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Michał Jędrzejek1, Małgorzata Synowiec-Piłat2

ROLA LEKARZY RODZINNYCH  
JAKO LIDERÓW  

WYBORÓW ZDROWOTNYCH 
W PROMOWANIU SZCZEPIEŃ 

PRZECIWKO GRYPIE 

Streszczenie: Coroczne infekcje związane z wirusem grypy powodują 
obciążenie systemów opieki zdrowotnej oraz szereg negatywnych kon-
sekwencji społeczno-ekonomicznych. Skuteczną metodą zapobiegaw-
czą są szczepienia ochronne. Niestety, wskaźnik zaszczepienia w Polsce 
jest skrajnie niski, a eksperci wskazują na potrzebę intensyfikacji działań 
na rzecz upowszechnienia szczepień przeciw grypie. Współcześnie na 
zdrowotne wybory ludzi w coraz większym zakresie ma wpływ profesjo-
nalna wiedza naukowa. W dużym jednak zakresie postawy i zachowania 
zdrowotne kształtowane są przez tzw. systemy laickie oraz wiedzę po-
toczną, która nie zawsze jest zgodna z wykładnią medycyny i promocji 
zdrowia. Szczególną rolę w interwencjach na rzecz upowszechniania 
szczepień przypisać należy lekarzom rodzinnym jako darzonych zaufa-
niem autorytetom w sprawach zdrowia.

Słowa kluczowe: Grypa, szczepienia, lekarz rodzinny, podstawowa 
opieka zdrowotna, promocja zdrowia.

1   Lekarz medycyny, Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu, Katedra  
i Zakład Medycyny Rodzinnej.
2   Dr n. hum., Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu, Zakład Humani-
stycznych Nauk Lekarskich.
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Wstęp

Wirus grypy towarzyszy człowiekowi od wieków. Pierwsze wzmianki na 
temat tej choroby odnajdujemy już w dziele Hipokratesa Corpus Hippocrati-
cum z V w. p.n.e.3. Współcześnie grypa na stałe wpisała się w naszą codzien-
ność, powracając regularnie co sezon epidemiczny, choć z różnym nasileniem. 
W społeczeństwie powszechnie panuje przekonanie o łagodności i nieinwazyj-
ności grypy, w rzeczywistości jednak, szczególnie niekontrolowana, jest choro-
bą groźną i niebezpieczną zwłaszcza dla osób o obniżonej odporności. Warto 
przypomnieć, że pierwsza, oficjalnie uznana przez naukowców pandemia gry-
py miała miejsce w drugiej połowie XVI w., następnie w wieku XVIII i XIX 
(odnotowano wtedy około milion ofiar śmiertelnych), zaś największe rozmia-
ry osiągnęła w latach 1918-1919. Wtedy to na grypę „hiszpankę” zachorowała  
⅓ populacji ogólnoświatowej, a ilość zgonów oszacowano na około 50-100 
milionów4. Współcześnie, dzięki osiągnięciom medycyny grypę można sku-
tecznie leczyć, zaś za najskuteczniejsze narzędzie w walce z tą chorobą uznaje 
się szczepienia ochronne. Niestety, wskaźnik zaszczepienia w wielu krajach, 
także w Polsce jest skrajnie niski, a eksperci wskazują na potrzebę intensyfika-
cji działań na rzecz upowszechnienia szczepień przeciw grypie. Współcześnie 
na zdrowotne wybory ludzi w coraz większym stopniu ma wpływ profesjonal-
na wiedza naukowa. W dużym jednak zakresie postawy i zachowania zdro-
wotne kształtowane są także przez tzw. systemy laickie oraz wiedzę potoczną, 
która nie zawsze jest zgodna z wykładnią medycyny i promocji zdrowia. 

Celem rozdziału jest krytyczna, oparta na wynikach badań naukowych 
refleksja nad możliwościami oraz barierami pełnienia przez lekarzy podsta-
wowej opieki zdrowotnej (POZ) jako autorytetów w sprawach zdrowia, roli 
liderów zdrowotnych w promowaniu szczepień przeciwko grypie.

Zdrowotne i społeczne konsekwencje grypy  
oraz znaczenie szczepień ochronnych

Coroczne infekcje związane z wirusem grypy powodują obciążenie syste-
mów opieki zdrowotnej, ale również szereg negatywnych konsekwencji spo-
łeczno-ekonomicznych na całym świecie. Grypa jest ostrą, infekcyjną chorobą 

3   G. Pappas, I. Kiriaze, M. Falagas, Insights into infectious disease in the era of Hippocrates, 
„International Journal of Infectious Diseases” 2008, nr 12(4), s. 347-350.
4  T. Zahorski, I. Zendran, Złoty wiek grypy. Krótka historia pandemii, „Acta Urobo-
roi” 2018, s. 91-101.
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układu oddechowego o możliwym potencjalnym ciężkim przebiegu5. Nie-
powikłana infekcja wirusem grypy zwykle trwa około tygodnia i charakte-
ryzuje się zazwyczaj nagłym pojawieniem się wysokiej gorączki, bólu mięśni, 
bólu głowy, złego samopoczucia oraz nieproduktywnego (suchego) kaszlu6.  
W większości przypadków infekcja ma charakter samoograniczający się, bez 
konieczności podejmowania leczenia przyczynowego lub hospitalizacji.  
W pewnych grupach chorych (dzieci, osoby starsze, osoby przewlekle chore, 
kobiety w ciąży) grypa stanowi poważne zagrożenie, bowiem u tych osób za-
każenie wirusem grypy może prowadzić m.in. do zaostrzenia i/lub wystąpienia 
poważnych powikłań chorób podstawowych, grypowego lub wtórnego bakte-
ryjnego zapalenia płuc oraz zgonu7.

Według szacunków Światowej Organizacji Zdrowia (WHO), w skali glo-
balnej choruje ok. 5-10% dorosłych oraz 20-30% dzieci, a rocznie notuje się 
od trzech do pięciu milionów przypadków ciężkiego przebiegu choroby oraz 
od 250 000 do 500 000 zgonów na całym świecie z powodu grypy8. Dla przy-
kładu, w Polsce w samym 2018 roku odnotowano ponad 5,2 mln zachorowań 
i podejrzeń zachorowań na grypę, w tym prawie 2,3 mln stanowiła grupa dzie-
ci do lat 149.

Zachorowania związane z grypą stanowią istotne wyzwanie dla zdrowia 
publicznego,  a także niosą ze sobą poważne konsekwencje społeczne oraz 
ekonomiczne (koszty bezpośrednie, tj. koszty związane z leczeniem oraz kosz-
ty pośrednie, tj. głównie koszty wynikające z nieobecności w pracy z powo-
du choroby)10. Dla przykładu, w Stanach Zjednoczonych koszty związane z 
sezonową grypą szacuje się na kwotę ok. 87 miliardów dolarów, w tym ok.  
10 miliardów dolarów jako bezpośrednie koszty medyczne11. Szacowane rocz-
ne koszty europejskie to od 6 do 14 mld euro12.

5  A. Antczak (red.), Grypa. Praktyczne kompendium, MEDICAL TRIBUNE Polska, Warsza-
wa 2015.
6   E. Kuchar, J. Mrukowicz, A. Gładysz, P. Sawiec, Grypa [w:] red. P. Gajewski, Interna Szcze-
klika 2017, Medycyna Praktyczna, Kraków 2017, s 2363-2369.
7   Ibidem.
8  WHO, Influenza fact sheet: Overview, „Weekly Epidemiological Record” 2003, nr 78(11).
9  Zapobieganie, rozpoznawanie i leczenie grypy. Wytyczne KLRwP, Kraków 2019, [online], 
https://klrwp.pl/strona/616/zapobieganie-rozpoznawanie-i-leczenie-grypy-2019/pl, (14.02. 
2020).
10  S.K. Peasah, E. Azziz-Baumgartner, J. Breese, M.I. Meltzer, M-A. Widdowson, Influenza 
cost and cost-effectiveness studies globally - a review, „Vaccine” 2013, nr 31(46), s. 5339-5348.
11  N-A.M. Molinari, I.R. Ortega-Sanchez, M.L. Messonnier, W.W. Thompson, P.M. Wort-
ley, E. Weintraub i wsp., The annual impact of seasonal influenza in the US: measuring disease 
burden and costs, „Vaccine” 2007, nr 25(27), s. 5086-5096.
12   Zapobieganie, rozpoznawanie i leczenie grypy…
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Kluczowym faktem w poruszanej problematyce kontroli zakażeń wiru-
sem grypy jest status grypy jako choroby, przeciwko której istnieje skuteczna 
metoda zapobiegawcza  w postaci szczepień ochronnych (ang. vaccine-preven-
table disease)13. Zgodnie  z obowiązującym w Polsce Programem Szczepień 
Ochronnych (PSO)14, coroczne szczepienie przeciw grypie jest zalecane nie 
tylko ze względów klinicznych głównie osobom z grupy ryzyka ciężkiego prze-
biegu grypy, ale dla wszystkich osób powyżej 6 miesiąca życia ze względów 
epidemiologicznych.

Warto zaznaczyć, że szczepienie przeciw grypie uważane jest za proce-
durę bezpieczną, z rzadko występującymi działaniami niepożądanymi. W po-
równawczej analizie Cochrane,  w której uwzględniono 52 badania kliniczne  
z udziałem ponad 80 000 osób, nie znaleziono żadnych dowodów na związek 
między szczepieniem przeciw grypie a poważnymi zdarzeniami niepożądany-
mi15. Szczepienie przeciw grypie cechuje się zmienną skutecznością, zależną 
od indywidualnych cech osoby poddanej szczepieniu, a także od właściwości 
krążących szczepów wirusa grypy i nasilenia zachorowań w danym sezonie 
epidemicznym16. Dla zdrowych osób dorosłych (<65 r.ż.), przy wysokiej kom-
patybilności antygenów szczepionki względem typów wirusa z danego sezonu, 
skuteczność szczepienia w zapobieganiu zachorowaniu może wynosić nawet 
od 70 do 90%17.

Korzyści z przeprowadzenia szczepień ochronnych są szczególnie wi-
doczne w populacji grup ryzyka ciężkiego przebiegu grypy, a wyrażone m.in.  
w redukcji ryzyka:

• hospitalizacji z powodu grypy (o ok. 40-45%) wśród niemowląt kobiet 
zaszczepionych w trakcie ciąży18;

• zgonu niezależnie od przyczyny (nawet do 50%) u osób starszych, tj. 
>65 r.ż.19;

13   A. Antczak (red.), Grypa. Praktyczne…, op. cit.
14  Komunikat Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia 16 października 2019 r. w sprawie 
Programu Szczepień Ochronnych na rok 2020, Dziennik Urzędowy Ministra Zdrowia, poz. 87, 
[online], http://dziennikmz.mz.gov.pl/api/DUM_MZ/2019/87/journal/5727, (14.02.2020).
15  V. Demicheli, T. Jefferson, E. Ferroni, A. Rivetti, C. Di Pietrantonj, Vaccines for prevent-
ing influenza in healthy adults, „Cochrane Database of Systematic Reviews” 2018.
16   A. Antczak (red.), Grypa. Praktyczne…, op. cit.
17   Ibidem.
18  L.B. Brydak, A. Nitsch-Osuch, Vaccination against influenza in pregnant women, „Acta 
Biochimica Polonica”, 2014, nr 61(3), s. 589-591.
19  K.L. Nichol, J. Wuorenma, T. von Sternberg, Benefits of influenza vaccination for low-, 
intermediate-, and high-risk senior citizens, „Archives of Internal Medicine” 1998, nr 158(16),  
s. 1769-1776; D. Rivetti, T. Jefferson, R.E. Thomas, M. Rudin, A. Rivetti, C. Di Pietrantonj  
i wsp., Vaccines for preventing influenza in the elderly, „Cochrane Database of Systematic Re-
views” 2006.
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• zgonu, ponownego zawału oraz ponownej hospitalizacji w ciągu 6 mie-
sięcy od szczepienia wśród pacjentów po przebytej angioplastyce wieńcowej 
(badanie FLUVACS)20 oraz wystąpienia tzw. „niekorzystnych incydentów ser-
cowych”  u pacjentów z chorobą wieńcową (badanie FLUCAD)21;

• wystąpienia ostrej choroby oddechowej związanej z grypą u pacjentów 
z przewlekłą obturacyjną chorobą płuc (POChP)22;

• hospitalizacji i powikłań (o ok. 50%) wśród pacjentów chorych na 
cukrzycę23.

Pomimo wszystkich potencjalnych korzystnych efektów szczepień prze-
ciw grypie, wskaźnik zaszczepienia ogółu populacji jest bardzo zmienny w róż-
nych obszarach świata, a dla Polski jest skrajnie niski i wynosi około 3,5% 
(dane z lat 2008-2018)24. Polscy eksperci zajmujący się problematyką zakażeń 
wirusem grypy wskazują na pilną potrzebę radykalnej zmiany wśród ogółu 
społeczeństwa świadomości zdrowotnej dotyczącej wykonywania szczepień 
ochronnych, w tym szczepień przeciw grypie25.

20  E.P. Gurfinkel, R.L. de la Fuente, O. Mendiz, B. Mautner, Influenza vaccine pilot study in 
acute coronary syndromes and planned percutaneous coronary interventions: the FLU Vaccination 
Acute Coronary Syndromes (FLUVACS) Study, „Circulation” 2002, nr 105(18), s. 2143-2147.
21  A. Ciszewski, Z.T. Bilinska, L.B. Brydak, C. Kepka, M. Kruk, M. Romanowska, E. Ksiezy-
cka, J. Przyluski, W. Piotrowski, R. Maczynska, W. Ruzyllo, Influenza vaccination in secondary 
prevention from coronary ischaemic events in coronary artery disease: FLUCAD study, „European 
Heart Journal” 2008, nr 29(11), s. 1350-1358.
22  Z. Kopsaftis, R. Wood-Baker, P. Poole, Influenza vaccine for chronic obstructive pulmonary 
disease (COPD), „Cochrane Database of Systematic Reviews” 2018.
23  I. Looijmans-Van den Akker, T.J.M. Verheij, E. Buskens, K.L. Nichol, G.E.H.M. Rutten, 
E. Hak, Clinical Effectiveness of First and Repeat Influenza Vaccination in Adult and Elderly Dia-
betic Patients, „Diabetes Care” 2006, nr 29(8), s. 1771-1776; C. Remschmidt, O. Wichmann, 
T. Harder, Vaccines for the prevention of seasonal influenza in patients with diabetes: systematic 
review and meta-analysis, „BMC Medicine” 2015, nr 13(1).
24  S. Byambasuren, I. Paradowska-Stankiewicz, L.B. Brydak, Epidemic Influenza Seasons from 
2008 to 2018 in Poland: A Focused Review of Virological Characteristics [w:] red. M. Pokor-
ski, Trends in Biomedical Research. Advances in Experimental Medicine and Biology, Springer, 
Cham 2020, s. 115-121.
25  L.B. Brydak, Grypa – problem stary jak świat, „Hygeia Public Health” 2012, nr 47(1), s. 1-7.
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Lekarze rodzinni  
jako liderzy wyborów zdrowotnych.  
Między profesjonalną a potoczną wiedzą 
medyczną

W Polsce głównymi organizatorami i promotorami szczepień dla pacjen-
tów są pracownicy jednostek podstawowej opieki zdrowotnej (POZ)26. Perso-
nel POZ, będąc w stałym kontakcie z chorymi i ich rodzinami, jest w idealnej 
sytuacji, aby wyjaśnić swoim podopiecznym ich obawy oraz znaleźć sposoby 
na przedstawienie korzyści wynikających ze szczepień27. Dzięki temu lekarze 
i pielęgniarki POZ mają realny wpływ na zachowania zdrowotne pacjentów.

Wybory zdrowotne ludzi funkcjonujących w kręgu kultury euro-amery-
kańskiej w coraz większym zakresie oparte są na osiągnięciach wiedzy nauko-
wej. Nauka wpływa na sposób myślenia współczesnego człowieka, zaś fakty 
potwierdzone empirycznie są obecnie najwyższą nobilitacją idei28. Profesjo-
nalną wiedzą medyczną dysponują przede wszystkim przedstawiciele zawo-
dów medycznych, którzy zdobywają ją podczas formalnego kształcenia oraz 
w toku praktyki zawodowej. Pewien zakres specjalistycznej wiedzy medycznej 
przenika jednak do społecznej przestrzeni, stając się częścią standardowego 
wykształcenia. Zjawisko rosnącej dostępności do wiedzy medycznej to skutek 
m.in. takich procesów, jak ułatwiony dostęp coraz szerszych zbiorowości spo-
łecznych do edukacji oraz rozwój mediów, w tym przede wszystkim Internetu.

Świadomość zdrowotna w coraz większym zakresie kształtowana jest 
współcześnie przez systemy eksperckie29. Od laików (nieprofesjonalistów) 
oczekuje się ciągłego podnoszenia poziomu swojej wiedzy na temat zdrowia  
i choroby tak, by w jak największym stopniu była ona zgodna z profesjonalną 
wiedzą medyczną. Zarówno postawy i zachowania zdrowotne, jak i świado-
mość zdrowotna społeczeństwa, rozpatrywane są przez pryzmat ich zgodności  

26  A. Windak, R. Niżankowski, W. Lukas, T. Tomasik, L. Panasiuk, M. Florek-Łuszcz-
ki, P. Paprzycki, A. Jankowska-Zduńczyk, A. Jakubiak, J. Łuczak, P. Lutomski, K. Golema,  
V. Kijowska, I. Barańska, R. Chmura, Raport „Podstawowa opieka zdrowotna w Polsce - dia-
gnoza i projekty zmian”, Instytut Medycyny Wsi im. Witolda Chodźki w Lublinie, Lublin 
2019, [online], http://www.zdrowie.gov.pl/epublikacja-57-poz_w_polsce_diagnoza_i_projek-
ty_zmian.html, (22.05.2020).
27  ECDC, Vaccine hesitancy among healthcare workers and their patients in Europe - a quali-
tative study, 2015, [online], https://www.ecdc.europa.eu/sites/default/files/media/en/publica-
tions/Publications/vaccine-hesitancy-among-healthcare-workers.pdf, (12.05.2020).
28  P. Sztompka, Socjologia: analiza społeczeństwa, Wydawnictwo Znak, Kraków 2020.
29  I. Taranowicz, Świadomość zdrowotna [w:] red. K. Sztalt, M. Zemło, Formy śwaidomo-
ści społecznej, Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, Lublin 2013,  
s. 115-136.
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z wzorami legitymizowanymi przez medycynę. Trzeba jednak pamiętać, że 
świadomość zdrowotna laików to splot profesjonalnej wiedzy uprawomocnio-
nej przez naukę, ale także myślenia potocznego. Zakres wiedzy potocznej i pro-
fesjonalnej w przypadku poszczególnych jednostek czy grup społecznych jest 
różny, zależny przede wszystkim od poziomu wykształcenia i pozycji społecz-
no-ekonomicznej, ale także od procesu socjalizacji  i wcześniejszych doświad-
czeń zdrowotnych. Na potoczną świadomość zdrowotną składają się zatem nie 
tylko empirycznie sprawdzalne i weryfikowalne fakty naukowe, ale w dużej 
mierze opinie i przekonania utrwalone w świadomości społecznej danej grupy 
czy zbiorowości, głównie za sprawą tzw. „autorytetów lokalnych i rodzinnych”. 
Systemy laickie mogą wspierać jednostkę w realizacji prozdrowotnego stylu ży-
cia, ale mogą także promować, a nawet wymuszać zachowania antyzdrowotne30, 
np. zniechęcać do poddawania się szczepieniom lub nawet promować niesz-
czepienie się (np. inicjatywy podejmowane przez ruch antyszczepionkowców).

Personel POZ, pracując w konkretnej społeczności lokalnej i dbając na 
przestrzeni wielu lat o zdrowie funkcjonujących w niej jednostek, dysponuje 
zazwyczaj największą i całościową wiedzą o zdrowiu swoich pacjentów oraz 
ich rodzin, stając się dla nich często najbardziej dostępnym autorytetem me-
dycznym, darzonym zaufaniem w sprawach zdrowia i choroby. Personel ten 
pełni lub powinien pełnić rolę łącznika pomiędzy światem profesjonalnym  
a laickim. Lekarze rodzinni oraz pielęgniarki, dzięki bliższej znajomości swoich 
podopiecznych, ale także ich środowiska społecznego, mają możliwość sku-
tecznego i szybkiego reagowania na wszelkie przejawy niekorzystnych dla zdro-
wia pacjentów nacisków ze strony systemów laickich. Warto zauważyć, iż duża 
część polskiego społeczeństwa korzysta ze świadczeń podstawowej opieki zdro-
wotnej. Z najnowszych krajowych danych wynika, że w 2017 roku w Polsce 
zostało udzielonych łącznie 169,4 mln porad lekarskich w podstawowej opiece 
zdrowotnej, czyli więcej, niż łączna ilość udzielonych porad specjalistycznych  
(116,3 mln)31. Jak pokazują badania CBOS, zdecydowana większość osób 
zadeklarowanych do konkretnej jednostki POZ zna swojego lekarza (92%),  
a jedynie nieliczni (8%) nie wiedzą jak wygląda lub jak się nazywa ich lekarz 
rodzinny32. Wśród grupy pacjentów, którzy znają swojego lekarza rodzinnego, 

30  M. Synowiec-Piłat, A. Pałęga, M. Jędrzejek, Skoro działanie, to aktywność dla zdrowia. Pro-
mocja zdrowego stylu życia [w:] red. M. Synowiec-Piłat, A. Pałęga, M. Jędrzejek, Promocja zdro-
wia w działaniu. Od teorii do praktyki, EUROSYSTEM, Wrocław 2017, s. 91-112.
31   A. Windak, R. Niżankowski, W. Lukas…, Raport „Podstawowa opieka zdrowotna…
32  R. Boguszewski, Lekarze podstawowej opieki zdrowotnej i ich kompetencje. Komunikat z ba-
dań nr 161/2017, Fundacja Centrum Badania Opinii Społecznej, Warszawa 2017, [online], 
https://www.cbos.pl/SPISKOM.POL /2017/K_161_17.PDF, (22.05.2020).



96

MICHAŁ JĘDRZEJEK, MAŁGORZATA SYNOWIEC-PIŁAT

zasadnicza większość darzy go zaufaniem (92%), w tym połowa (53%) w spo-
sób zdecydowany. Również dość wysoko oceniane są jego kompetencje: 60% 
osób twierdzi, że ich lekarz „ma szeroką wiedzę medyczną i potrafi zapropono-
wać właściwe leczenie również w przypadku niestandardowych dolegliwości 
i schorzeń”33. Zgodnie z ideą medycyny rodzinnej, z większością problemów, 
nie tylko natury medycznej, pacjenci zgłaszają się do lekarzy POZ, a więk-
szość Polaków (68%) ocenia pozytywnie dostępność ich usług34. Dzięki temu 
lekarze i pielęgniarki POZ, dysponując znaczącym potencjałem wywierania 
wpływu na ludzkie wybory, postawy i zachowania zdrowotne, niejednokrot-
nie pełnią lub powinni pełnić rolę liderów prozdrowotnych wyborów w kon-
kretnej społeczności, w której praktykują.

Działania ukierunkowane na kształtowanie prozdrowotnego stylu życia 
zarówno pacjentów, jak i osób zdrowych są bardzo istotnym zadaniem per-
sonelu medycznego, szczególnie podstawowej opieki zdrowotnej. Ze względu 
na wysokie kompetencje  i doświadczenie zawodowe, personel medyczny da-
rzony jest zaufaniem, co może mieć pozytywny wpływ na zachowania zdro-
wotne. Nawiązanie więzi społecznej między lekarzem  a pacjentem pozwala 
znaleźć wspólną płaszczyznę emocjonalną, która może prowadzić do lepszej 
współpracy, a w konsekwencji do realizowania prozdrowotnych zachowań,  
w tym realizację zalecanych szczepień ochronnych. Dla przykładu, w badaniu 
realizowanym w pięciu populacjach europejskich w sezonie 2007/08, naj-
częstszym czynnikiem motywującym do wykonania szczepienia we wszyst-
kich krajach były porady lekarza rodzinnego (58,6%) oraz postrzeganie grypy 
jako poważnej choroby (51,9%)35. Z kolei w polskim badaniu przekrojowym 
wśród pacjentów podstawowej opieki zdrowotnej w województwie łódzkim 
(640 uczestników), najczęstszym źródłem informacji o szczepieniach przeciw 
grypie byli lekarze podstawowej opieki zdrowotnej (46,6%)36.

Profesjonaliści medyczni powinni być podstawowym źródłem informacji 
o zdrowiu  i chorobie, w tym o znaczeniu i skuteczności szczepień. Wyniki ba-
dania BioStat z 2018 r., zrealizowanego na reprezentatywnej próbie Polaków, 
wskazują na istotną rolę lekarzy rodzinnych oraz lekarzy innych specjalizacji  

33   Ibidem.
34  M. Omyła-Rudzka, Opinie na temat funkcjonowania opieki zdrowotnej. Komunikat z badań 
nr 89/2018, Fundacja Centrum Badania Opinii Społecznej, Warszawa 2018, [online], https://
cbos.pl/SPISKOM.POL/2018/K _089_18.PDF, (12.05.2020).
35  P.R. Blank, M. Schwenkglenks, T.D. Szucs, Disparities in influenza vaccination coverage 
rates by target group in five European countries: Trends over seven consecutive seasons, „Infection” 
2009, nr 37(5), s. 390-400.
36  P. Kardas, A. Zasowska, J. Dec, M. Stachurska, Reasons for low influenza vaccination cover-
age – a cross-sectional survey in Poland, „Croatian Medical Journal” 2011, nr 52(2), s. 126-133.
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w pozyskiwaniu informacji na temat zdrowia –  są oni najważniejszym źródłem 
wiedzy dla odpowiednio 77,6% i 65,1% dorosłych osób37. Zaobserwowano 
ponadto wzrost odsetka respondentów, którzy informację na temat zdrowia 
czerpią od lekarzy rodzinnych oraz pozostałych specjalistów (odpowiednio  
o 4,8 oraz  2,2 punktów procentowych). Warto także pamiętać, że na porady 
i opiekę, jakiej udzielają swoim pacjentom lekarze, mają wpływ także ich oso-
biste zachowania i postawy prozdrowotne38. Badania potwierdzają, że większy 
odsetek pacjentów wykonuje szczepienie przeciw grypie, jeśli ich lekarz rów-
nież się zaszczepił39.

Personel medyczny jest zatem niewątpliwie grupą odniesienia norma-
tywnego dla pacjentów, stanowiąc dla nich wzorzec do naśladowania postaw  
i zachowań związanych ze zdrowiem. Z drugiej zaś strony, przedstawiciele śro-
dowiska medycznego stanowią także ważną grupę odniesienia normatywnego, 
ale i porównawczego dla innych przedstawicieli środowiska medycznego. Jak 
pokazują jednak badania naukowe, znaczna część personelu medycznego sama 
się nie szczepi. Globalny wskaźnik poziomu zaszczepienia personelu medycz-
nego przeciw grypie waha się w zakresie 2-60%40. Fakt niskiej wyszczepialności 
przeciw grypie wśród personelu medycznego może skutkować powielaniem 
tego rodzaju zachowań wśród lekarzy i pielęgniarek, którzy do tej pory się nie 
szczepili lub rozważają poddanie się szczepieniu. Zachowanie to uznać można 
za wysoce prawdopodobne, biorąc pod uwagę potwierdzoną wieloma wyni-
kami badań zależność, mówiącą, iż częściej dostosowujemy swoje zachowania 
i postawy do osób podobnych do nas41. W tym przypadku będzie to podo-
bieństwo pozycji społecznej i związanej z nią profesji medycznej. Znajduje to 
również potwierdzenie  w obserwacjach empirycznych prowadzonych wśród 

37  BioStat, Polak u lekarza - raport z II fali badania, 2019, [online], http://www.biostat.com.
pl/img/UserFiles /polak-u-lekarza-2/Polak-u-lekarza-II-fala-badania-BioStat.pdf, (22.05.2020).
38  J. Fletcher, Exemplary medicine: why doctors should practise what they preach, „Canadian 
Medical Association Journal” 2013, nr 185(8), s. 635-635.
39  E. Frank, Y. Dresner, M. Shani, S. Vinker, The association between physicians’ and patients’ 
preventive health practices, „Canadian Medical Association Journal” 2013, nr 185(8), s. 649-653.
40  O. Anikeeva, A. Braunack-Mayer, W. Rogers, Requiring influenza vaccination for health 
care workers, „American Journal of Public Health” 2009, nr 99(1), s. 24-29; H.C. Maltezou, 
A. Tsakris, Vaccination of health-care workers against influenza: our obligation to protect patients, 

„Influenza and Other Respiratory Viruses” 2011, nr 5(6), s. 382–388.
41  E. Aronson, Człowiek istota społeczna, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1995.
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personelu medycznego. Według wyników badań wsparcie kierownictwa42, 
a także poddawanie się szczepieniom przez kolegów  z pracy43 może mieć 
pozytywny wpływ na indywidualną decyzję o szczepieniu się przeciw grypie. 
Istnieje również realna obawa i ryzyko, że niezaszczepieni pracownicy opieki 
zdrowotnej mogą rozpowszechniać obawy dotyczące szczepionek wśród ogółu 
populacji, rzadziej zalecać szczepienie swoim pacjentom oraz zmniejszać za-
ufanie do szczepionek  i w konsekwencji ich przyjmowanie przez pacjentów44. 
W związku z tym promowanie idei szczepień przez lekarzy rodzinnych może 
być kluczem do upowszechnienia postaw i zachowań proszczepiennych nie 
tylko wśród ogółu społeczeństwa, ale także wśród personelu medycznego.

Zakończenie 

W związku z poważnymi konsekwencjami zdrowotnymi i społeczno-
-ekonomicznymi wywołanymi przez coroczne infekcje wirusem grypy, szcze-
gólne istotna jest intensyfikacja działań na rzecz promocji szczepień ochron-
nych. Centralną pozycję w podejmowanych interwencjach profilaktycznych 
powinien odgrywać personel POZ, a zwłaszcza lekarze rodzinni jako darzeni 
zaufaniem oraz najbardziej dostępni w społeczności lokalnej profesjonaliści 
medyczni. Rolę lekarzy rodzinnych jako liderów prozdrowotnych wyborów 
w promowaniu szczepień ochronnych przeciwko grypie należy rozważać dwu-
torowo. Z jednej strony na rolę tę powinny się bowiem składać interwencje 
 
 

42  M.C. Ajenjo, K.F. Woeltje, H.M. Babcock, N. Gemeinhart, M. Jones, V.J. Fraser, Influen-
za Vaccination among Healthcare Workers: Ten-Year Experience of a Large Healthcare Organiza-
tion, „Infection Control & Hospital Epidemiology” 2010, nr 31(3), s. 233-240; S.W. Hwang, 
H.B. Lim, Barriers and Motivators of Influenza Vaccination Uptake among Primary Health-
care Workers in Singapore, „Proceedings of Singapore Healthcare” 2014, nr 23(2), s. 126-133;  
T.R. Talbot, T.H. Dellit, J. Hebden, D. Sama, J. Cuny, Factors Associated with Increased 
Healthcare Worker Influenza Vaccination Rates: Results from a National Survey of University 
Hospitals and Medical Centers, „Infection Control & Hospital Epidemiology” 2010, nr 31(05), 
s. 456-462.
43   S.W. Hwang, H.B. Lim, Barriers and Motivators…, op. cit.; T. Lorenc, D. Marshall,  
K. Wright, K. Sutcliffe, A. Sowden, Seasonal influenza vaccination of healthcare workers: sys-
tematic review of qualitative evidence, „BMC Health Services Research” 2017, nr 17(1);  
K.W. To, A. Lai, K.C.K. Lee, D. Koh, S.S. Lee, Increasing the coverage of influenza vaccination 
in healthcare workers: review of challenges and solutions, „Journal of Hospital Infection” 2016, 
nr 94(2), s. 133-142.
44   E. Frank, Y. Dresner, M. Shani, S. Vinker, The association between…, op. cit.; K. Nessler, 
A. Krztoń-Królewiecka, T. Chmielowiec, D. Jarczewska, A. Windak, Determinants of influenza 
vaccination coverage rates among primary care patients in Krakow, Poland and the surrounding 
region, „Vaccine” 2014, nr 32(52), s. 7122-7127.
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prozdrowotne ukierunkowane na pacjentów i ich rodziny w konkretnej spo-
łeczności lokalnej, z drugiej zaś strony – działania motywujące do szczepień 
prowadzone wśród personelu medycznego.
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THE ROLE OF FAMILY DOCTORS AS LEADERS  
IN HEALTH CHOICES IN PROMOTING INFLUENZA 

VACCINATION

Summary: Annual influenza-associated infections impose a significant 
burden worldwide from the healthcare and socio-economic stand-
points. Influenza vaccination is an effective preventive method. The 
vaccination coverage rate in general population of Poland is extremely 
low, and experts highlight to the need to intensify acts to promote vac-
cination against influenza. Today, professional scientific knowledge is 
increasingly affecting people’s health choices. However, health attitudes 
and behaviors are largely shaped by so-called lay referral systems and lay 
knowledge that is not always consistent with the interpretation of med-
ical knowledge and health promotion. A special role in interventions 
for the promotion of vaccination should be assigned to family doctors 
as trusted authorities in health matters.

Keywords: Influenza, vaccinations, family doctor, primary care, health 
promotion.
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