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Szczepienia ochronne to wiele zagadnień o charakterze zarówno prywatnym,
jak i publicznym. Z punktu widzenia interesu osób prywatnych istnieje mniejsze
prawdopodobieństwo, że osoby zaszczepione zapadną na chorobę, której można
zapobiegać przez szczepienie, a u osób, które zapadną na tę chorobę, jej prze
bieg powinien być stosunkowo łagodny. Z perspektywy interesu społecznego - po
zaszczepieniu pewnego minimalnego odsetka ludności osiąga się stan odporności
gromadnej. W wyniku tego mniej prawdopodobne stają się wybuchy epidemii,
ponieważ istnieje mniej możliwości przenoszenia chorób. Z dobrodziejstwa
ochrony korzystają także osoby, które nie zostały zaszczepione lub nie mogą być
szczepione ze względu na zbyt młody wiek lub przeciwwskazania lekarskie.
W krajach realizujących skuteczną politykę zdrowia publicznego, zmierzającą do
ograniczenia rozprzestrzeniania się pewnych chorób, jak odra, świnka i koklusz,
staną się one rzadsze i z tego względu mniej eksponowane publicznie. Paradok
salnie, taki stan rzeczy może wywrzeć negatywny wpływ na zdrowie publiczne,
jeżeli coraz więcej osób postanowi nie poddawać swoich dzieci szczepieniom
przeciwko chorobie, o której niewiele wiadomo, i w sytuacji, gdy istnieją obawy
związane z bezpieczeństwem stosowania tych szczepionek, jak to się dzieje ze
szczepionką MMR (szczepionką łączoną przeciwko śwince, odrze i różyczce).
Podnosi to zagadnienie najlepszego osądu (best judgement), z którym nieod
łącznie związane są następujące pytania: Czy to rodzice, czy państwo powinno
decydować o poddawaniu dzieci szczepieniom? Czy szczepienia ochronne po
winny być obowiązkowe w interesie zdrowia publicznego? Czy etyczne jest po
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stępowanie państwa, które zachęca rodziców na różne sposoby do wyrażenia
zgody na szczepienia ochronne ich dzieci?1
Niniejszy rozdział analizuje politykę szczepień ochronnych prowadzoną
przez różne kraje partnerskie projektu EuroPHEN. Koncentruje się na doświad
czeniach w dziedzinie obowiązkowych szczepień ochronnych oraz na zagadnie
niach najlepszego osądu, w tym kwestii, czy zgoda rodziców oraz (lub) dzieci
jest wymagana przed szczepieniami ochronnymi i czy państwo może lekcewa
żyć życzenia rodziców w tym względzie. Analizuje także niektóre kontrowersje
etyczne związane z ofertami bodźców dla rodziców, którzy zgodzą się na szcze
pienie swoich dzieci oraz bodźców dla pracowników ochrony zdrowia w celu
podwyższenia poziomu szczepień ochronnych.

2.1.1. Obowiązkowe szczepienia ochronne
Przynajmniej część szczepień ochronnych ma charakter obowiązkowy
w czterech krajach partnerskich projektu EuroPHEN - w Belgii2, Grecji3, we
Włoszech4 oraz w Polsce5. Istnieją znaczne różnice między tymi krajami pod
względem liczby szczepień uznanych za obowiązkowe, populacji, które są nimi
objęte, oraz kar, jakie grożą za niedostosowanie się do nich. W Belgii obowiąz
kowe są tylko szczepienia ochronne przeciwko polio. Liczba obowiązkowych
szczepień rośnie do czterech we Włoszech, ośmiu w Grecji i w Polsce. Przy
kład tego ostatniego kraju jest szczególnie interesujący. Po pierwsze, występuje
tam rozróżnienie obowiązkowych szczepień ochronnych na dwie kategorie. Ist
nieje osiem obowiązkowych szczepień ochronnych dla dzieci i młodzieży
w wieku od urodzenia do dziewiętnastego roku życia oraz sześć obowiązkowych
szczepień ochronnych dla osobnej kategorii osób „szczególnie podatnych na in
' Analiza zagadnień związanych z obowiązkowymi szczepieniami ochronnymi i zachętami do
ich stosowania znajduje się w, mającym się wkrótce ukazać, artykule: Moran N.E., Shickle D.,
Munthe C., Dierickx K., Petrini C., Piribauer F., Czabanowska K., Cowley H., Blancafort S., Petsetakis E. (2006), Are compulsory immunisation and incentives to immunise effective ways to
achieve herd immunity in Europe?, [w:] Selgelid M., Battin M.P., Smith C.B. (red.), Ethics and
infectious Disease, Oxford, Blackwell.
2 O ile nie zaznaczono inaczej, informacje na temat przepisów obowiązujących w Belgii poda
no za: Dierickx K. (2004), Immunisation: Factual data of Belgium. Raport sporządzony na potrze
by projektu EuroPHEN.
3 O ile nie zaznaczono inaczej, informacje na temat przepisów obowiązujących w Grecji poda
no za: Petsetakis E. (2004), Greek Immunisation Report. Raport sporządzony na potrzeby projektu
EuroPHEN.
4 O ile nie zaznaczono inaczej, informacje na temat przepisów obowiązujących we Włoszech
podano za: Petrini C. (2004a), Italian Immunisation Report. Raport sporządzony na potrzeby pro
jektu EuroPHEN.
5 O ile nie zaznaczono inaczej, informacje na temat przepisów obowiązujących w Polsce poda
no za: Juszczyk G., Bański R., Mikos M., Włodarczyk C.W., Czabanowska K. (2004), Immunisa
tion in Poland. Raport sporządzony na potrzeby projektu EuroPHEN.
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fekcje”. Do tej drugiej grupy zaliczają się osoby pracujące w zawodach związa
nych z podwyższonym ryzykiem zapadalności na pewne choroby, osoby, które
miały styczność z określonymi chorobami, osoby ukąszone lub ranne oraz osoby
zamieszkujące tereny objęte powodzią. Po drugie, cała populacja osób należą
cych do tych kategorii jest zobowiązana poddawać się obowiązkowym szcze
pieniom ochronnym. Zaliczają się do nich wszyscy obywatele Polski oraz osoby
niebędące obywatelami tego kraju, lecz które mieszkają w Polsce przez okres
przynajmniej trzech miesięcy, o ile potrafią wykazać, że otrzymały te same
szczepienia w innych krajach i nadal są objęte ochroną. Ponadto wszystkie oso
by podejrzewane o zachorowanie na wściekliznę lub tężec muszą poddać się
szczepieniom przeciwko tym chorobom, bez względu na obywatelstwo i długość
pobytu w Polsce.

2.1.2. Kary za niepoddanie się obowiązkowym szczepieniom
ochronnym
Do kar za odmowę poddania się obowiązkowym szczepieniom ochronnym
należą: odmowa przyjęcia dzieci do szkoły oraz tymczasowe aresztowanie dla
rodziców. W Belgii, w chwili rejestracji urodzin dziecka, jego rodzicom wydaje się potwierdzenie dokonania szczepienia przeciwko polio. Dzieci muszą
otrzymać ostatnią dawkę tego szczepienia przed ukończeniem osiemnastego
miesiąca życia, po czym wypełnione zaświadczenie jest zwracane do miej
scowego biura ewidencji ludności. Jeżeli wypełnione zaświadczenie nie wpły
nie, rodzicom wysyła się upomnienie. Gdy zaświadczenie nadal nie wpływa,
rodziców może odwiedzić policja. Jeśli dziecko pozostaje niezaszczepione,
rodzicom grozi kara więzienia lub grzywny. Odmowa poddania się obowiąz
kowym szczepieniom ochronnym w Polsce także podlega karze - grzywny na
kładanej przez sąd rejonowy, płatnej przez osobę zainteresowaną lub jej rodzi
ców względnie opiekunów.
Do 1999 roku we Włoszech można było odmówić rodzicom zapisu ich dzieci
do żłobków lub szkół, jeśli nie miały kompletu szczepień właściwego dla dane
go wieku. Innymi słowy - dzieci mogły uczęszczać do szkoły tylko wtedy, gdy
były zaszczepione. Taka polityka pociągała jednak za sobą pewne niebezpie
czeństwo - mogło się zdarzyć, że niektóre dzieci szczepiono tylko wtedy, gdy
miały rozpocząć uczęszczanie do przedszkola lub naukę szkolną w wieku od
czterech do pięciu lat, gdy minęło już największe zagrożenie zarażenia się cho
robą której można zapobiegać przez szczepienia. Sytuacja ta zmieniła się
w wyniku prezydenckiego rozporządzenia z 26 stycznia 1999 roku (Decreto del
Presidente della Repubblica 26 gennaio 1999, n. 355), który stwierdzą że „każ
de dziecko ma prawo do edukacji, może więc uczęszczać do szkoły nawet bez
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zaświadczenia o przebytych szczepieniach”6. Tak więc we Włoszech prawo do
edukacji ma wartość nadrzędną wobec przymusu odbycia szczepień ochron
nych, chociaż równowaga ta może ulec zaburzeniu w sytuacji utraty odporności
gromadnej lub w nagłych wypadkach. Nazwiska rodziców, którzy odmawiają
zgody na zaszczepienie swoich dzieci, są przekazywane do lokalnych ośrodków
zdrowia, które „starają się ustalić, czy brak takiego szczepienia może stanowić
ryzyko dla społeczeństwa”. Ponadto ośrodek zdrowia może przeprowadzić
z rodzicami rozmowę w celu wyjaśnienia korzyści płynących ze szczepień
ochronnych i głębszego zbadania przyczyn odmowy rodziców. Niektóre ośrodki
przyjęły politykę świadomej odmowy. Rodziców prosi się wtedy o podpisanie
formularza świadomej odmowy zgody na szczepienie dziecka, którego treść
określa, że są świadomi możliwych konsekwencji niezaszczepienia dziecka7.
We Włoszech obowiązkowe szczepienia ochronne uzasadnia się na gruncie
zdrowia publicznego. Artykuł 650 włoskiego kodeksu karnego stwierdza, że:
„Ktokolwiek nie stosuje się do środków użytych legalnie przez władze ze względów
sprawiedliwości lub bezpieczeństwa społecznego, a także społecznego porządku lub hi
gieny, podlega karze. W wypadku wykroczenia jest to kara aresztu w wymiarze do trzech
miesięcy lub kara grzywny do 400 tysięcy lirów”8.

Opinię tę poparł Corte di Cassazione (Sąd Kasacyjny) decyzją nr 132 z 16-26 marca 1992 roku, podkreślając, że normy dotyczące obowiązkowych szcze
pień są nie tylko związane z „harmonijnym rozwojem psychospołecznym dziec
ka”, lecz także „z koniecznością ochrony zdrowia zbiorowości”9. Kary finanso
we za niepoddanie się przepisowi są zróżnicowane w zależności od tego, na ja
kie szczepienie odmówiono zgody. Sugeruje to, że państwo postrzega pewne
choroby za większe zagrożenie dla zdrowia publicznego niż inne, dlatego karze
rodziców za niepoddanie się stosownie do okoliczności. Jednakże, zdaniem Petriniego, „grzywna jest niewysoka i nie stanowi, z wyjątkiem rzadkich wypad
ków, wystarczającego środka represyjnego przekonującego rodziców, by nie
sprzeciwiali się obowiązkowym szczepieniom”. Ponadto w praktyce kary
grzywny są rzadko stosowane.
Podobnie sytuacja przedstawia się w Grecji. Przy zapisie do szkoły rodzice
mają obowiązek przedłożyć książeczkę zdrowia dziecka wraz z adnotacjami
o przebytych szczepieniach ochronnych, lecz, tak jak we Włoszech, dzieciom
nie można odmówić przyjęcia do szkoły, jeżeli nie zaliczyły przepisanego pro

6 Petrini (2004a), op.cit. Decreto del Presidente della Repubblica 26 gennaio 1999, n. 355. Regolamento recante modificazioni al DPR 1518/67 in materia di vaccinazioni obbligatorie, Gazzetta
Ufficiale della Repubblica Italiana, 15 ottobre 1999, n. 243.
7 Omówienie standardowej procedury odmowy szczepienia znajduje się w: Petrini C. (2004b),
Vaccinations in Italy - Legal and Ethical Aspects. Raport sporządzony na potrzeby projektu EuroPHEN.
’ Za: Petrini (2004b), op.cit.
9 Ibidem.
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gramu szczepień ochronnych. Zamiast tego administracja szkoły wywiera nacis
ki na rodziców, aby wyrazili zgodę na zaszczepienie dzieci.

2.1.3. Dobrowolne szczepienia ochronne oraz przyczyny
niestosowania się do przepisów
We wszystkich pozostałych krajach partnerskich projektu EuroPHEN w Austrii10, Danii11, Finlandii12, Niemczech13, Irlandii14, Holandii15, Hiszpanii16,
Szwecji17 oraz Wielkiej Brytanii18 - szczepienia ochronne mogą być zalecane,
lecz nie są obowiązkowe. Argumenty przeciwko przymusowym szczepieniom
koncentrują się na rodzicu jako wyrazicielu najlepszego osądu, jakiego rodzaju
interwencje zdrowotne powinny być stosowane wobec ich dzieci, na obawach
dotyczących ingerencji państwa oraz możliwego naruszenia swobód obywatel
skich, a także zaufania wobec władz państwowych oraz (lub) służby zdrowia.
W Holandii rozgorzała burzliwa dyskusja na temat wprowadzenia obowiąz
kowych szczepień ochronnych po wybuchu serii epidemii polio w pewnych or
todoksyjnych społecznościach protestanckich, których przedstawiciele nie wy
10 O ile nie zaznaczono inaczej, informacje na temat przepisów obowiązujących w Austrii
podano za: Piribauer F. (2004), Austrian immunisation Report. Raport sporządzony na potrzeby
projektu EuroPHEN.
" O ile nie zaznaczono inaczej, informacje na temat przepisów obowiązujących w Danii poda
no za: Holm S. (2004), immunisation policy in Denmark. Raport sporządzony na potrzeby projektu
EuroPHEN.
12 O ile nie zaznaczono inaczej, informacje na temat przepisów obowiązujących w Finlandii
podano za: Gylling H. (2004), Finnish immunisation Report. Raport sporządzony na potrzeby pro
jektu EuroPHEN; Takala T. (2004), immunisation in Finland. Raport sporządzony na potrzeby
projektu EuroPHEN.
13 O ile nie zaznaczono inaczej, informacje na temat przepisów obowiązujących w Niemczech
podano za: Domes A., Bramesfeld A. (2004a), German Immunisation Report. Raport sporządzony
na potrzeby projektu EuroPHEN.
14 O ile nie zaznaczono inaczej, informacje na temat przepisów obowiązujących w Irlandii
podano za: Cowley H., Kelleher K. (2004), Irish Immunisation Report. Raport sporządzony na po
trzeby projektu EuroPHEN.
15 O ile nie zaznaczono inaczej, informacje na temat przepisów obowiązujących w Holandii
podano za: Verweij M. (2004), Immunisation in the Netherlands. Raport sporządzony na potrzeby
projektu EuroPHEN.
16 O ile nie zaznaczono inaczej, informacje na temat przepisów obowiązujących w Hiszpanii
podano za: Blancafort S. (2004), Spanish Immunisation Report. Raport sporządzony na potrzeby
projektu EuroPHEN.
17 O ile nie zaznaczono inaczej, informacje na temat przepisów obowiązujących w Szwecji
podano za: Munthe C. (2004a), Swedish Immunisation Report. Raport sporządzony na potrzeby
projektu EuroPHEN; Munthe C. (2004b), Immunisation in Sweden: Further ethical considerations.
Raport sporządzony na potrzeby projektu EuroPHEN.
111 O ile nie zaznaczono inaczej, informacje na temat przepisów obowiązujących w Wielkiej
Brytanii podano za: Moran N. (2004), Immunisation Policy in the United Kingdom. Raport sporzą
dzony na potrzeby projektu EuroPHEN.
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rażali zgody na szczepienie swoich dzieci przeciwko tej chorobie. Ostatecznie
jednak zrezygnowano z przymusu na korzyść zaleceń. W Hiszpanii, chociaż
szczepienia ochronne nie są obowiązkowe, zaleca się systematyczne szczepienia
ochronne „całej populacji dla wszystkich dzieci, o ile nie istnieją konkretne
przeciwwskazania”19. Przy zapisie dzieci do żłobków i szkół od rodziców wy
maga się przedłożenia karty szczepień ochronnych (zakładanej każdemu dziecku
po urodzeniu). Niespełnienie tego wymagania może doprowadzić do odmowy
zapisu. Warunek ten może oddziaływać nie tylko jako forma nacisku społeczne
go, zobowiązującego rodziców do szczepienia dzieci, lecz także pozwala żłob
kom i szkołom monitorować zakres szczepień ochronnych na terenie instytucji.
Konstytucje Niemiec oraz Irlandii, a także fundamentalne wartości kultural
ne nie dopuszczają państwowej ingerencji w swobody jednostki i wybór rodzi
ców co do sposobu wychowania dzieci. Zalicza się do tego między innymi de
cyzja dotycząca szczepień. Artykuł 6 {Małżeństwo i rodzina) konstytucji nie
mieckiej (1949) dotyczy „ochrony rodziny i prawa rodziców do kształcenia
swoich dzieci”20. O ile władze państwowe mogą, na przykład, zlekceważyć brak
zgody rodziców na terapię lub interwencje medyczne w sytuacjach zagrożenia
życia, o tyle nie mogą przejść do porządku dziennego nad wyborem rodziców
związanym ze szczepieniami ochronnymi. Patrząc na rozwiązania niemieckie,
niekoniecznie można uznać, że to właśnie rodzice są wyrazicielem „najlepszego
osądu” - za ważniejszą uznaje się raczej „wartość prowadzenia indywidualnego,
samookreślonego życia (do czego zalicza się wychowanie dzieci zgodnie z włas
nymi przekonaniami i ideami)”21. Ta konstytucyjna ochrona ma swoje korzenie
w perspektywie historycznej. „W Trzeciej Rzeszy władze państwowe intensyw
nie manipulowały życiem prywatnym i rodzinnym obywateli, które musiało się
toczyć dla dobra narodu. Osoby przygotowujące konstytucję nowych Niemiec
pragnęły zadbać o to, żeby więcej nie powtórzyło się nic takiego. Dlatego życie
prywatne i rodzina zdobyły sobie tak silną pozycję w prawodawstwie”22.
W Irlandii rodzina cieszy się szczególnymi przywilejami, zgodnie z art. 41
Konstytucji z 1922 roku. Artykuł ten stwierdza, że:
„1. Władze państwowe uznają rodzinę za naturalną, pierwotną i fundamen
talną komórkę społeczną oraz za instytucję moralną mającą niezbywalne
prawa, wcześniejsze i nadrzędne wobec wszelkich przepisów prawa sta
nowionego.

19 Blancafort (2004), op.cit.
20 Dörries, Bramesfeld (2004a), op.cit. Zob. też: Grundgesetz für die Bundesrepublik Deut
schland (1949) - http://www.datenschutz-berlin.de/recht/de/gg/ggl_de.htm#art6 (stan na grudzień
2006 roku).
21 Dörries, Bramesfeld (2004a), op.cit.
22 Ibidem.
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2. Dlatego władze państwowe gwarantują ochronę rodziny całą mocą wła
dzy konstytucyjnej jako konieczną podstawę porządku społecznego oraz
jako warunek niezbędny dla dobra narodu i władz państwowych”23.
Szczególny status nadany rodzinie znajduje swoje odzwierciedlenie w pra
wodawstwie oraz w polityce irlandzkiej24. Na przykład mimo zobowiązania
władz do objęcia możliwie największego odsetka dzieci szczepieniami ochron
nymi, raport na temat szczepień ochronnych dzieci sporządzony przez komisję
wspólną do spraw zdrowia i dzieci obdarza rodzinę należnym szacunkiem
i uznaje pierwszeństwo rodziny, gdy stwierdza: „Celem programu szczepień
ochronnych jest osiągnięcie i utrzymanie go na poziomie nie mniej niż 95 pro
cent całkowitej populacji dzieci (...) przy zachowaniu praw rodziców do podję
cia świadomej decyzji co do szczepienia”25.
Zasada indywidualnego wyboru przeważa także w Szwecji. „Ogólna zasada
dotycząca wszelkiej opieki zdrowotnej w Szwecji polega na tym, że jednostka
może sama podjąć decyzję, jakiej opieki zdrowotnej sobie życzy, a to odnosi się
także do rodziców podejmujących decyzje dotyczące ich dzieci”26. Chociaż
władze państwowe mogą interweniować w skrajnych wypadkach, na przykład
gdy rodzice nie wyrażają zgody na terapię ratującą życie, przymusu tego rodzaju
nigdy nie stosuje się do szczepień ochronnych.
Zaufanie społeczne wobec władz państwowych oraz (lub) przedstawicieli
zdrowia publicznego jest kolejnym czynnikiem wpływającym na przymusowość
lub brak przymusu w kwestii szczepień ochronnych. Na przykład w Finlandii
„większość obywateli ufa temu, co mówią i co zalecają pracownicy zdrowia pu
blicznego”27. W rezultacie zasięg szczepień ochronnych jest duży, bez koniecz
ności stosowania przymusu. Podobnie zaufanie wobec władz opieki zdrowotnej
skutkuje wysokim uczestnictwem w szwedzkich programach dobrowolnych
szczepień ochronnych. Według ostatnich doniesień, obawy spowodowane sto
sowaniem szczepionki MMR (szczepionki łączonej przeciwko śwince, odrze
i różyczce) w Szwecji sprawiły jednak, że władzom zdrowotnym tego kraju za
leży bardziej na bilansowaniu potencjalnych kosztów i korzyści szczepień
ochronnych w porównaniu z kosztami wybuchu poważnej epidemii chorób za
kaźnych niż na przeciwdziałaniu ryzyku zapadnięcia na konkretną chorobę.
W ten sposób głównym przedmiotem zainteresowania władz jest minimalizacja
kosztów społecznych i kosztów ponoszonych przez sektor opieki zdrowotnej,

23 Artykuł 41, Konstytucja Republiki Irlandii (1922).
24 Moran N. (2002), The Legal Recognition ofSame-Sex Relationships: A comparative study of
Holand, United Kingdom and Ireland, within the policy framework of the European Union (praca
doktorska), Manchester, Manchester University.
25 The Joint Committee on Health And Children (2001), Report On Childhood Immunisation,
July 2001, Dublin, Government Publications - http://www.irlgov.ie/Committees-01/c-health/repchildhood/pagel.htm (stan na grudzień 2006 roku).
26 Munthe (2004a+b), op.cit.
27 Gylling (2004), op.cit.
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nie zaś wprost „dobro dzieci”. Munthe (2004a+b) pisze, że „uświadomienie so
bie tego faktu poderwało zaufanie społeczne do administracji systemu opieki
zdrowotnej oraz spowodowało, że szwedzkie społeczeństwo żąda pełniejszych
informacji na temat stosowanych szczepionek”. To, że szwedzkie władze były
w stanie podać zadowalające dla społeczeństwa „pełniejsze informacje”, ozna
czało, że zakres populacji objętych szczepieniami ochronnymi pozostał stosun
kowo szeroki. W wypadku Szwecji, konkluduje Munthe,
„o ile utrzymuje się wysokie zaufanie społeczne do władz, ludzie z własnej woli i solidar
nie uczestniczą w realizacji zalecanych strategii zdrowotnych. Dzieje się tak jednak tylko
dopóty, dopóki ludzie nie mają świadomości, że są wprowadzani w błąd, w przeciwnym
bowiem wypadku starają się »odpłacić« władzom przez stosowanie zdecydowanie bar
dziej wyrachowanych motywów przy podejmowaniu decyzji, co sprawia, że w wielu wy
padkach nie mają zamiaru uczestniczyć w strategiach zdrowia publicznego, o których
_
_.«»28
mowa

I tak, w krajach, gdzie administracja systemu ochrony zdrowia potrafi pod
trzymać społeczne zaufanie, na przykład w Finlandii i Szwecji, programy do
browolnych szczepień ochronnych mogą przynieść oczekiwane wyniki w zakre
sie zapewnienia odporności gromadnej. Z drugiej strony, brak zaufania wobec
postępowania pracowników służby zdrowia może oznaczać, że programy do
browolnych szczepień ochronnych będą przynosić tylko ograniczone rezultaty
i z tego względu okażą się nieskuteczne.

2.1.4. Wyrażanie zgody na szczepienia
Z zagadnieniem „najlepszego osądu” ściśle wiąże się także zagadnienie wy
rażania zgody na szczepienia. Jeżeli istnieje warunek uzyskania od rodziców lub
opiekunów zgody przed szczepieniami ich dzieci, oznacza to, że rodziców
uznaje się za wyrazicieli najlepszego osądu w tym względzie. Domniemanie
zgody w niektórych wypadkach może się jednak okazać dwuznaczne i nie speł
niać kryteriów pełnej i świadomej zgody. W innych sytuacjach kierowane do
rodziców prośby lub żądania podpisania formularza odmowy takiej zgody mogą
mieć na celu wywarcie na nich nacisku w kwestii poddania dziecka szczepieniu.
Sytuacja komplikuje się jeszcze bardziej w krajach, w których młodzi ludzie
mają własny, decydujący głos w kwestii szczepień ochronnych. Wreszcie wtedy,
gdy władze państwowe lekceważą odmowę lub zgodę rodziców na szczepienie
ich dzieci, na przykład w nagłych wypadkach lub kiedy życie dziecka jest za
grożone, po raz kolejny władze państwowe przyjmują rolę wyraziciela najlep
szego osądu.*

21 Munthe (2004a+b), op.cit.
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2.1.4.1. Zgoda rodziców
Od rodziców wymaga się udzielenia ustnej lub pisemnej zgody na zaszcze
pienie ich dzieci w Austrii, Belgii, Danii, Niemczech, Irlandii, we Włoszech,
w Holandii, Polsce (dla szczepień zalecanych) oraz w Szwecji. Zgoda rodziców
ma charakter domniemany w wypadku zaprowadzenia dziecka do punktu szcze
pień w celu jego zaszczepienia w Finlandii, Grecji oraz Wielkiej Brytanii,
podczas gdy w Polsce zgody rodziców nie uznaje się za konieczną. Mimo tego
stosunkowo luźnego podziału między krajami istnieją znaczne różnice w tym
względzie.
Kraje różnią się także między sobą pod względem polityki szczepień nawet
wtedy, gdy pewne szczepienia są w nich obowiązkowe. Na przykład we Wło
szech (ustnej) zgody rodziców wymaga się w wypadku szczepień obowiązko
wych. W Grecji zgoda rodziców jest domniemana w dobrowolnym akcie do
prowadzenia dziecka do punktu szczepień. Rzeczywiście, „chociaż od rodziców
wymaga się zaszczepienia ich dzieci, nie można ich do tego zmusić środkami
prawnymi”29. Chociaż zgodnie z polskim prawem zgody wymaga się od
wszystkich osób przed jakąkolwiek interwencją medyczną, to jednak zgoda ro
dziców nie jest wymagana przed obowiązkowymi szczepieniami ochronnymi.
W Austrii pracownicy służby zdrowia muszą uzyskać pisemną zgodę od ro
dziców przed zaszczepieniem dziecka. Warunek ten jest bardziej wyekspono
wany, gdy dzieci szczepione są w szkole, ponieważ, w odróżnieniu od pójścia
z dzieckiem do lekarza, samo posłanie dziecka do szkoły nie pociąga za sobą
zgody rodziców na wykonanie szczepień ochronnych. W Holandii wystarczy,
że rodzice udzielą zgody ustnej, ale w jednym z holenderskich powiatów wyma
ga się od rodziców podpisania formularza odmowy, jeżeli nie chcą, żeby ich
dzieci były szczepione.
W innych krajach wymagany rodzaj zgody może być różny dla różnych
szczepień lub przepisy mogą być bardziej elastyczne. Na przykład w Niem
czech, o ile zalecane jest uzyskanie pisemnej zgody, zgoda wyrażona ustnie tak
że jest uważana za wystarczającą. W systemie belgijskim formę zgody określa
jednostka wykonująca szczepienie. Lekarz pierwszego kontaktu lub pediatra
wymaga tylko zgody ustnej rodzica, pisemna zgoda jest konieczna, gdy szcze
pienia są wykonywane w przychodniach rodzinnych (gdzie odbywa się 70 pro
cent szczepień) lub w poradniach uczniowskich. Podobnie w Irlandii zgoda
ustna wystarcza do szczepień ochronnych dzieci w wieku do piętnastu miesięcy,
gdy rodzice zabierają dzieci do zaszczepienia. Kiedy jednak szczepienia wyko
nywane są w ramach szkolnego programu wzmacniania odporności (school booster program), od rodziców wymaga się podpisania formularza świadomej
zgody, ponieważ nie można zakładać zgody domniemanej.

29 Petsetakis (2004), op.cit.
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Sama zgoda ustna jest uznawana za wystarczającą w Danii, we Włoszech,
w Holandii, Polsce oraz w Szwecji, ponieważ sam fakt, że rodzice zabierają
dziecko na szczepienia, oznacza ich domniemaną zgodę. We Włoszech zgody
ustnej wymaga się zarówno w wypadku szczepień obowiązkowych, jak i zale
canych, tymczasem w Polsce zgoda jest konieczna jedynie dla szczepień zaleca
nych. Przy obowiązkowych szczepieniach w tym kraju nie wymaga się zgody
ustnej ani pisemnej.
W Finlandii, Grecji oraz Wielkiej Brytanii rodzice nie muszą udzielać zgody
ustnej ani pisemnej. Zgoda jest domniemana w samym akcie zaprowadzenia
dziecka do punktu szczepień. Sytuacja w Wielkiej Brytanii jest jednak trochę
bardziej złożona. Rządowa Zielona Księga na temat szczepień ochronnych prze
ciwko chorobom zakaźnym z 1996 roku stwierdza, że „zgody - pisemnej lub
ustnej - wymaga się przed każdym ze szczepień ochronnych” (paragraf 3.2). Co
właściwie oznacza jednak termin „zgoda”, otwiera szerokie pole do interpreta
cji. W ujęciu klinicznym Zielona Księga stwierdza, że „zgodę na szczepienia
ochronne można uznać za domniemaną w wypadku braku jakichkolwiek wyra
żonych zastrzeżeń wobec dokonania szczepienia ochronnego na tym etapie” (pa
ragraf 3.4), co jest lustrzanym odbiciem domniemanej zgody w Grecji. Dwu
znaczność pojawia się w środowisku szkolnym, gdy „samą obecność dziecka
w szkole w dniu, w którym wykonywane będą szczepienia, a o których zostali
poinformowani rodzice/opiekunowie, można także uznać za zgodę na zaszcze
pienie dziecka w wypadku braku wyraźnych zastrzeżeń” (paragraf 3.5). W takiej
sytuacji zgodę przyjmuje się z braku „wyraźnych zastrzeżeń”, a nie z wyrażenia
decyzji o charakterze pozytywnym. O ile takie podejście da się uzasadnić
w ujęciu klinicznym, gdy rodzice zabierają swoje dzieci do placówek medycz
nych, żeby je poddać szczepieniom - i w tym sensie zasadne jest domniemanie
zgody, o tyle sytuacja przedstawia się inaczej w szkole, dokąd rodzice wysyłają
dzieci w celu kształcenia, niekoniecznie w celu poddania ich szczepieniom.
W ujęciu klinicznym rodzice muszą dokonać wyboru poddania dzieci szczepie
niom, z kolei w sytuacji szkolnej ich zgoda jest domniemana, o ile oni lub praw
ni opiekunowie wyraźnie nie zaznaczą, że nie decydują się na uczestnictwo
dziecka w szczepieniach.

2.1.4.2. Zgoda dziecka

W niektórych krajach dzieci w wieku poniżej lat osiemnastu mogą wyrażać
zgodę lub nie zgadzać się na szczepienia ochronne. Dzieci nabywają takiego
prawa po ukończeniu pewnego wieku lub po osiągnięciu określonego poziomu
dojrzałości. Z jedynym przejrzystym modelem polityki dotyczącym dzieci ma
my do czynienia w krajach, w których szczepienia ochronne są obowiązkowe.
W Grecji, we Włoszech oraz w Polsce dzieci nie mogą podejmować decyzji
o własnych szczepieniach ochronnych do chwili ukończenia osiemnastego roku
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życia, właśnie wtedy jednak, ironią losu, program szczepień ochronnych jest już
zakończony. W Grecji oraz w Polsce występuje grupa wymykająca się regula
cjom, obejmująca młodzież w wieku od szesnastu do osiemnastu lat. W Grecji
dzieci w tym wieku mogą odmówić zgody na szczepienie, lecz jest to kwestia
między dziećmi i ich rodzicami. W Polsce dzieci w wieku powyżej szesnastu lat
mają prawo do niewyrażenia zgody na zalecane szczepienia ochronne. Decyzję
dziecka, które ukończyło już szesnaście lat i nie chce być zaszczepione, można
uchylić jedynie za zgodą rodziców, jeżeli taka odmowa może skutkować zagro
żeniem dla zdrowia lub życia dziecka oraz w sytuacji, gdy sąd rodzinny podejmie decyzję o wykonaniu szczepienia ochronnego.
Oficjalnie młodzi ludzie w Belgii, Hiszpanii oraz Szwecji nie mogą wyrazić
ani odmówić zgody na szczepienia ochronne, dopóki nie ukończą osiemnastu
lat. Ale, „według szwedzkiego prawa, życzeniom dzieci w stosunku do wszyst
kich aspektów życia (w tym opieki zdrowotnej) powinno się nadawać pewną
wagę w zależności od poziomu dojrzałości dziecka. W razie sprzeczności opinii
decyzję w tej sprawie powinno się podejmować indywidualnie w każdym wy
padku”30.
W Austrii, Danii, Niemczech, Irlandii, Holandii oraz w Wielkiej Brytanii
dzieci mają prawo wyrazić lub odmówić zgody na szczepienia ochronne w róż
nym wieku. W Austrii przyjmuje się, że dzieci mają prawo odmówić zgody na
wykonanie szczepienia od chwili ukończenia czternastu lat. W Danii dojrzałość
dziecka wpływa na wagę jego decyzji, lecz zazwyczaj zakłada się, że może pra
womocnie odmówić zgody na interwencję medyczną od chwili ukończenia
dwunastu lat, w zależności od rodzaju interwencji oraz jej zrozumienia przez
dziecko. Z kolei w Holandii przepisy prawa wymagają, by dzieci w wieku od
dwunastu lat angażowano w proces podejmowania decyzji zdrowotnych, tak
więc wiek biologiczny dziecka jest czynnikiem decydującym. Jednakże w ho
lenderskim programie zdrowotnym dzieciom podaje się ostatnie szczepienie
w wieku dziewięciu lat, warunek prawny podwójnej zgody nie stosuje się więc
do programu w jego obecnej formie.
Na zalecane szczepienia w Polsce oraz na wszystkie szczepienia w Irlandii
i Wielkiej Brytanii młodzi ludzie po ukończeniu szesnastego roku życia mają
prawo wyrazić zgodę lub odmówić jej wyrażenia. W Niemczech „dzieci i mło
dzież w wieku poniżej osiemnastu lat mają wyjątkowe prawo udzielania lub
odmowy zgody na wykonanie procedury medycznej zgodnie z poziomem ich
dojrzałości umysłowej”31. W Wielkiej Brytanii dzieci w wieku poniżej szesna
stu lat mają prawo do „wyrażania lub odmowy zgody na szczepienia ochronne
w sytuacji, gdy uznaje się, że dziecko w pełni rozumie związane z nimi ryzyko
oraz korzyści [zob. paragrafy 3.6 i 3.7]”32. Zdaniem Takala (2004), sytuacja
30 Munthe (2004a+b), op.cit.
31 Dorries, Bramesfeld (2004a), op.cit.
32 Moran (2002), op.cit.
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w Finlandii jest niejasna, gdyż „nie istnieje jasno określona granica wieku”,
powyżej której dzieci mogą mieć coś do powiedzenia w kwestii własnych
szczepień.

2.1.4.3. Najlepszy osąd: czy władze państwowe mogą
lekceważyć życzenia rodziców?
W większości krajów władze państwowe nie mogą uchylać decyzji rodziców
odmawiającej zgody lub wyrażającej zgodę na szczepienie ich dziecka. W Bel
gii, z wyjątkiem obowiązkowego szczepienia przeciwko polio, władze pań
stwowe nie uchylają życzeń rodziców ze względu na obawy, że może to przy
nieść skutki odwrotne od oczekiwanych. Podobnie w Austrii, Danii, Finlandii,
Niemczech, Grecji, Irlandii, Holandii, Polsce, Hiszpanii oraz w Szwecji
przepisy prawa nie przewidują możliwości uchylania życzeń rodziców, a przy
najmniej nie ma doniesień o wypadkach, że życzenia rodziców były lekceważo
ne przez władze państwowe.
W wielu krajach władze państwowe mogą uchylać życzenia rodziców tylko
w wypadku zagrożenia życia dziecka. Na przykład w Austrii Jedynie w sytua
cji niewyleczenia chorób zagrażających życiu rodziców może zastąpić kurator
mianowany przez sąd okręgowy po właściwym procesie”33. Podobnie w Fin
landii władze państwowe mogą wkroczyć do działania, Jeżeli rodzice (ogólnie)
narażają zdrowie swoich dzieci na poważne niebezpieczeństwo”34. W Niem
czech oraz w Szwecji władze państwowe mogą tymczasowo przejąć opieką nad
dzieckiem, jeśli rodzice nie wypełniają właściwie swoich obowiązków. Chociaż
władze państwowe mogą zezwolić na szczepienia ochronne wbrew życzeniom
rodziców, z prawa tego korzystają tylko wtedy, gdy życie dziecka jest zagrożo
ne, na przykład w razie ukąszenia przez zwierzę chore na wściekliznę. Zasady
tej nie stosuje się do regularnego planu szczepień ochronnych dzieci.
W Wielkiej Brytanii władza sądownicza miała okazję wypowiadać się
w kwestiach dotyczących regularnych dziecięcych szczepień ochronnych. Oba
wypadki dotyczyły „rodzin, w których matka zamieszkująca wraz z dzieckiem
nie wyraziła zgody na zaszczepienie potomka szczepionką łączoną MMR, pod
czas gdy ojciec, niepozostający w związku małżeńskim z matką dziecka, lecz
dysponujący pełnią władz rodzicielskich, chciał, aby dziecko zostało zaszcze
pione. W obu wypadkach Sąd Najwyższy podtrzymał decyzję ojców oraz »na
kazał matkom dopilnować«, żeby dzieciom podano szczepionkę MMR”35.
W obu wypadkach decyzje sądu odzwierciedlały aktualny stan najlepszej prak
tyki medycznej w opinii Brytyjskiego Stowarzyszenia Medycznego (British
Medical Association). Sytuację prawną w Wielkiej Brytanii w następujący spo
33 Piribauer (2004), op.cit.
34 Gylling (2004), op.cit.
35 Moran (2002), op.cit.
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sób scharakteryzował sędzia orzekający w tej sprawie: „W wypadku gdy oboje
rodzice zgadzają się co do tego, że ich dziecko nie będzie szczepione, prawo
i lekarze mają obowiązek uszanować ich zdanie. Szczepienia nie są obowiązko
we, żadna więc z władz lokalnych, lekarzy, szkół ani innych instytucji w zwy
kłych warunkach nie wystąpi do sądu o zmianę decyzji”36. Władze państwowe
angażują się tylko wtedy, gdy rodzice nie zgadzają się ze sobą. W takich wy
padkach sąd z reguły orzeka, że szczepienie leży w najlepszym interesie dziec
ka. Stąd władze państwowe nie unieważniają decyzji rodziców, działają raczej
w charakterze rodzica lub opiekuna ostatniej instancji i mają decydujący głos
w sytuacji, gdy życzenia rodziców są odmienne.
We Włoszech władze państwowe mogą zmusić rodziców do tego, by poddali
swoje dzieci obowiązkowym szczepieniom. Chociaż w praktyce nie egzekwuje
się tej zasady, istnieje możliwość jej wykorzystania. Na przykład Petrini zauwa
ża, że od czasu do czasu „orzeczenie sądu zmusza rodziców do zaszczepienia
dziecka”37.
Przy braku obowiązkowych szczepień ochronnych oraz w sytuacji, gdy wła
dze państwowe nie unieważniają życzeń rodziców, rodzice są traktowani jako
wyraziciele najlepszego osądu w podejmowaniu decyzji co do szczepienia włas
nych dzieci. Istnieją jednak liczne sposoby, które mogą wykorzystać władze, by
zachęcić rodziców do szczepienia dzieci. Zalicza się do nich wiele bodźców fi
nansowych i pozafinansowych stosowanych wobec rodziców oraz pracowników
opieki zdrowotnej.

2.1.4.4. Rodzaje bodźców
W krajach, w których szczepienia ochronne mają charakter obowiązkowy,
władze państwowe przyjmują rolę wyraziciela najlepszego osądu i ustalają prio
rytet interesu społecznego - zdrowia publicznego - ponad prywatnymi intere
sami obywateli i ponad decyzją rodziców. Tam, gdzie szczepienia ochronne nie
są obowiązkowe, władze państwowe nadal mogą działać jako wyraziciel najlep
szego osądu przez stosowanie bodźców dla rodziców zmierzających do przeko
nania ich, żeby zaszczepili swoje dzieci, lub oferowanie zachęt pracownikom
służby zdrowia, by ci zachęcali rodziców do poddawania dzieci szczepieniom.
W takich wypadkach można stwierdzić, że władze państwowe wcielają się
w rolę lekarza, starając się zachęcić rodziców do tego, co, zdaniem władz pań
stwowych, jest najlepsze. Innymi słowy - władze państwowe pośrednio od
działują na nich jako wyraziciel najlepszego osądu. Tam, gdzie bodźce istnieją,
mają przeważnie charakter finansowy, chociaż nacisk społeczny na rodziców
oraz profesjonalny nacisk ze strony pracowników służby zdrowia może także
okazać się skuteczny.
36 Mr Justice Sumner [za: Meikle J. (2003), Court win for fathers in MMR jabs fight, The Guardian, June 14],
37 Petrini (2004), op.cit.
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2.1.5. Bodźce skierowane do rodziców
2.1.5.1. Bodźce finansowe
Wszystkie szczepienia lub część szczepień ochronnych wieku dziecięcego
jest nieodpłatna w Belgii, Danii, Finlandii, Niemczech, Grecji, Irlandii, we Wło
szech, w Holandii, Hiszpanii, Szwecji oraz w Wielkiej Brytanii i Polsce. Cho
ciaż darmowej interwencji zdrowotnej z reguły nie postrzega się jako bodźca
samego w sobie, jest jasne, że sytuacja odwrotna - pobieranie od rodziców opłat
za szczepienie ich dzieci - stanowi bodziec o charakterze negatywnym.
Zupełnie wyjątkowa sytuacja na tle wszystkich pozostałych krajów partner
skich projektu EuroPHEN panuje w Austrii. W tym kraju za zaszczepienie
dzieci rodzice otrzymują pewną sumę pieniędzy. W ramach federalnego pro
gramu „opieki prenatalnej oraz opieki nad matką i dzieckiem w wieku do lat
pięciu” (tzw. paszport matki i dziecka) matki, które dokonają wszystkich przepi
sanych programem prenatalnych i ponatalnych badań kontrolnych, w tym
wszystkich szczepień ochronnych wieku dziecięcego, otrzymują nagrodę
w gotówce. Do 1995 roku suma ta stanowiła równowartość 1200 euro. Piribauer
twierdzi, że ta inicjatywa w dziedzinie zdrowia publicznego przysparzała naj
większych korzyści matkom z tzw. upośledzonych warstw społecznych: „po
nieważ u osób uboższych z reguły występują ciąże podwyższonego ryzyka,
mają one też mniej sposobności do zachowań prozdrowotnych, odnoszą więc
największe korzyści z programu”38. Takie podejście może jednak budzić sprze
ciw z etycznego punktu widzenia. Można utrzymywać, że bodźce finansowe za
chęcają rodziny z niższych przedziałów dochodowych do regularnych szczepień
i w ten sposób chroni się rodziny o wyższych dochodach zarówno przed ryzy
kiem związanym ze szczepieniami ochronnymi, jak i przed ryzykiem zarażenia
się chorobą, której można zapobiec przez szczepienia. W 1995 roku kwotę na
grody pieniężnej obniżono do równowartości 200 euro, czyli do jednej szóstej
poprzedniej kwoty. Doprowadziło to do zmniejszenia zakresu szczepień oraz
wprowadzenia nowych działań mających na celu zachęcenie pracowników opie
ki zdrowotnej do popularyzacji szczepień (zob. poniżej). Austriacki program
oferuje najbardziej bezpośrednie finansowe bodźce dla rodziców w zamian za
szczepienie dzieci i jest także chyba najbardziej klarownym przykładem, jak
władze państwowe mogą próbować wywierać wpływ na decyzje rodziców.
Groźba kar finansowych może także oddziaływać jako bodziec dla rodziców.
W krajach, w których istnieje pewien stopień przymusowości szczepień ochron
nych, za niepoddawanie dzieci szczepieniom rodzicom grożą grzywny. Na
przykład rodzice w Belgii mogą zostać ukarani grzywną, jeżeli ich dzieci nie zo
staną zaszczepione przeciwko polio. Rodzice we Włoszech oraz w Polsce nara

38 Piribauer (2004), op.cit.
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żają się na karę grzywny, jeżeli odmówią zgody na zaszczepienie dzieci prze
ciwko wielu chorobom. W praktyce jednak groźba ta bywa rzadko stosowana,
dlatego skuteczność bodźców negatywnych wobec odmowy zgody na szczepie
nia ochronne nie jest zbyt duża. W krajach, w których szczepienia ochronne są
dobrowolne, zagrożenie grzywną wiąże się bardziej z perspektywą ograniczenia
zasiłków niż osobną kwotą do zapłaty, jeżeli rodzice nie podejmą aktywnej de
cyzji co do szczepień ochronnych swoich dzieci. Na przykład w Irlandii istnieje
sugestia, żeby połączyć wypłaty zasiłków na dzieci z krajowym rejestrem
szczepień ochronnych. W takiej sytuacji tylko rodzice, których dzieci są za
szczepione lub którzy aktywnie zarejestrowali własny sprzeciw wobec szcze
pień, otrzymywaliby zasiłek w pełnej wysokości39. Połączenie rejestru szczepień
ochronnych z wypłatami zasiłku na dzieci zapewniłoby także orientację władz
w sytuacji szczepień dzieci oraz pozwoliłoby informować rodziców na bieżąco
o programach szczepień ochronnych40.

2.1.5.2. Naciski społeczne
W niektórych krajach naciski społeczne lub pragnienie uniknięcia takich na
cisków mogą stanowić bodziec dla rodziców do zaszczepienia swoich dzieci. Na
przykład: chociaż szczepienia ochronne są w Danii „zupełnie dobrowolne”, ro
dzice „mogą zostać poddani naciskowi społecznemu ze strony pielęgniarki śro
dowiskowej lub lekarza ogólnego, jeżeli nie zaszczepią swojego dziecka”41.
W większości krajów rodzice otrzymują informacje na temat krajowych pro
gramów szczepień ochronnych oraz korzyści płynących z konkretnych szcze
pień. Informacje te przedstawiają szczepienia ochronne jako normę i w ten spo
sób wywierają ukryty nacisk na rodziców.
Z inną formą nacisku społecznego mamy do czynienia, gdy od rodziców
wymaga się, żeby wyraźnie zadeklarowali sprzeciw wobec szczepienia swoich
dzieci. Na przykład w Irlandii oraz w Wielkiej Brytanii wielu lekarzy ogól
nych wprowadziło warunek podpisywania formularzy odmowy zgody na szcze
pienia ochronne. W ich gabinetach rodzice, którzy odmawiają zgody na szcze
pienia swoich dzieci, proszeni są o podpisanie formularza odmowy oraz o poda
nie przyczyny takiej decyzji. Intencją takiego manewru jest zmuszenie rodziców
do aktywnego podjęcia decyzji o statusie szczepień ochronnych ich dziecka.
Uznano także, że strategia ta zachęci rodziców do wyrażenia zgody na szczepie
nia ochronne dla ich dzieci. Formularze odmowy zgody na szczepienia stanowią
pewną formę ochrony (prawnej) dla lekarzy ogólnych oraz innych pracowników

39 McDonald P., Nicholson A.J., McDermott E., O’Flanagan D. (2004), Childhood Immunisa
tion in Ireland: Where to Now?, Debate and Discussion Irish Medical Journal (IMJ), May, 97(5);
Cowley, Kelleher (2004), op.cit.
‘w McDonald i in. (2004), op.cit.
41 Holm (2004), op.cit.
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opieki zdrowotnej w wypadku, gdy niezaszczepione dzieci zapadną później na
choroby, którym można zapobiegać przez szczepienia.
We Włoszech pewne lokalne ośrodki zdrowia przyjęły politykę „świadome
go sprzeciwu”, w której od rodziców wymaga się podpisania formularza odmo
wy, w którym znajduje się stwierdzenie, że są świadomi ryzyka braku szczepień
ochronnych oraz że mimo to podejmują decyzję o niezaszczepieniu dzieci. Nie
które ośrodki idą jeszcze krok dalej i organizują rozmowy z rodzicami, którzy
odmawiają zgody na szczepienie swoich dzieci, aby poznać przyczyny sprzeci
wu oraz poinformować ich o korzyściach płynących ze szczepienia. Perspekty
wa takiej oficjalnej rozmowy może zachęcić niektórych rodziców do zaszcze
pienia swoich dzieci.

2.1.5.3. Brak bodźców
Poza tym, że szczepienia ochronne są bezpłatne w miejscu ich wykonywa
nia, w następujących krajach nie istnieją bodźce dla rodziców, zachęcające ich
do szczepienia dzieci: w Finlandii, Niemczech, Irlandii (obecnie), Holandii,
Hiszpanii oraz w Szwecji. W Niemczech i Irlandii jest to przykład niechęci
władz państwowych do ingerencji w prywatne życie rodziny oraz w prawo ro
dziców do wychowywania dzieci zgodnie z wyznawanymi przez nich warto
ściami i przekonaniami. W Finlandii panuje przekonanie, że tego rodzaju bodź
ce są zbędne. Badania zachowań obywateli Finlandii (1997) wobec szczepień
pokazały, że „tylko około 0,5 procent rodziców odmówiło zgody na część lub
wszystkie szczepienia”42. W sytuacji tak dużego zasięgu szczepień proponowa
nie bodźców rodzicom w Finlandii uznano za zbędne. Podobne bodźce są także
uważane za niepotrzebne w Hiszpanii. Żadnych zachęt nie oferuje się rodzicom
w Holandii i Szwecji, ponieważ szczepienia ochronne są tam uznawane za de
cyzję prywatną.

2.1.6. Bodźce dla pracowników służby zdrowia, zmierzające
do zwiększenia liczby zaszczepionych dzieci
2.1.6.1. Bodźce finansowe
Większość krajów partnerskich projektu EuroPHEN stosuje pewne rodzaje
bodźców finansowych dla pracowników służby zdrowia, żeby zachęcali rodzi
ców do szczepienia swoich dzieci. W Austrii, Belgii, Danii, Niemczech oraz

42 Za: Takala (2004), op.cit.; Eskola J., Nohynek H. (1997), Therapia Fennica Helsinki: Kandidaattikustannus - http://www.kandidaattikustannus.fi/TF/chl3/chl3_25.html (stan na grudzień
2006 roku).
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w Irlandii pracownicy opieki zdrowotnej otrzymują stałą opłatę za poradę lub
wykonanie usługi, w tym za wykonanie szczepienia.
W Polsce w ramach szczepień nieobowiązkowych to raczej firmy farma
ceutyczne niż władze państwowe oferują pracownikom służby zdrowia bodźce
do organizowania akcji szczepień wśród dzieci w zakresie szczepień zalecanych.
Co jakiś czas firmy farmaceutyczne organizują kampanie reklamowe, podkreśla
jąc potencjalne niebezpieczeństwa niepoddania się szczepieniom ochronnym, do
starczają także szczepionki po obniżonych cenach tym ośrodkom zdrowia, które
zgłoszą akces do kampanii. Ośrodki takie otrzymują także darmową reklamę dzię
ki zaangażowaniu w kampanie. Stąd pracownicy służby zdrowia mają bodźce
ekonomiczne do współpracy z firmami farmaceutycznymi w formie darmowej re
klamy własnych usług oraz szczepionki po obniżonych cenach, co może prowa
dzić do zwiększenia obrotu oraz wyższych przychodów. Bodźce te stosują się tyl
ko do szczepień „zalecanych”. Stosowania bodźców zachęcających do obowiąz
kowych szczepień ochronnych nie uważa się za konieczne. Ostatecznym bodźcem
ekonomicznym jest zapłata, jaką otrzymują pracownicy służby zdrowia za „kon
trolne badanie lekarskie”. Przeprowadzane jest ono przed każdym szczepieniem,
co podobno przynosi dodatkowe korzyści przeprowadzającym je lekarzom. Naro
dowy Fundusz Zdrowia pokrywa koszty szczepień obowiązkowych, podczas gdy
od rodziców wymaga się wnoszenia opłat za szczepienia zalecane.
W Niemczech za wykonywanie zalecanych szczepień lekarze otrzymują
opłaty od firm ubezpieczeniowych. W dziewięciu regionach (landach) Austrii
szczepienia wykonują pracownicy zdrowia publicznego oraz lekarze rodzinni
(lekarze ogólni oraz pediatrzy). Opłata za wykonanie usługi przez lekarzy jest
różna w różnych landach. Lekarze ogólni otrzymują z reguły 6-10 euro za
szczepienie, podczas gdy pracownicy zdrowia publicznego otrzymują najczę
ściej mniej niż 0,50 euro za szczepienie. Ta strategia „dostarczania środków
i szczepionek lekarzom” do pewnego stopnia zastąpiła bezpośrednie wypłaty
gotówkowe dla matek w ramach starego systemu nadzoru nad zdrowiem matek
i dzieci po zakończeniu programu szczepień ochronnych43.
Niebagatelne bodźce finansowe dla pracowników opieki zdrowotnej za roz
szerzenie zasięgu szczepień ochronnych są stosowane w Wielkiej Brytanii
i Irlandii. W obu krajach bodźce finansowe są dostępne dla lekarzy ogólnych,
którzy osiągną zakładane cele ilościowe w zakresie szczepień ochronnych.
W Wielkiej Brytanii jeżeli więcej niż 90 procent dzieci zarejestrowanych
u danego lekarza ogólnego zostanie poddanych szczepieniom przeciwko wielu
chorobom wieku dziecięcego, każdy lekarz ogólny w tej praktyce otrzymuje
premię w wysokości 2865 funtów (około 4140 euro) na rok44. Gdy w danej

43 Piribauer (2004), op.cit.
44 HMSO (1992), The National Health Service (General Medical Services) Regulations, Statu
tory Instrument 1992 No. 635. Section 34 (2Xq) - http://www.legislation.hmso.gov.uk /si/si 1992/
/Uksi_19920635_en_l.htm (stan na grudzień 2006 roku); Meikle (2003), op.cit.
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praktyce szczepieniom poddaje się 70 procent lub więcej zarejestrowanych
dzieci, lekarze otrzymują premię w wysokości 995 funtów (około 1440 euro) na
rok. Jeśli jednak szczepieniem objętych jest mniej niż 70 procent zarejestrowa
nych dzieci, nie wypłaca się żadnych premii, ponieważ uważa się, że tak niski
odsetek szczepionych nie daje odporności gromadnej i nie pozwala osiągnąć
celów programu. Tuż po wprowadzeniu tego programu w 1990 roku początko
wo zanotowano znaczne sukcesy: „w okresie pierwszych sześciu miesięcy obo
wiązywania programu 55 procent lekarzy ogólnych osiągnęło gómy zakładany
cel [...], a do października 1990 roku cel ten osiągnęło 70 procent”45. Bodźce
finansowe wydawały się wywierać pozytywny wpływ na zwiększenie liczby
dzieci szczepionych przy użyciu szczepionki łączonej MMR. Od tego czasu od
setek osób szczepionych spadł jednak na wielu terenach w wyniku obaw zwią
zanych ze stosowaniem szczepionki MMR. Ponadto niektórzy lekarze ogólni są
wrogo nastawieni do programu z kilku powodów. Po pierwsze, argumentują że
taki system może poderwać zaufanie rodziców pokładane w programie szcze
pień ochronnych, jeśli społeczeństwo widzi, że to bodźce finansowe, a nie wy
łącznie bezstronny osąd zawodowy powoduje, że lekarze zachęcają rodziców
lub wywierają na nich nacisk, by zaszczepili swoje dzieci. Po drugie, lekarze
mogą protestować przeciwko wypłatom za osiągnięcie zakładanych celów, jeśli
osobiście sprzeciwiają się idei szczepień ochronnych, co dotyczy zwłaszcza
szczepionki MMR, ponieważ ma to finansowe konsekwencje dla nich samych
oraz dla ich partnerów, które mogą być uznane za niesprawiedliwe. Po trzecie,
istnieje silny argument, że lekarzy ogólnych „nie powinno się karać finanso
wo, jeżeli rodzice poinformowani o korzyściach płynących ze szczepienia
MMR postanowili jednak nie szczepić swoich dzieci”46. W tej sytuacji lekarz
ogólny może ponieść straty finansowe, gdy rodzice nie stosują się do jego po
rad lub zaleceń.
W Irlandii tamtejsza Organizacja Medyczna (Irish Medical Organisation,
1MO) oraz Ministerstwo Zdrowia i Dzieci płaci lekarzom za szczepienia
ochronne dzieci47. Lekarze otrzymują sumę 31,44 euro za rejestrację dziecka do
szczepienia. Po odbyciu wszystkich szczepień dzieci w wieku dwóch, czterech
oraz sześciu miesięcy lekarze otrzymują pełną sumę 112,21 euro, po okazaniu
potwierdzenia wykonania szczepień. Suma ta zawiera opłatę za szczepienie
MMR, mimo że to ostatnie jest wykonywane u dzieci dopiero po ukończeniu
pierwszego roku życia. Jeżeli dziecko nie otrzyma szczepionki MMR do wieku
dwóch lat, z budżetu praktyki potrąca się kwotę 36,47 euro. Stanowi to bodziec
dla lekarzy, żeby zachęcali rodziców do skompletowania pełnego wachlarza
szczepień swoich dzieci. Jeśli nie wykonano pełnej serii szczepień, lekarzowi
45 Davies B.M., Davies T. (1993), Community Health, Preventive Medicine and Social Servi
ces, London, Balliere Tindall, s. 143.
46 Meikle (2003), op.cit.
47 Wszystkie kwoty podane w tej części dotyczą stanu na 1 stycznia 2004 roku. Informacje za:
Cowley, Kelleher (2004), op.cit.
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płaci się za każde szczepienie osobno. Ponadto lekarze, którzy osiągną odsetek
zaszczepionych wynoszący 95 procent lub więcej, otrzymują premię w kwocie
54,05 euro za każde dziecko. Dzieci, których rodzice odmówili zgody na szcze
pienie oraz wyprowadzili się z terenu objętego działaniem danej praktyki, nie
zaliczają się do grupy przyjmowanej jako podstawa do wyliczenia kwoty przy
sługującej premii.
2.1.6.2. Naciski zawodowe
Oprócz zachęt natury ogólnej do utrzymywania wysokiego odsetka osób pod
dawanych szczepieniom ochronnym w celu uzyskania odporności gromadnej pra
cownicy służby zdrowia w niektórych krajach podlegają naciskom o charakterze
zawodowym. Na przykład w Szwecji lekarze i pielęgniarki mają obowiązek do
starczyć rodzicom informacji o szczepieniach ochronnych wieku dziecięcego. Za
niedbanie tego „prawdopodobnie zostałoby zinterpretowane jako wypadek po
ważnego zaniedbania zawodowego”48. Coraz powszechniejsze stosowanie for
mularzy odmowy szczepień ochronnych w niektórych przychodniach ogólnych
w Wielkiej Brytanii stanowi bardziej bezpośrednią formę nacisku zawodowego.
Tutaj fakt rejestracji danego dziecka w przychodni oznacza, że podlega ono pro
gramowi szczepień ochronnych lub jego rodzice podpisali formularz odmowy,
co oznacza, że lekarze omówili zagadnienie szczepień ochronnych z rodzicami
zarejestrowanych dzieci.
W Grecji oraz w Hiszpanii wielkość zaszczepionych populacji może być
monitorowana. W Grecji krajowe raporty i wyniki badań porównawczych wy
korzystuje się jako bodźce dla pracowników służby zdrowia, by zachęcali do
szczepień ochronnych, podczas gdy w Hiszpanii odsetek dzieci poddawanych
szczepieniom ochronnym stanowi jeden z aspektów procesu ciągłej oceny leka
rzy rodzinnych. Wreszcie we Włoszech niektóre regiony zamierzają wprowa
dzić inicjatywy zmierzające do zachęcenia pediatrów do zwiększenia odsetka
szczepień ochronnych wśród dzieci znajdujących się pod ich opieką.

2.1.7. Brak bodźców
Finlandia, Niemcy oraz Holandia to jedyne kraje partnerskie projektu Eu
roPHEN, w których władze państwowe nie oferują żadnych finansowych ani
niefinansowych bodźców dla rodziców czy pracowników sektora opieki zdro
wotnej w celu zwiększenia odsetka zaszczepionych osób. Można stwierdzić, że
w tych krajach władze państwowe pokładają pełne zaufanie w rodzicach, że podejmą działania w najlepszym interesie swoich dzieci przez wyrażenie zgody na

41 Munthe (2004a+b), op.cit., przypis 16.
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szczepienie, ufając, że interes prywatny nadal będzie pokrywał się z interesem
społecznym oraz z nadrzędnymi celami działania zdrowia publicznego. Przy
okazji warto jednak rozważyć dwa aspekty tego zjawiska. Po pierwsze, wysoki
odsetek dobrowolnych szczepień może sugerować, że władze państwowe po
średnio sprzyjają kulturze powszechnej akceptacji korzyści płynących z pod
wyższonej odporności populacji, albo istnienie kultury zaufania do władz pań
stwa, dzięki czemu plan szczepień ochronnych nie bywa szerzej kwestionowa
ny. Lecz nawet na tym tle można stwierdzić, że władze państwowe sterowały
zarówno postępowaniem rodziców, jak i przedstawicieli zawodów medycznych,
opowiadając się za szczepieniami ochronnymi, w związku z czym nadal działają
jako ostateczny wyraziciel najlepszego osądu. Po drugie, nawet jeśli obecnie
władze państwowe przyjmują z reguły stanowisko nieinterwencji, mogą zmienić
podejście, jeżeli odsetek szczepionych dzieci spadnie, pociągając za sobą spadek
odporności gromadnej i wzrost zagrożenia wybuchem epidemii. Polityka zaufa
nia pokładanego przez władze państwowe w działaniach rodziców w najlepszym
interesie dziecka oraz postrzeganie szczepień ochronnych w kategoriach ścisłe
go związku interesu prywatnego i społecznego może się zmienić, gdy odsetek
szczepionych znacznie spadnie. Ostatecznie, w obliczu zagrożenia dla zdrowia
publicznego, władze państwowe mogą zdecydować się na interwencję w celu
zachęcenia populacji do szczepień ochronnych.

2.1.8. Zakończenie
We wszystkich omawianych krajach władze państwowe w różnym stopniu
sterują zachowaniem rodziców oraz pracowników służby zdrowia, aby zapewnić
możliwie najszerszy odsetek zaszczepionych. Działania te mogą mieć charakter
nakładania obowiązku poddawania się (pewnym) szczepieniom, stosowania kar
za nieprzestrzeganie tego obowiązku, aż po bodźce dla rodziców lub pracowni
ków służby zdrowia i tworzenie kulturowej akceptacji dla korzyści płynących ze
szczepień ochronnych. W większości krajów partnerskich projektu EuroPHEN
władze państwowe przeważnie mają decydujące zdanie w sferze szczepień.
W sytuacji zagrożenia dla odporności gromadnej to decydujące zdanie może
zamanifestować się znacznie silniej, gdyż w nagłych wypadkach władze pań
stwowe mogą wprowadzić przepisy zmierzające do ograniczenia rozprzestrze
niania się chorób zakaźnych.
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