na początku lat 90. XX wieku odnotowywano rocznie ponad 15 tys. nowych
zachorowań,
na początku XXI wieku już poniżej 2 tysięcy,
 Od roku 1993 do Programu Szczepień Ochronnych wprowadzono szczepienie
przeciwko HBV w grupach ryzyka, a od roku 1996 obowiązkowe szczepienia dla
noworodków i niemowląt.
 Według danych epidemiologicznych zbieranych przez Narodowy Instytut Zdrowia
– Państwowy Zakład Higieny w Warszawie, zapadalność na ostre wirusowe
zapalenie wątroby typu B utrzymuje się na przestrzeni ostatnich lat na zbliżonym
poziomie (2016 rok: zapadalność 0,13/100 000 mieszkańców – 50 zachorowań).
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Szczepienia przeciwko HBV
 Częstość zakażenia HBV w ośrodkach dializ w Polsce systematycznie
zmniejsza się (już w 2006 roku wynosiła tylko 4,4%).
 Lepszy efekt uodpornienia daje szczepienie wykonane w okresie
przeddializacyjnym (mierzone mianem przeciwciał anty-HBs).
 Odpowiedź na szczepienie jest bardziej efektywna u dzieci niż u dorosłych.
 W wyniku szczepień w większości przypadków uzyskuje się ochronny
poziom przeciwciał, chociaż niektórzy pacjenci wymagają podaży
dodatkowej dawki, zwłaszcza w okresie dializacyjnym.
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Szczepienia przeciwko WZW typ B
 Długotrwałe badania pacjentów (dzieci i dorosłych) o prawidłowej
odporności wykazały, że pamięć immunologiczna utrzymuje się
przez dwie dekady, stanowiąc zabezpieczenie przed ostrą i przewlekłą
infekcja wirusowym zapaleniem wątroby typ B, nawet jeżeli przeciwciała
any-HBs były w tym czasie nieoznaczalne.

 Jedynie u pacjentów dializowanych z niskim mianem przeciwciał anty-HBs
(˂ 10lU/L) oraz dzieci matek HBsAg (+) stwierdzono przewlekłą infekcję HBV
pomimo szczepienia.
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Szczepienia przeciwko WZW typ B
 Każdy pacjent z przewlekłą chorobą nerek powinien być szczepiony przeciwko HBV.
Jeżeli nie był szczepiony: przed immunizacją należy oznaczyć przeciwciała anty-HBc. Obecność

anty-HBc wskazuje na przebyte lub aktualne zakażenie HBV i w takim przypadku nie należy szczepić.
Jeżeli pacjent był szczepiony: należy oznaczyć poziom przeciwciał anty-HBs, w celu ustalenia wskazań
do dodatkowej immunizacji.
 Szczepienia ochronne według schematu: 0 - 1 - 2 - 6 (miesiąc) Engerix oraz 0 - 1 - 2 - 12 (miesiąc)

Euvax i Hepavax - przy użyciu szczepionki rekombinowanej domięśniowo z zastosowaniem dawki
podwójnej (do 40 µg) .
 Miesiąc (najlepiej między 4 i 6 tygodniem) po podaniu ostatniej dawki szczepienia podstawowego
należy oznaczyć miano swoistych przeciwciał anty-HBs. Kontrolne badania poziomu przeciwciał
anty-HBs należy wykonywać co 6 miesięcy. W przypadku spadku miana poniżej poziomu ochronnego
(10 IU/L) wskazane jest dodatkowe szczepienie (dawka przypominająca).
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Szczepienia przeciwko WZW typ B
 Z powodu długiego okresu inkubacji WZW B, może się zdarzyć, że szczepionka
zostanie podana w okresie wylęgania choroby. W tym przypadku szczepionka nie
będzie chroniła przed rozwojem choroby.
 Pacjenci z przewlekłą chorobą wątroby lub zakażeni ludzkim wirusem niedoboru
odporności (HIV, human immunodeficiency virus) albo nosiciele wirusa zapalenia
wątroby typu C (HCV, hepatitis C virus) mogą być szczepieni przeciwko
wirusowemu zapaleniu wątroby typu B. Takim pacjentom należy zalecać
szczepienie, ponieważ przebieg infekcji WZW B może być u nich ciężki. Decyzję o
szczepieniu w konkretnym przypadku podejmuje lekarz prowadzący.
11

GRYPA
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Szczepienia przeciwko grypie
 Coroczne szczepienie przeciwko grypie zalecane jest u osób powyżej 55 roku życia
z chorobami przewlekłymi.
 Dostępne w Polsce szczepionki przeciw grypie nie zawierają żywych wirusów.
 U pacjentów z obniżoną odpornością skuteczność kliniczna szczepienia może być
mniejsza, dlatego konieczna może być immunizacja osób z najbliższego otoczenia.

Kuchar E, Szenborn L. Szczepienie przeciwko grypie. Med Prakt Szczepienia 2013; 4(8): 71-77.

13

Czy szczepienie przeciwko grypie
należy powtarzać co roku?
Odpowiedź immunologiczna na szczepienie przeciwko grypie u dzieci
z przewlekłą chorobą nerek w dwóch kolejnych sezonach grypowych:
 Seroprotekcja w pierwszym sezonie – 50-61,5%
 Seroprotekcja w drugim sezonie – 100%

Lu Y i wsp. Immunization in patients with BD. Inflam Bowel Dis. Vol. 15/9/2009
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PNEUMOKOKI
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Szczepienia przeciwko
pneumokokom
 Zakażenie pneumokokami (zapalenie opon mózgowych) są groźne
i prowadzą do poważnych problemów zdrowotnych, w tym do utraty słuchu i uszkodzenia
mózgu.
 Infekcje pnemokokowe są coraz trudniejsze do leczenia, gdyż niektóre szczepy
Streptococcus pnemoniae są odporne na antybiotyki.
 Umieralność:
• Zapalenie płuc – 1 osoba na 20,
• Zapalenie opon mózgowych – 1 osoba na 10,
• Bakteriemia – 1 osoba na 5.
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Szczepienia przeciwko
pneumokokom
Choroby wywoływane przez pneumokoki:
 Zakażenie krwi – sepsa pneumokokowa,

 Zapalenie opon mózgowych,
 Pneumokokowe zapalenie płuc,
 Zapalenie ucha środkowego,

 Zapalenie zatok,
 Zapalenie stawów i kości.
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Szczepienia przeciwko
pneumokokom
W Polsce dostępne są dwa rodzaje szczepionek przeciw pneumokokom:
skoniugowane i polisacharydowe.
 Szczepionki skoniugowane zawierają w swoim składzie oczyszczone polisacharydy otoczkowe 13
lub 10 serotypów pneumokoków połączone z białkiem nośnikowym. Podawane są w celu
zapobiegania przed inwazyjną chorobą pneumokokową (IChP), zapaleniem płuc oraz zapaleniem
ucha środkowego. W zależności od wieku cykl szczepienia obejmuje 1-4 dawki.
Szczepionka dziesięciowalentna (PCV-10) jest zarejestrowana dla dzieci od 6 tygodnia do 5 roku
życia., natomiast szczepionka trzynastowalentna (PCV-13), dla dzieci od 6 tygodnia życia,
nastolatków i dorosłych.
Szczepionki skoniugowane są w Polsce wykorzystywane do realizacji powszechnych, bezpłatnych
szczepień przeciw pneumokokom niemowląt i dzieci.
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Szczepienia przeciwko
pneumokokom
23-walentna szczepionka polisacharydowa (PPV-23) pokrywa prawie 90%
serotypów wywołujących inwazyjną chorobę pneumokokwą

(ciężka postać zakażenia z zajęciem narządów wewnętrznych).
 Skuteczność szczepionki polisacharydowej w ochronie przed IChP
u pacjentów z chorobami nerek jest oceniana w zakresie 20-80%
(w zależności od wieku, stanu ogólnego i stadium choroby).
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Szczepienia przeciwko ospie wietrznej
 Szczepienie bezpieczne, serokonwersja po 2 dawkach.
 Zachorowanie po szczepieniu występuje rzadko
(opisy dotyczą głównie pacjentów po przeszczepie)
i ma łagodny przebieg – 10-50 zmian skórnych.
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Szczepienia przeciwko
różyczce, błonicy, tężcowi
 Mniej skuteczne niż w zdrowej populacji,
 Szybszy spadek poziomu przeciwciał,
 Zalecane monitorowanie poziomu przeciwciał.
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Błędy wykonawcze przy realizacji szczepień
 Podstawę prawidłowo prowadzonej profilaktyki stanowi przede wszystkim

zapewnienie szczepionkom odpowiednich warunków transportu
i przechowywania oraz właściwe przygotowanie i podanie preparatu.
 Nieprawidłowa procedura wykonywania szczepienia przez personel

medyczny może ponadto mieć związek z występowaniem niepożądanych
odczynów poszczepiennych (NOP) i niekorzystnych konsekwencji
dla pacjenta.
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Przechowywanie szczepionek
 Zakres temperatur +2 do +8°C

 Jednak do każdego przypadku przerwania łańcucha chłodniczego należy podchodzić z rozsądkiem
– ważny jest czas przez jaki szczepionka była wystawiona na działanie nieodpowiedniej temperatury
oraz na jakie wartości temperatury.
 Dostępne dane wskazują, że wystawienie szczepionki na działanie wysokiej temperatury bardzo
szybko spowoduje utratę jej aktywności:
• narażenie szczepionki przeciwko HBV na działanie temperatury 45°C doprowadzi do nieodwracalnej utraty jej
immunogenności zaledwie w ciągu 1 dnia.

 Natomiast na przykład szczepionki przeciwko HBV przechowywane w temperaturze 22–25°C
zachowują swoje właściwości przez miesiąc, a niektóre szczepionki DT nawet przez kilka miesięcy.
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Wrażliwość na temperaturę
Najbardziej wrażliwe na przegrzanie są szczepionki:
 przeciwko grypie,
 inaktywowana szczepionka przeciwko poliomyelitis (IPV),
 przeciwko odrze, śwince i różyczce (MMR),
 przeciwko japońskiemu zapaleniu mózgu.

Natomiast najbardziej wrażliwe na zamrożenie są szczepionki:
 przeciwko cholerze,
 wysoce skojarzone DTPa-HBV-Hib-IPV, DTPw,
 przeciwko ludzkiemu wirusowi brodawczaka (HPV),
 przeciwko zakażeniom pneumokokowym,
 HBV.
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Wrażliwość szczepionek na ciepło. Przedrukowano za zgodą WHO z: Immunization in
practice: a practical guide for health staff – 2015 update
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Wrażliwość na światło
Ważna jest również ochrona przed światłem, zarówno słonecznym, jak i silnym sztucznym.

Szczepionki, które należy chronić przed światłem:
 BCG
 MMR
 MMRV
 VZV
 RV (w postaci zawiesiny oraz liofilizatu)
 HPV
 MenB
 MCV-4
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Zgodnie z zasadami Dobrej
Praktyki Dystrybucyjnej konieczne jest:
 poddawanie okresowej kalibracji (cechowaniu) oraz certyfikacji sprzętu używanego do
kontrolowania lub monitorowania warunków ich przechowywania
 wyposażenie chłodziarek przeznaczonych do przechowywania szczepionek w odpowiednie
systemy alarmowe ostrzegające o odchyleniach od ustalonych warunków przechowywania
 ewidencjonowanie i dokumentowanie napraw, konserwacji, kalibracji i certyfikacji sprzętu,
takiego jak chłodziarki, lodówki, termometry, wilgotnościomierze i urządzenia do rejestrowania
temperatury i wilgotności
 wyznaczenie i przeszkolenie pracowników zajmujących się tymi produktami.

Dokumentację należy prowadzić w sposób umożliwiający śledzenie drogi produktu.
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Dokumentacja dostaw
Przy przyjmowaniu szczepionek do magazynu placówki medycznej realizującej szczepienia
ochronne należy sprawdzić:
 prawidłowość dostawy,
 źródło pochodzenia leku,
 opakowania fabryczne pod względem ich właściwości i kompletności.

Wszelkie nieprawidłowości w oznaczeniach przedmiotu dostawy, ewentualne uszkodzenia
przesyłek powstałe w trakcie transportu, w tym także podejrzenie niezachowania łańcucha
chłodniczego, należy niezwłocznie zgłosić przewoźnikowi, dostawcy lub producentowi leku.
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Przechowywanie i transport
 W przypadku wątpliwości co do zachowania odpowiednich warunków
transportu szczepionki przez pacjenta (zerwanie łańcucha
chłodniczego), lekarz lub pielęgniarka, którzy mają wykonać
szczepienie, mogą, a nawet muszą odmówić jej podania.
 Jeśli błąd popełnił pacjent, szczepionkę należy zniszczyć zgodnie
z lokalnymi procedurami, a jeśli wynika on
z niedoinformowania przez farmaceutę, szczepionkę
należy zwrócić do apteki.
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Przechowywanie i transport
 Szczepionkę należy przechowywać na środkowej półce lodówki, zabezpieczając ją
przed kontaktem z tylną ścianą, co grozi jej zamrożeniem.
 Aby zabezpieczyć opakowanie fabryczne, lek warto włożyć do zamykanej torebki
foliowej.
 Szczepionki nie należy umieszczać na drzwiach lodówki, ponieważ w tym miejscu
będzie narażona na największe wahania temperatury przy ich otwieraniu
i zamykaniu.
 Szczepionki można transportować bez specjalistycznych opakowań wyłącznie, jeśli
temperatura powietrza wynosi <25°C, a czas transportu nie przekracza 60 minut.
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Przechowywanie
 Na górnych półkach chłodziarki powinno się przechowywać
szczepionkę MMR, BCG, przeciwko żółtej gorączce i meningokokom,
ponieważ są one mniej wrażliwe na niską temperaturę.
 Bardziej wrażliwe szczepionki (DTP, DT, Td, TT, HBV, IPV, Hib, DTP-IPV-

Hib-HBV, HPV i przeciwko rotawirusom) należy natomiast składować
na środkowych i dolnych półkach chłodziarki.
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Przechowywanie
 Chłodziarka farmaceutyczna w punkcie szczepień powinna być wyposażona w odpowiedni system
pomiaru i monitorowania temperatury oraz wilgotności, gwarantująca zachowanie stabilności
termicznej przechowywanych w niej szczepionek w granicach od +2oC do +8oC.

 Urządzenie to powinno także posiadać system alarmowy informujący o ewentualnych odchyleniach
termicznych, spowodowanych na przykład zbyt długim otwarciem drzwi chłodziarki lub przerwą
w zasilaniu urządzenia w energię elektryczną.
 System pomiaru temperatury w chłodziarce powinien umożliwiać okresowe sporządzanie
elektronicznych i pisemnych raportów dla potrzeb organów kontrolujących przestrzeganie procedur
magazynowania szczepionek. Zapisy te mogą być przydatne w weryfikacji roszczeń wobec dostawcy
lub producenta szczepionek, w celu weryfikacji roszczeń pacjentów, u których wystąpiły niepożądane
odczyny poszczepienne, a także w wychwytywaniu nieprawidłowości w pracy chłodziarki.
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Podanie preparatu
 Wstrzykując szczepionkę, nie trzeba zakładać rękawiczek,
chyba że osoba wykonująca zabieg może być narażona na kontakt z potencjalnie
zakaźnymi płynami ustrojowymi lub ma rany na dłoniach – zalecenia WHO.
 Jednymi z najczęściej obserwowanych powikłań poszczepiennych będących
konsekwencją błędu wykonawczego są powikłania
miejscowe.
Mogą one wynikać z błędnej techniki podania
szczepionki, w tym zbyt głębokiego lub zbyt
płytkiego wykonania wstrzyknięcia,
niezachowania zasad aseptyki itp.
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Stanowisko Konsultanta Krajowego
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Działania pomocne w ograniczaniu
ryzyka błędów związanych z wykonywaniem
szczepień ochronnych
Kwalifikacja do szczepienia (czynności lekarskie)
1. Sprawdzić tożsamość pacjenta
2. Sprawdzić na jakie szczepienie pacjent się zgłosił/jakiego szczepienia oczekuje?
3. Sprawdzić dokumentację szczepień
4. Zweryfikować, które szczepionki należy podać pacjentowi (czy oczekiwania pacjenta są zgodne
ze wskazaniami do szczepień, czy można zaproponować mu jeszcze inne szczepienia)
5. Sprawdzić, czy występują przeciwwskazania do szczepień
(dokładny wywiad + badanie przedmiotowe)
6. Informacja na piśmie dla pielęgniarki o zakwalifikowaniu pacjenta
do szczepienia z uwzględnieniem dokładnej nazwy preparatu
i drogi podania – zlecenie.

Działania pomocne w ograniczaniu
ryzyka błędów związanych z wykonywaniem
szczepień ochronnych
Wybór preparatu (czynności pielęgniarskie)

1. Wyjąć odpowiednie preparaty z lodówki
2. Sprawdzić daty ważności
3. Sprawdzić stan szczepionek
4. Sprawdzić dawkę
5. Przygotować preparat do podania zgodnie z zaleceniami wynikającymi z ChPL

Działania pomocne w ograniczaniu
ryzyka błędów związanych z wykonywaniem
szczepień ochronnych
Podanie szczepionki (czynności pielęgniarskie)

1. Czy to na pewno właściwy pacjent?
2. Czy to na pewno właściwa szczepionka?
3. W jaką okolicę ciała należy wykonać szczepienie?
4. Podaj szczepionkę z zastosowaniem właściwej drogi podania (i.m., s.c., p.o. itd.)
5. Natychmiast wyrzuć igłę lub ampułkostrzykawkę do odpowiedniego pojemnika na odpadki
medyczne (jeśli na ampułkostrzykawce są naklejki z numerem serii szczepionki, zdejmij je przed
wykonaniem szczepienia, gdy igła jest jeszcze zabezpieczona)
6. Odnotuj podanie szczepionki w dokumentacji pacjenta i pielęgniarskiej

Podsumowanie
W celu ograniczenia ryzyka pomyłek podczas wykonywania procedur
medycznych warto opierać się na Evidence Based Medicine

i opracowanych standardach postępowania, które powinny być
ujednolicone, a na personelu gabinetów szczepień spoczywa obowiązek
ciągłego dokształcania się w zakresie szczepień ochronnych.
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Forum
Nefrologiczne

Forum Nefrologiczne służy pogłębianiu praktycznej wiedzy z zakresu nefrologii
i leczenia nerkozastępczego i jest czasopismem edukacyjnym Polskiego
Towarzystwa Pielęgniarek Nefrologicznych.
W ostatnim numerze [Tom 12, Nr 2 (2019)] ukazał się artykuł dotyczący
szczepień ochronnych u pacjentów z PChN.
Tom 12, Nr 2 (2019)
https://journals.viamedica.pl/forum_nefrologiczne/issue/current
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