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1. DANE OSOBOWE 

 
Imię i nazwisko: 

Anna Bednarek 

 

Obecnie zajmowane stanowisko: 

starszy wykładowca 

 

Aktualne miejsce pracy: 

Katedra i Zakład Pielęgniarstwa Pediatrycznego 

Wydział Nauk o Zdrowiu, Uniwersytet Medyczny w Lublinie 

Uniwersytecki Szpital Dziecięcy w Lublinie 

Ul. Profesora Antoniego Gębali 6, 20-093 Lublin 

 

 

 

 

2. POSIADANE DYPLOMY, STOPNIE NAUKOWE 

 Stopień doktora nauk medycznych. Tytuł pracy: Zawartość magnezu w surowicy krwi, 

w krwinkach czerwonych i moczu u dzieci hospitalizowanych z powodu zapalenia płuc lub 

obturacyjnego zapalenia oskrzeli w zależności od procedury przyjęć i formy hospitalizacji. 

Stopień naukowy nadany uchwałą Rady Wydziału Lekarskiego z Oddziałem 

Anglojęzycznym i Oddziałem Stomatologii Akademii Medycznej w Lublinie z dnia 

23 maja 2002 roku. 

 Tytuł magistra pielęgniarstwa. Temat pracy: Badania nad realizacją zasady 

systematyczności w procesie kształcenia umiejętności zawodowych u uczniów szkoły 

pielęgniarskiej w pracowni pielęgniarstwa. Wydział Pielęgniarski Akademii Medycznej 

w Lublinie, dnia 12 września 1989 roku. 
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Wykształcenie podyplomowe: 

1) Specjalizacje 

 Specjalizacja z Medycyny Społecznej Pierwszego Stopnia - Dyplom nr 74 wydany dnia 

15 października 1991 roku. 

 Specjalizacja w dziedzinie promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej - Dyplom nr 7194/08 

wydany przez Centrum Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych 

w Warszawie, dnia 14 listopada 2008 roku. 

 Specjalizacja w dziedzinie pielęgniarstwa pediatrycznego - Dyplom nr 14405/11 wydany 

przez Centrum Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych w Warszawie, dnia 

17 października 2011 roku. 

 

2) Specjalistyczne kursy zawodowe 

 Kurs kwalifikacyjny: Wychowanie do życia w rodzinie – Dyplom nr 1/130/2000 wydany 

przez Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Lublinie, dnia 19 kwietnia 2000 

roku. 

 Kurs dokształcający w zakresie: Umiejętności interpersonalne w pracy pielęgniarki 

pediatrycznej - Zaświadczenie wydane przez dyrektora ds. pielęgniarstwa i organizatora 

szkolenia: Dziecięcy Szpital Kliniczny w Lublinie, dnia 7 stycznia 2005 roku. 

 Kurs dokształcający z zakresu: Wybrane aspekty oceny i wspomagania rozwoju 

noworodków – Zaświadczenie nr 176/2006 wydane przez Polskie Stowarzyszenie 

Pielęgniarek Pediatrycznych, Decyzja Nr 276/05 CKPPiP, Lublin, dnia 19 maja 2006 roku. 

 Kurs dokształcający: Zadania położnej/pielęgniarki w opiece okołoporodowej - 

Zaświadczenie wydane przez Polskie Centrum Edukacji, Lublin, dnia 27 kwietnia 2016 

roku. 

 Kurs specjalistyczny: Ordynowanie leków i wypisywanie recept; program dla pielęgniarek 

i położnych – Zaświadczenie nr 670/2016 wydane przez Okręgową Izbę Pielęgniarek 

i Położnych w Lublinie, Ośrodek Kształcenia Podyplomowego, Lublin, dnia 30 sierpnia 

2016 roku. 

 Kurs specjalistyczny: Wywiad i badanie fizykalne dla pielęgniarek i położnych - Dyplom 

nr 2385/PK/2017 realizowany w ramach projektu; Profesjonalna Kadra. Kursy 

specjalistyczne oraz kwalifikacyjne dla pielęgniarek i położnych wydany przez Wyższą 

Szkołę Ekonomii i Innowacji w Lublinie, dnia 31 stycznia 2017 roku. 
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 Certyfikat American Heart Assocation w zakresie: BLS for Healthcare Providers Course – 

Certificate Number 217362215284 (na 2 lata od 27.01.2018 do styczeń 2020), nadany 

imiennie na podstawie ukończonego szkolenia w Lublinie w dniach 26-27.01.2018. 

Organizator: Centrum Symulacji Medycznej i Treningu, Biuro Karier Medycznych 

w Katowicach, Training Center ID ZZ20595. 

 Certyfikat American Heart Assocation w zakresie: PALS Pediatric Advanced Life Support 

Course – Certificate Number 996F9d6667fe (na 2 lata od 16.07.2018 do czerwiec 2020), 

nadany imiennie na podstawie ukończonego szkolenia w Lublinie w dniach 15-16.07.2018. 

Organizator: Centrum Symulacji Medycznej i Treningu, Biuro Karier Medycznych 

w Katowicach, Training Center ID ZZ20595. 

 Certyfikat ukończonego szkolenia I stopnia BasIQ - Symulacja medyczna i metodyka 

nauczania (30 godz.), w ramach projektu pt. „MediQ – symulacja w edukacji medycznej”, 

program rozwojowy Uniwersytetu Medycznego w Lublinie, Program Operacyjny Wiedza 

Edukacja Rozwój 2014 - 2020, Umowa nr POWR.05.03.00-00-0009/15-00. Lublin, 16-28 

listopad 2018. 

 

3. INFORMACJE O DOTYCHCZASOWYM ZATRUDNIENIU, W TYM 

W JEDNOSTKACH NAUKOWYCH 

A) Praca poza szkolnictwem wyższym i okres studiów 

 1.09.1983 - 30.09.1985 - dyplomowana pielęgniarka odcinkowa na oddziale 

noworodkowym w Miejskim Szpitalu w Sanoku 

 1.10.1985 - 30.09.1989 – Akademia Medyczna w Lublinie, Wydział Pielęgniarski 

(magister pielęgniarstwa) 

 

B) Praca w Akademii Medycznej /Uniwersytecie Medycznym w Lublinie 

 2.10.1989 – 30.09.1990 – asystent stażysta w Zakładzie Pielęgniarstwa Klinicznego, 

Wydział Pielęgniarski, Akademia Medyczna w Lublinie 

 1.10.1990 – 30.03.1996 – asystent w Zakładzie Pielęgniarstwa Klinicznego i Rehabilitacji, 

Wydział Pielęgniarski, Akademia Medyczna w Lublinie 

 1.04.1996 – 30.09.2000 – urlop związany z wychowaniem dzieci 

 1.10.2000 – 13.11.2002 – asystent w Zakładzie Pielęgniarstwa Pediatrycznego, Wydział 

Pielęgniarstwa i Nauk o Zdrowiu, Akademia Medyczna w Lublinie 
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 14.11.2002 – 28.02.2003 – p.o. kierownik, asystent w Zakładzie Pielęgniarstwa 

Pediatrycznego, Wydział Pielęgniarstwa i Nauk o Zdrowiu, Akademia Medyczna 

w Lublinie 

 1.03.2003 - 31.01.2006 - asystent w Zakładzie Pielęgniarstwa Pediatrycznego, Wydział 

Pielęgniarstwa i Nauk o Zdrowiu, Akademia Medyczna w Lublinie (od 2006 roku Katedra 

i Zakład Pielęgniarstwa Pediatrycznego, Wydział Pielęgniarstwa i Nauk o Zdrowiu, 

Akademia Medyczna w Lublinie) 

 01.02.2006 - 30.09.2009 – adiunkt w Katedrze i Zakładzie Pielęgniarstwa Pediatrycznego, 

Wydział Pielęgniarstwa i Nauk o Zdrowiu, Akademia Medyczna w Lublinie (od 2008 roku 

Uniwersytet Medyczny w Lublinie) 

 1.10.2009 – 30.09.2013 – p.o. kierownik, adiunkt w Katedrze i Zakładzie Pielęgniarstwa 

Pediatrycznego, Wydział Pielęgniarstwa i Nauk o Zdrowiu, Uniwersytet Medyczny 

w Lublinie  

 1.10.2013 – 30.09.2018 - adiunkt w Katedrze i Zakładzie Pielęgniarstwa Pediatrycznego, 

Wydział Nauk o Zdrowiu (do 2015 roku Wydział Pielęgniarstwa i Nauk o Zdrowiu), 

Uniwersytet Medyczny w Lublinie 

 1.10.2018 – do chwili obecnej – starszy wykładowca w Katedrze i Zakładzie 

Pielęgniarstwa Pediatrycznego, Wydział Nauk o Zdrowiu, Uniwersytet Medyczny 

w Lublinie 

 

C) Praca w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. Jana Grodka w Sanoku 

 1.10.2004-18.02.2007 – wykładowca  

 19.02.2007 – 30.09.2016 - starszy wykładowca (od 1.10.2015 w wymiarze ½ etatu) 

 1.09.2008 – 30.09.2010 – dyrektor Instytutu Pielęgniarstwa, starszy wykładowca 

 1.10.2010 – 30.09.2015 - dyrektor Instytutu Medycznego, starszy wykładowca 

 

  



Załącznik nr 2 

Autoreferat w języku polskim 

Dr n. med. Anna Bednarek 
 

 

 

 

 

 

7 | S t r o n a  

 

4. WSKAZANIE OSIĄGNIĘCIA NAUKOWEGO WYNIKAJĄCEGO Z ART. 16 UST. 

2 USTAWY Z DNIA 14 MARCA 2003 ROKU O STOPNIACH NAUKOWYCH 

I TYTULE NAUKOWYM ORAZ STOPNIACH I TYTULE W ZAKRESIE SZTUKI 

(DZ. U. NR 65, POZ. 595 Z PÓŹN. ZM.) 

 

Efektem mojej pracy naukowej są publikacje w liczbie 169 prac, których łączna 

punktacja wynosi 14,052 IF i 729,50 PK/MNiSW. Punktacja cyklu publikacji wchodzącego 

w skład osiągnięcia naukowego wynosi 5,51IF i 74 PK/MNiSW. 

Przed uzyskaniem stopnia naukowego doktora opublikowałam 26 prac o łącznej 

wartości 11 PK/MNiSW. Po uzyskaniu stopnia naukowego doktora jestem autorem 

i współautorem 143 prac z sumarycznym współczynnikiem wpływu równym 14,052 IF 

i 729,50 PK/MNiSW. Mój dorobek naukowy obejmuje 55 prac oryginalnych (10,485 IF; 

339,50 PK/MNiSW), 14 prac poglądowych o łącznej punktacji 47 PK/MNiSW, pracę 

o charakterze analizy przypadku (0 PK/MNiSW), jak również 45 rozdziałów w monografii 

w języku polskim lub angielskim, o zasięgu międzynarodowym lub krajowym (214 

PK/MNiSW). Jestem także współredaktorem 1 monografii i 1 podręcznika w języku polskim 

(8 PK/MNiSW) oraz 2 monografii w języku angielskim (10 PK/MNiSW). Ponadto jestem 

autorem 16 prac oryginalnych w suplementach czasopism (3,567 IF; 105 PK/MNiSW). 

Opublikowałam również 34 prace o charakterze popularno-naukowym i innym  

(6 PK/MNiSW). Jestem pierwszym autorem w 104 pracach o sumarycznym współczynniku 

wpływu równym 10,502 IF oraz 345,50 PK/MNiSW. 

 

4.1. TYTUŁ OSIĄGNIĘCIA NAUKOWEGO 

Podstawą ubiegania się o stopień naukowy doktora habilitowanego jest cykl powiązanych 

tematycznie sześciu publikacji naukowych opatrzonych tytułem: 

Aspekty immunologiczne, kliniczne i edukacyjne szczepień ochronnych dzieci 

Łączna wartość bibliometryczna publikacji składających się na osiągnięcie naukowe 

wynosi: 5,51 IF; 74 PK/MNiSW. 

 

4.2. PUBLIKACJE WCHODZĄCE W SKŁAD OSIĄGNIĘCIA NAUKOWEGO 

[1] Anna Bednarek, Małgorzata Bartkowiak-Emeryk, Robert Klepacz, Barbara 

Ślusarska, Danuta Zarzycka, Andrzej Emeryk, Persistence of vaccine-induced immunity in 
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preschool children: Effect of gestational age. Med. Sci. Monit. 2018, 24: 5110-5117 [online] 

Dostępny w: https://www.medscimonit.com/download/index/idArt/908834. DOI: 

10.12659/MSM.908834 

Praca oryginalna 

IF 1,894; PK/MNiSW 15 

 

Mój wkład w powstanie tej pracy polegał na opracowaniu koncepcji badań i projekcie 

metodyki badań, przeglądzie piśmiennictwa, analizie materiału badawczego, napisaniu pracy, 

ostatecznej redakcji tekstu i wysłaniu do czasopisma. Mój udział procentowy szacuję na 75%. 

 

[2] Anna Bednarek, Anna Bodajko-Grochowska, Barbara Hasiec, Robert Klepacz, 

Katarzyna Szczekala, Danuta Zarzycka, Andrzej Emeryk, In search of factors negatively 

affecting vaccine immunity to pertussis in preschool children before the administration of the 

first booster. Int. J. Environ. Res. Public Health 2018, 15 (7): 1-14 [online] Dostępny w: 

https://doi.org/10.3390/ijerph15071432. DOI: 10.3390/ijerph15071432 

Praca oryginalna 

IF 2,145; PK/MNiSW 25 

 

Mój wkład w powstanie tej pracy polegał na opracowaniu koncepcji badań i projekcie 

metodyki badań, przeglądzie piśmiennictwa, analizie materiału badawczego, napisaniu pracy, 

ostatecznej redakcji tekstu i wysłaniu do czasopisma. Mój udział procentowy szacuję na 70%. 

 

[3] Anna Bednarek, Anna Bodajko-Grochowska, Małgorzata Bartkowiak-Emeryk, 

Robert Klepacz, Janusz Ciółkowski, Danuta Zarzycka, Andrzej Emeryk, Demographic and 

medical factors affecting short-term changes in subjective evaluation of asthma control in 

adolescents. Post. Dermatol. Alergol. 2018, 35, (3): 259-266 [online] DOI: 

10.5114/ada.2018.76221 

Praca oryginalna 

IF 1,471; PK/MNiSW 15 

 

Mój wkład w powstanie tej pracy polegał na opracowaniu koncepcji badań i projekcie 

metodyki badań, przeglądzie piśmiennictwa, analizie materiału badawczego, napisaniu pracy, 

ostatecznej redakcji tekstu i wysłaniu do czasopisma. Mój udział procentowy szacuję na 70%. 
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[4] Anna Bednarek, Danuta Zarzycka, Need and assumptions of modern education on 

the example of immunization (Potrzeba i założenia nowoczesnej edukacji na przykładzie 

szczepień ochronnych). Probl. Hig. Epidemiol. 2015, 96 (1):1-7. 

Praca poglądowa 

IF 0,00; PK/MNiSW 9 

 

Mój wkład w powstanie tej pracy polegał na opracowaniu koncepcji prowadzonych 

analiz, przeglądzie piśmiennictwa, napisaniu pracy, ostatecznej redakcji tekstu i wysłaniu do 

czasopisma. Mój udział procentowy szacuję na 85%. 

 

[5] Anna Bednarek, Parents’ decisions regarding vaccines and professional education 

about vaccinations. (Decyzje wakcynologiczne rodziców a profesjonalna edukacja 

o szczepieniach). Pielęgniarstwo XXI w. 2015, 4: 10-14 [online] DOI: 10.12923/p21w-2015-

4/42 

Praca orginalna 

IF 0,00; PK/MNiSW 6 

 

Mój wkład w powstanie tej pracy polegał na opracowaniu koncepcji badań i projekcie 

prowadzonych analiz, przeglądzie piśmiennictwa, napisaniu pracy, ostatecznej redakcji tekstu 

i wysłaniu do czasopisma. Mój udział procentowy wynosi 100%. 

 

[6] Anna Bednarek, Violetta Mianowana, Vaccinations of children against chickenpox 

and pneumococcal infection on the example of several family practice physicians’ settings. 

Pol. J. Public Health 2014, 124 nr 4 s. 199-202. DOI: 10.1515/pjph-2015-0008. 

 

Praca oryginalna 

PK/MNiSW 4 

 

Mój wkład w powstanie tej pracy polegał na opracowaniu koncepcji badań i projekcie 

metodyki badań, zebraniu materiału badawczego, przeglądzie piśmiennictwa, analizie 

zebranego materiału badawczego, napisaniu pracy, ostatecznej redakcji tekstu i wysłaniu do 

czasopisma. Mój udział procentowy szacuję na 85%. 
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4.3. OMÓWIENIE CELU NAUKOWEGO WW. PRAC I OSIĄGNIĘTYCH 

WYNIKÓW WRAZ Z DANYMI BIBLIOGRAFICZNYMI ORAZ 

PRZEDSTAWIENIEM ICH MOŻLIWEGO WYKORZYSTANIA 

4.3.1. Wprowadzenie i cel naukowy 

Rozwój szczepień ochronnych stanowi jedno z największych osiągnięć nowożytnej 

medycyny profilaktycznej. Niepodważalnym dowodem ich skuteczności są dane 

systematycznie publikowane przez Światową Organizację Zdrowia (WHO) pokazujące 

wyeliminowanie niektórych chorób zakaźnych lub zmniejszenie zapadalności na wiele z nich, 

a także ograniczenie negatywnych konsekwencji zdrowotnych wraz z upowszechnianiem 

szczepień ochronnych. Ponadto wiedza naukowa poparta badaniami oraz doświadczenia 

praktyki klinicznej jednoznacznie dowodzą znaczenia szczepień ochronnych w wymiarze 

zdrowia indywidualnego i populacyjnego. Dlatego można je uznać za fenomen współczesnej 

prewencji zdrowotnej i podstawę zdrowia publicznego [1, 2, 3]. 

Aspekt immunologiczny szczepień ochronnych. Zapewnienie dostępności szczepień 

jest aktualnie najważniejszym obowiązkiem systemu opieki zdrowotnej wobec dzieci 

i dorosłych. Szczepienia ochronne należą do indywidualnych świadczeń profilaktyczno-

leczniczych oraz objęte są międzynarodowymi i krajowymi regulacjami prawnymi. Programy 

szczepień ochronnych wspiera wiele światowych organizacji, w tym najważniejszą z nich jest 

WHO, która opracowuje i systematycznie aktualizuje rekomendacje dotyczące zastosowania 

poszczególnych rodzajów szczepionek. W maju 2012 roku został przyjęty globalny plan 

działania dotyczący szczepień do 2020 roku (Global Vaccine Action Plan; GVAP) przez 

194 państwa członkowskie Światowego Zgromadzenia Zdrowia (w tym Polskę) celem 

wzmocnienia rutynowej immunizacji, wprowadzenia nowych szczepionek oraz dalszego 

badania i rozwoju następnej generacji preparatów immunizacyjnych.  Projekt ten zakłada 

powszechny dostęp oraz korzystanie ze szczepień przez wszystkich ludzi bez względu na 

miejsce urodzenia i zamieszkania. Jednocześnie wszystkie państwa przyjmują szczepienia za 

ważny priorytet skutecznej profilaktyki chorób zakaźnych oraz podstawę zdrowia 

publicznego. Wyrazem tego jest zaangażowanie państw w finasowanie i monitorowanie 

realizowanych u siebie programów szczepień ochronnych [4, 5]. 

Wspieraniu idei szczepień służą także międzynarodowe programy prowadzone 

w ramach Unii Europejskiej (UE), m.in. od 2006 roku inicjatywa VENICE (Vaccine 

European Integrated Collaboration Effort), w ramach której gromadzone są najważniejsze 
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informacje dotyczące realizacji programów szczepień w poszczególnych państwach UE [6, 

7]. 

Większość państw zachodnich wysokorozwiniętych zaleca ten sam profil szczepionek 

dla niemowląt, dzieci i dorosłych, jednak narodowe programy szczepień mogą się różnić 

w zakresie tego, czy dane szczepienie jest włączone do kalendarza jako obowiązkowe lub 

zalecane. Pozostałe różnice dotyczą najczęściej schematu szczepień, wieku, w którym zaleca 

się rozpoczęcie i zakończenie szczepienia podstawowego oraz podania szczepionki 

przypominającej, rodzaju szczepionek zalecanych dla całej populacji, a także dla 

poszczególnych grup osób, np. grup ryzyka. W państwach UE nie udało się wypracować 

spójnej polityki w zakresie obligatoryjności i rekomendacji szczepień ochronnych, ale 

opracowano oraz wdrożono ujednolicony proces rejestracji szczepionek. Jednocześnie 

profilaktyka błonicy, tężca, wirusowego zapalenia wątroby typu B, krztuśca oraz zakażeń 

wywoływanych przez Haemophilus influenzae typu b i Poliomyelitis stanowi podstawę 

narodowych programów szczepień we wszystkich  krajach UE [6, 8-10]. 

Obecną sytuację epidemiologiczną chorób zakaźnych w Polsce określa się jako 

stabilną i stosunkowo korzystną dzięki systematycznie realizowanej immunoprofilaktyce 

chorób zakaźnych. W wyniku szczepień ochronnych stosowanych obligatoryjnie u dzieci 

w Polsce od lat 60-tych XIX wieku niektóre choroby zakaźne stały się tak rzadkie, że 

aktualnie maleje świadomość zagrożeń związanych z tymi schorzeniami, którym można 

zapobiegać poprzez szczepienia. Aktualnie wiele osób kwestionuje potrzebę dalszej 

immunizacji i zgłasza nieuzasadnione obawy dotyczące bezpieczeństwa szczepionek. Jak 

wynika z badań i rekomendacji negatywne skutki szczepienia są nieporównanie mniejsze, niż 

konsekwencje chorób u osób niezaszczepionych według obowiązkowego programu szczepień 

ochronnych (PSO). Jednocześnie wszystkie preparaty szczepionkowe dopuszczone do obrotu 

na terenie Polski przechodzą rygorystyczne badania kliniczne, a następnie proces rejestracji 

przez odpowiednie instytucje państwowe [1, 3, 5]. 

W Polsce co roku decyzją Głównego Inspektora Sanitarnego publikowany jest wykaz 

obowiązkowych i zalecanych szczepień dzieci, młodzieży oraz dorosłych z uwzględnieniem 

schematu podawania szczepionek. Szczepienia obowiązkowe objęte programem szczepień są 

finansowane z budżetu państwa, natomiast zalecane bezpośrednio przez rodziców lub osoby 

dorosłe. Propozycje wykazu szczepień ochronnych realizowanych w naszym kraju są 

przygotowywane przez Pediatryczny Zespół Ekspertów ds. Programu Szczepień Ochronnych 

przy Ministrze Zdrowia oraz Radę Sanitarno-Epidemiologiczną przy Głównym Inspektorze 
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Sanitarnym. Rekomendacje te wynikają przede wszystkim z analizy krajowych danych na 

temat epidemiologii poszczególnych chorób zakaźnych. Uwzględniają również zalecenia oraz 

raporty Komitetu Doradczego do spraw Szczepień Europejskiego Centrum Zapobiegania 

i Kontroli Chorób, a także zalecania WHO [3, 11, 12]. 

Aktualnie w obowiązkowym PSO w Polsce dostępne są szczepionki przeciwko 

11 chorobom zakaźnym dla całej populacji dzieci. W kalendarzu szczepień na rok 2018 m.in. 

w części I uwzględniono szczepienia przeciwko następującym chorobom zakaźnym: gruźlicy, 

wirusowemu zapaleniu wątroby typu B (WZW B), błonicy, tężcowi, krztuścowi, ostremu 

nagminnemu porażeniu dziecięcemu (Poliomyelitis; IPV), odrze, śwince, różyczce, 

zakażeniom inwazyjnym Streptoccocus pneumoniae oraz zakażeniom inwazyjnym 

Haemophilus influenzae typu b. Natomiast część II polskiego PSO przedstawia szczepienia 

zalecane, które nie są refundowane przez Państwo. Należą do nich: szczepienie przeciwko 

WZW typu A, ospie wietrznej, grypie, rotawirusom, inwazyjnym zakażeniom Neisseria 

meningitidis, kleszczowemu zapaleniu mózgu, ludzkiemu wirusowi brodawczaka (HPV) [11]. 

Kalendarz szczepień obowiązkowych dzieci i młodzieży według wieku posiada 

dodatkowo wariant ich realizacji z użyciem szczepionek wysoko skojarzonych (tj. pięcio- lub 

sześcioskładnikowych). Nie bez znaczenia jest fakt, że szczepionki skojarzone redukując 

liczbę iniekcji, zmniejszają ilość wstrzykiwanych konserwantów, adsorbentów i innych 

składników zawartych we wszystkich preparatach immunizacyjnych. Inne ważne zalety tych 

szczepionek dla rodziców to mniejsze ryzyko zakażeń jatrogennych, ograniczenie bólu 

i stresu u dziecka, mniej wizyt w gabinecie szczepień. Realizując obowiązkowy PSO można 

zastępować szczepionki monowalentne szczepionkami skojarzonymi, które dodatkowo 

wzbogacają liczbę dawek niektórych komponentów, tj. IPV i WZW typu B, po jednej dawce. 

Nie wpływa to jednak na wzrost odczynowości oraz nie zaburza mechanizmu rozwoju 

odporności poszczepiennej [13, 14]. 

W wielu krajach, w tym także w Polsce, szczepionki pięcio-i sześcioskładnikowe 

stosowane są od wielu lat, a przez to, że stanowią optymalną alternatywę realizacji PSO 

wpływają na wzrost akceptacji szczepień oraz ich wykonawstwo. Każdy rodzic ma prawo do 

decyzji o rodzaju szczepionek, przy użyciu których chce zrealizować PSO u swojego dziecka. 

Kierując się stylem życia swojej rodziny i względami ekonomicznymi może wybrać 

optymalny dla jej potrzeb wariant szczepień [5, 13, 15]. 

Realizując tylko szczepienia obowiązkowe rodzice zapewniają swoim dzieciom 

podstawowy, minimalny zakres ochrony przeciwko wybranym chorobom zakaźnym. 
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Maksymalny zakres ochrony jest możliwy poprzez zastosowanie także szczepień zalecanych, 

a komfort ich realizacji u dzieci zapewnia użycie szczepionek wysoko skojarzonych [11]. 

Najważniejszym efektem realizowanych szczepień ochronnych w ramach programów 

immunizacyjnych jest wytworzenie trwałej i swoistej odpowiedzi przeciwko określonemu 

patogenowi. Długoterminowa odporność poszczepienna wiąże się z powstaniem antygenowo 

swoistych komórek pamięci immunologicznej i zależy od wielu czynników.
 
Podstawową rolę 

odgrywa rodzaj antygenu szczepionkowego oraz jego immunogenność. Ponadto odpowiedź 

immunologiczna uwarunkowana jest cechami osoby szczepionej, tj. wiekiem, płcią, rasą, 

wcześniejszą ekspozycją na antygeny, obecnością matczynych przeciwciał, stanem 

klinicznym oraz wieloma czynnikami środowiskowymi [27, 28]. 

U noworodka, zarówno układ odporności wrodzonej, jak i nabytej jest niedojrzały, ale 

systematycznie rozwija się, nabierając cech pamięci immunologicznej w czasie rozwoju 

osobniczego pod wpływem ekspresji genetycznej i ekspozycji na liczne czynniki 

środowiskowe. Następnie w okresie starości dochodzi do upośledzenia funkcji komórek 

układu immunologicznego. Zmiany te wiążą się z ryzykiem wystąpienia różnych infekcji oraz 

odmienną odpowiedzią na szczepienia ochronne w zależności od okresu życia [29-31]. 

Nieaktywność wrodzonego układu odpornościowego w momencie narodzin dziecka 

wynika z konieczności tolerancji matczynych antygenów jeszcze w czasie życia płodowego, 

a także nasilonego potencjału komórkowego związanego z przebudową tkanek, jaka zachodzi 

w tym okresie rozwoju. Jednak powoduje to podatność noworodków, a zwłaszcza 

wcześniaków na zakażenia bakteryjne i wirusowe, ponieważ od urodzenia narażenie na 

drobnoustroje jest ciągłe. Dla ochrony przed wieloma chorobami zakaźnymi największe 

znaczenie mają matczyne przeciwciała IgG przenoszone przez łożysko, a w dalszej kolejności 

przeciwciała IgA obecne w mleku matki w czasie odpowiedzi na zakażenie. Matka może 

przekazać wystarczającą ilość przeciwciał swojemu dziecku, nawet kiedy została 

zaszczepiona lub przebyła infekcje wiele lat temu. Kiedy przeciwciała te zanikają (między 4 

a 6 miesiącem życia), niemowlęta stają się bardziej podatne na infekcje, choć w tym czasie 

zaczyna dojrzewać już ich własny wrodzony i adaptacyjny system immunologiczny. Obecnie 

ryzyko wystąpienia groźnych zakażeń jest znacznie mniejsze dzięki szczepieniom 

ochronnym, które stymulują odpowiedź immunologiczną dojrzewającego układu 

odpornościowego [27, 32-37]. 

Należy zwrócić uwagę, że przebycie infekcji nie zawsze daje lepszą odpowiedź 

immunologiczną niż podanie szczepionki. W niektórych zakażeniach bakteryjnych nie 
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dochodzi do naturalnej produkcji przeciwciał przeciwko toksynom bakteryjnym co nie 

gwarantuje powstania limfocytów pamięci oraz uzyskania odporności, dlatego szczepienie 

jest konieczne, aby uzyskać optymalny poziom uodpornienia  [29, 38]. 

Aspekt kliniczny szczepień ochronnych. Odpowiedź immunologiczna na szczepienia 

zależy także od stanu klinicznego osoby szczepionej oraz chorób towarzyszących. Większość 

szczepień jest realizowanych w okresie niemowlęcym i wczesnego dzieciństwa, a wraz 

z upływem czasu obserwuje się zmniejszenie miana swoistych przeciwciał wytworzonych po 

szczepieniu, chociaż pozostaje pamięć immunologiczna. Jednak komórki pamięci 

immunologicznej mogą okazać się niewystarczające dla skutecznej ochrony przed 

zakażeniem, w przypadku różnych szczepionek, co wynika także z osobniczych 

uwarunkowań genetycznych. Ponadto schorzenia przewlekłe występujące u dzieci w okresie 

rozwojowym mogą determinować zmienną osobniczo i niewystarczającą odpowiedź 

poszczepienną. Dlatego realizacja programu szczepień uzupełniających zalecana osobom 

dorosłym i starszym ma istotne znaczenie w profilaktyce zakażeń jednostkowych 

i populacyjnych [31]. 

Aktualnie szczepienia ochronne są rekomendowane nie tylko wszystkim zdrowym 

dzieciom i innym osobom, ale również tym z różnymi chorobami przewlekłymi, często przy 

uwzględnieniu dodatkowych rekomendacji zastosowania poszczególnych rodzajów 

szczepionek oraz uwarunkowań organizacyjnych związanych z ich podażą [16]. 

Jedną z najczęściej występujących chorób przewlekłych w populacji wieku 

rozwojowego stanowi astma. U większości dzieci pierwsze objawy choroby ujawniają się 

przed 5 rokiem życia, tj. w okresie realizacji przez dzieci schematu szczepień podstawowych 

i uzupełniających. Częstość rozpoznawania astmy wczesnodziecięcej na świecie dotyczy od 

2-20% osób, co wynika ze stosowania różnych kryteriów rozpoznania i zróżnicowanej 

ekspozycji na czynniki środowiskowe i populacyjne. W Polsce astma występuje u 8,6% dzieci 

w wieku 3–16 lat. Wskaźniki epidemiologiczne wykazują różną tendencję, częściej 

wzrostową, a przyczyna tej zmienności nie jest znana [17, 18]. 

W świetle aktualnej wiedzy medycznej Global Initiative For Asthma (GINA) definiuje 

astmę jako przewlekłą, heterogenną chorobę zapalną układu oddechowego, zarówno pod 

względem obrazu klinicznego, jak i czynników wywołujących chorobę, pogarszających jej 

przebieg oraz mechanizmów patofizjologicznych odpowiedzialnych za jej rozwój. Typowymi 

symptomami astmy jest świszczący oddech, duszność, kaszel i odczucie ucisku w klatce 

piersiowej. Objawom tym towarzyszy zmienne ograniczenie przepływu powietrza przez drogi 
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oddechowe, cofające się całkowicie lub częściowo, spontanicznie lub pod wpływem leczenia. 

Przebieg kliniczny astmy wykazuje indywidualną zmienność, zależną od interakcji 

czynników genetycznych z czynnikami środowiskowymi [19]. 

Według zmodyfikowanej terminologii World Allergy Organization (WAO) astmę 

dzieli się na alergiczną: IgE-zależną lub IgE-niezależną, wywołaną przez reakcje 

immunologiczne oraz niealergiczną o niedowiedzionym mechanizmie immunologicznym. 

U dzieci 80% przypadków astmy ma podłoże alergiczne. Zapalenie błony śluzowej oskrzeli 

rozwija się w wyniku nieprawidłowej reakcji układu odpornościowego, powodującej 

nadreaktywność oskrzeli na różne czynniki. W konsekwencji prowadzi do przebudowy, tzw. 

remodelingu drzewa oskrzelowego i stanowi charakterystyczną cechę strukturalną oraz 

morfologiczną błony mięśniowej dolnych dróg oddechowych u dzieci z astmą [20, 21]. 

Częstą przyczynę nasilenia symptomów obturacji oskrzeli u dzieci z astmą oraz 

pogorszenia kontroli choroby stanowią zakażenia wirusowe i bakteryjne. Ponieważ dzieci 

z astmą mają także podwyższone ryzyko ciężkiego przebiegu chorób oraz możliwych 

powikłań, którym można zapobiegać poprzez szczepienia, należy tej grupie dzieci zapewnić 

ich realizację zgodnie z PSO, z uwzględnieniem rozszerzenia zakresu szczepień o preparaty 

szczepionkowe zalecane, w tym szczególnie przeciwko inwazyjnym zakażeniom 

pneumokokami, ospie wietrznej oraz grypie [11, 17, 26]. 

Skuteczne leczenie astmy jest jednym z najistotniejszych wyzwań współczesnej 

medycyny wieku rozwojowego. Postępowanie z dzieckiem chorym na astmę wymaga 

podejścia interdyscyplinarnego, a odpowiednia terapia i edukacja, a także dbałość o dobry 

kontakt z dzieckiem i jego rodzicami, mogą zapewnić całkowitą kontrolę objawów, 

zahamowanie progresji choroby oraz przyczyniają się do optymalnej realizacji programu 

szczepień ochronnych, jak u dzieci zdrowych [22-25]. 

Aspekt edukacyjny szczepień ochronnych. Decyzja rodziców o szczepieniu dziecka 

i wynikające z niej bezpośrednie kontakty z systemem ochrony zdrowia mają istotny wpływ 

na kształtowanie postaw społeczeństwa wobec profilaktyki. Możliwe wątpliwości rodziców 

co do konieczności immunizacji dzieci zdrowych, a także z chorobami przewlekłymi, według 

aktualnego PSO mogą wynikać z różnych przyczyn, w tym najczęściej z niedostatecznej 

promocji i słabego pozycjonowania oficjalnych serwisów internetowych na temat szczepień, 

zarządzanych przez instytucje zdrowia publicznego, a także niedostatku permanentnego 

informowania przez pracowników medycznych. Dlatego ważna jest zarówno zorganizowana, 

jak również incydentalna edukacja wakcynologiczna rodziców w celu powszechnego 
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zrozumienia prowadzonych działań prewencyjnych i uzyskania społecznego wsparcia dla nich 

[38, 39, 40]. 

Rodziców dzieci w kwestii szczepień powinni edukować przede wszystkim 

pracownicy medyczni, tj. lekarze i pielęgniarki podczas indywidualnych spotkań, mający 

jednocześnie prawny obowiązek informowania o dostępnych szczepieniach obowiązkowych 

i zalecanych. Rzetelna edukacja na temat szczepień, jako ważnego elementu zdrowego stylu 

życia, ma szczególnie istotne znaczenie w obecnym czasie, kiedy różne stowarzyszenia 

i nieformalne ruchy, tzw. antyszczepionkowe rozpowszechniają w mediach nieprawdziwe 

informacje o bezpieczeństwie szczepionek, kwestionując korzyści dla zdrowia tej formy 

profilaktyki. Jednocześnie podważają prawny obowiązek poddawania dzieci szczepieniom 

ochronnym. Takie działania budzą wiele niepotrzebnych emocji społecznych, a wśród 

rodziców małych dzieci wpływają negatywnie na ich decyzje, co do zasadności 

przeprowadzania szczepień ochronnych [41-43]. 

Pracowników medycznych, tj. lekarzy i pielęgniarki rodzice najczęściej uważają za 

najbardziej wiarygodne źródło informacji związanych ze szczepieniami, ponieważ mają oni 

bezpośredni kontakt z nimi, rozumieją ich obawy, a tworząc atmosferę zaufania zapewniają 

ich o swojej trosce o zdrowie i bezpieczeństwo dziecka. Spokojna, partnerska rozmowa jest 

najlepszą formą porozumienia. Ułatwia rodzicom przekazanie różnych wątpliwości, 

a lekarzowi i pielęgniarce zdefiniowanie istniejącego problemu [44, 45]. 

Informowanie o szczepieniach przez pielęgniarkę powinno odbywać się przy każdej 

możliwej okazji, w sposób zrozumiały i przystępny dla rodziców. Niezwykłe ważne jest też 

przypominanie rodzicom o aktualnie obowiązującym PSO oraz o rodzaju i terminie kolejnego 

szczepienia. Należy zwrócić ich uwagę na konieczność przestrzegania pełnego schematu 

uodpornienia, obejmującego dawki szczepienia podstawowego i uzupełniającego, bez 

dowolnej manipulacji terminem szczepienia lub rezygnacji z kolejnej dawki szczepienia. Poza 

indywidualnymi rozmowami z rodzicami promowanie szczepień należy realizować w formie 

spotkań edukacyjnych z dziećmi i ich opiekunami na terenie przychodni lub w placówkach 

opiekuńczo-wychowawczych, tj. żłobkach, przedszkolach, szkołach. Ważne jest 

przekazywanie rodzicom różnych wiarygodnych materiałów informacyjnych o szczepieniach, 

np. broszur, ulotek, specjalnie opracowanych poradników o szczepieniach dla rodziców 

małych dzieci. Warto zadbać, aby w przychodni znajdowały się plakaty omawiające 

poszczególne szczepienia, a także skutki nieszczepienia dzieci [46]. 
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Istotnym elementem zwiększającym skuteczność procesu edukacji wakcynologicznej 

jest dostosowanie zakresu wiedzy indywidualnie dla każdego rodzica/opiekuna, 

z wykorzystaniem materiałów standardowych oraz przygotowanych wyłącznie dla osoby 

edukowanej (tzw. edukacja personalizowana). Ponieważ duże pobudzenie emocjonalne może 

prowadzić do zakłócenia procesu komunikacji i zdolności decyzyjnych, dlatego przed 

rozmową o szczepieniach należy upewnić się, że rodzic jest opanowany i nastawiony na 

odbiór informacji. Skuteczność przyjmowania argumentacji przez osobę uznaną za autorytet 

w kontakcie osobistym jest wysoka, ale powszechne zastosowanie tej metody jest trudne. 

Dlatego zachowanie dobrych relacji z osobą edukowaną sprzyja budowaniu pozytywnej 

motywacji do poszukiwania uzasadnionych naukowo informacji na temat szczepień 

ochronnych u rodziców [47]. 

Cechy osobowe, które powinny charakteryzować pielęgniarkę - edukatora 

wakcynologicznego to przede wszystkim optymizm budujący przekonanie w skuteczność 

edukacji, ambicja pozwalająca ukierunkować własny optymizm na realizację celów edukacji, 

odwaga skłaniająca do podejmowania działań edukacyjnych oraz wytrwałość utrzymująca 

zaangażowanie w edukację. Wymienione cechy kształtują tożsamość pielęgniarki jako 

edukatora, a także wpływają na poziom i obszary inteligencji emocjonalnej, tj. zdolność do 

identyfikowania oraz wykorzystywania emocji swoich i innych, do osiągania sukcesów 

w edukacji. Dlatego główne kierunki ułatwiające pielęgniarce prowadzenie edukacji to 

zaufanie do siebie, gotowość do przyjmowania nowatorskich pomysłów i wykorzystania 

szans, rozpoznawanie odczuć i punktów widzenia innych oraz łagodzenie konfliktów [48-50]. 

Pielęgniarka w edukacji wakcynologicznej przyjmuje nowe role zawodowe, które 

określają jej zadania jako mentora w dziedzinie szczepień, stratega wyznaczającego kierunki 

edukacji wakcynologicznej, inspiratora wyjaśniającego i porządkującego proces edukacji, 

a także facylitatora i innowatora komunikacji medycznej likwidującego bariery 

komunikacyjne w edukacji, umiejącego słuchać, tłumaczyć, przekonywać oraz integratora 

dbającego o współpracę w zespole terapeutycznym [51, 52]. 

Podnoszenie poziomu wiedzy i świadomości społeczeństwa powinno odbywać się 

także za pośrednictwem mediów, przeprowadzanych wykładów szkoleniowych oraz poprzez 

realizację programów prozdrowotnych. We wszystkie powyższe działania należy włączać 

przede wszystkim pracowników medycznych, tj. lekarzy i pielęgniarki. Wszechstronna i na 

różne sposoby edukacja wakcynologiczna społeczeństwa ma szanse przyczynić się do zmiany 
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postaw oraz przełamywania barier wynikających z braku akceptacji szczepień 

obowiązkowych i zalecanych [53, 54]. 

Biorąc pod uwagę powyższe rozważania celem badań była analiza wybranych 

aspektów immunologicznych, klinicznych i edukacyjnych szczepień ochronnych dzieci 

w kontekście implikacji dla praktyki pielęgniarskiej. 
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4.3.2. Metodologia przeprowadzonych badań 

W realizacji założonego celu badania zastosowano różne metody i narzędzia badawcze 

oraz strategie analizy zebranego materiału badawczego. 

Metodologia prac oryginalnych opisujących osiągnięcie naukowe oparta jest na 

metodzie sondażu diagnostycznego, analizie dokumentacji medycznej, badaniach 

laboratoryjnych wybranych wskaźników biochemicznych i immunologicznych w materiale 

krwi oraz standaryzowanych testach klinicznych. Uzyskane wartości wybranych parametrów 

poddawane były zróżnicowanym metodom oceny statystycznej w zależności od ilości 

i jakości uzyskanych danych. 

Analizę zrealizowanych szczepień i uzyskanej odpowiedzi poszczepiennej oceniono 

u 352 dzieci przedszkolnych w wieku 4,5-5,9 lat, podczas pobytu w szpitalu. Głównym 

kryterium włączenia do badania były dzieci obojga płci, które otrzymały wszystkie 

obowiązkowe szczepienia od urodzenia do 2-2,5 r.ż. według polskiego PSO na lata 2008-09. 

Kryteria wykluczenia stanowiły: hospitalizacja z powodu choroby zakaźnej, wystąpienie 

infekcji lub leczenia immunosupresyjnego w ciągu 2 miesięcy poprzedzających badanie na 

obecność przeciwciał w surowicy. Dane medyczne dotyczące dziecka uzyskano z przeglądu 

aktualnej dokumentacji szpitalnej, karty szczepień oraz w oparciu o wywiad z rodzicami. 
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U 176 dzieci szczepienia obowiązkowe wykonano szczepionkami monowalentnymi 

przeciwko wirusowemu zapaleniu wątroby typu B (HBV) - 3. dawki podstawowe (24 godziny 

po urodzeniu, w 2. i 7. miesiącu życia), Poliomyelitis (IPV- szczepionka inaktywowana) - 2. 

dawki podstawowe i 1. uzupełniająca (w 4., 6. i 16. miesiącu życia), Haemophilus influenzae 

typu b (Hib) - 3. dawki podstawowe i 1 dawka uzupełniająca (w 2., 4., 6. i 16. miesiącu życia) 

oraz trójskładnikową szczepionką skojarzoną przeciwko błonicy, tężcowi i krztuścowi (DTwP 

- szczepionka pełnokomórkowa) - 3. dawki podstawowe i 1. dawka uzupełniająca (w 2., 4., 6. 

i 16. miesiącu życia). U pozostałych 176 dzieci cykl szczepień obowiązkowych zrealizowano 

sześcioskładnikową szczepionką bakteryjno-wirusową HBV-DTaP-IPV-Hib z acelularną 

komponentą krztuśca według schematu 3. dawki podstawowe i 1. uzupełniająca (w 2., 4., 6. 

i 16. miesiącu życia). Wszystkie dzieci zaszczepiono 1 dawką trójskładnikowej szczepionki 

skojarzonej MMR w 13. miesiącu życia. 

Próbki krwi do badań serologicznych  (ocena odporności poszczepiennej) uzyskiwano 

od dzieci w drugiej dobie pobytu w szpitalu, rano, na czczo. Pobierano 4,7 ml krwi żylnej za 

pomocą systemu S-Monovette® 4,9 ml z aktywatorem krzepnięcia (Sarstedt, Nümbrecht, 

Niemcy). Następnie krew wirowano z przyspieszeniem 300g przez 10 minut, w temperaturze 

4
o
C. Otrzymywaną surowicę, bez cech hemolizy, zbierano do polietylenowych probówek 

typu Eppendorf o pojemności 1,5 ml i przechowywano zamrożoną w temperaturze minus 

20°C do czasu przeprowadzenia analizy.  

Do zbadania odporności poszczepiennej przeciwko tężcowi, błonicy, krztuścowi, 

Haemophilus influenzae typu b (Hib), Poliomyelitis (IPV), śwince, różyczce i odrze 

zastosowano metodę immunoenzymatyczną ELISA. Wykorzystano certyfikowane zestawy 

testów diagnostycznych do oznaczania stężenia przeciwciał w klasie IgG produkcji IBL 

International GmbH (Hamburg, Germany), a dla przeciwciał przeciwko tężcowi zestaw 

ELISA Automation/Cortez Diagnostics, Inc. (Calabasas, CA, United States). Badania 

wykonano na aparacie VICTOR X3 Multilabel firmy PerkinElmer, Waltham, MA, United 

States. Wynik odczytano w czytniku mikropłytek przy użyciu programu WorkOut 2.0. 

Poziom przeciwciał poszczepiennych przeciwko wirusowemu zapaleniu wątroby typu B 

określono za pomocą testu chemiluminescencyjnego stosując ADVIA Centaur XP 

Immunoassay System from Siemens Healthineers (Erlangen, Germany). 

Oznaczenia poziomu przeciwciał IgG wykonano zgodnie z procedurą zaleconą przez 

producenta testów. Wartości ochronne miana przeciwciał IgG dla analizowanych szczepień 

przyjęto na podstawie ustaleń producenta testu uwzględniając okres czasu, który upłynął od 
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podania ostatniej dawki szczepienia podstawowego: anti-diphteria ≥1.0 IU/mL, anti-tetanus 

(Bordetella antigen containing pertussis toxin; PT and filamentous hemagglutynin; FHA >1.0 

IU/mL, anti-pertussis ≥10 IU/mL, anti-HBV>12.5 IU/mL, anti-polio virus type 1, 2, 3 ≥12 

IU/mL anti-Hib≥1.0 IU/mL, anti-measles≥300 IU/mL, anti-mumps≥12 IU/mL, anti-

rubella≥12 IU/mL). 

Ocenę wybranych aspektów klinicznych przebiegu astmy u dzieci i młodzieży 

przeprowadzono metodą prospektywnej i bieżącej analizy dokumentacji medycznej 

pacjentów leczonych ambulatoryjnie (120 nastolatków) i podczas hospitalizacji (176 dzieci 

przedszkolnych). Określono kryterium doboru do grupy badanej nastolatków z astmą, którym 

był wiek, rodzaj choroby ze względu na stopień jej kontroli, charakter rozpoznania zgodny 

z wytycznymi Międzynarodowej Statystycznej Klasyfikacji Chorób i Problemów 

Zdrowotnych (ICD-10) oraz Global Intiative for Asthma (GINA 2012), dobre opanowanie 

techniki inhalacji leków, regularne wizyty konsultacyjne (trzy wizyty kontrolne w odstępach 

3 miesięcy; ± 7 dni) oraz prawidłowa masa ciała (BMI; 18,5-24,9 oraz 10-90 centyl). Stopień 

kontroli astmy ustalono przy pomocy standaryzowanego narzędzia badawczego - 

kwestionariusza testu kontroli astmy (ACT™, Asthma Control Test).  

W ocenie potencjalnych i realnych deklaracji wakcynologicznych matek noworodków 

(156 osób) oraz matek (120 osób) dzieci w okresie wczesnego dzieciństwa przeprowadzono 

badania sondażowe z zastosowaniem autorskich kwestionariuszy ankiety skonstruowanych na 

podstawie analizy literatury przedmiotu. 

Dla zbadania teoretycznego oraz praktycznego wymiaru edukacji wakcynologicznej 

dokonano przeglądu polskojęzycznych i zagranicznych artykułów, indeksowanych 

w wyszukiwarce Polskiej Bibliografii Lekarskiej, a także bazy publikacji PubMed, 

opublikowanych w latach 2000-2014. Kolejne fazy przeglądu tytułów opracowań i streszczeń 

pozwoliły na ostateczną analizę publikacji w zakresie prezentowanego zagadnienia, w tym 

prac pochodzących z przeglądów systematycznych, wyników badań z randomizacją, badań 

kliniczno-kontrolnych oraz raportów danych epidemiologicznych i aktów prawnych. 

Zaprezentowane w artykułach hipotezy weryfikowano w oparciu o adekwatne testy 

statystyczne. Charakterystykę statystyczną zmiennych ciągłych przedstawiono, jako średnie 

arytmetyczne oraz odchylenia standardowe (SD). Rozkład zmiennych ciągłych weryfikowano 

testem Shapiro-Wilk’s. W zależności od rodzaju dystrybucji istotność statystyczną różnic 

weryfikowano testem t-Studenta lub testem Mann-Whitney U. Rozkłady zmiennych 

dyskretnych przedstawiano w postaci liczb oraz właściwego odsetka; porównania 
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międzygrupowe zostały zweryfikowane na podstawie testu niezależności Chi
2
 lub dokładnego 

testu Fishera. 

Do oszacowania czynników kształtujących miana przeciwciał wskazujących na brak 

właściwej odpowiedzi immunologicznej, tj. potencjalny brak odporności poszczepiennej 

została przeprowadzona analiza regresji logistycznej (w tym iloraz szans: OR i 95% przedział 

ufności: CI). Próg istotności statystycznej dla wszystkich testów ustalono na poziomie 

p < 0,05. Wszystkie obliczenia przeprowadzono z pakietem oprogramowania STATISTICA 

(StatSoft, Tulsa, OK, United States). 

Badania realizowano za zgodą Komisji Bioetycznej Uniwersytetu Medycznego 

w Lublinie (nr KE-0254/176/2011) oraz dyrektora danej placówki medycznej, respektując 

zasady etyki badań naukowych wraz z zapisami Deklaracji Helsińskiej. Osoby biorące udział 

w badaniu zostały poinformowane o celu i przebiegu badań oraz wyraziły świadomą zgodę na 

uczestnictwo w badaniach. Od dzieci w wieku przedszkolnym zakwalifikowanych do badania 

uzyskano ustną zgodę oraz pisemną obojga rodziców przed wykonaniem jakichkolwiek 

procedur badawczych. 

 

4.3.3. Omówienie uzyskanych wyników z uwzględnieniem ich znaczenia dla praktyki 

zawodowej pielęgniarek 

Celem badań składających się na doniesienie naukowe była analiza wybranych 

aspektów immunologicznych, klinicznych oraz edukacyjnych szczepień ochronnych dzieci 

z określeniem ich roli w praktyce zawodowej pielęgniarek. 

Aspekt immunologiczny szczepień ochronnych dzieci w kontekście implikacji dla 

praktyki pielęgniarskiej. 

 Przedmiotem zainteresowania oryginalnej publikacji pt. Persistence of vaccine-

induced immunity in preschool children: Effect of gestational age. Med. Sci. Monit. 2018, 24: 

5110-5117 jest ocena odporności indukowanej poprzez wybrane szczepienia obowiązkowe 

u dzieci w wieku przedszkolnym. Analizowano związek pomiędzy wiekiem urodzenia 

a poziomem przeciwciał poszczepiennych u dzieci około 3 lata od zakończenia pełnego cyklu 

obowiązkowego szczepienia podstawowego. 

Przebadano 352 dzieci (153 dziewcząt i 199 chłopców) przedszkolnych (wiek: 4,5 - 

5,9 lat; średnia wieku: 5,22 ± 0,34 lat), u których zrealizowano szczepienia w okresie od 

urodzenia do około 2 roku życia, według polskiego PSO w latach 2008-09. Wśród badanych 



Załącznik nr 2 

Autoreferat w języku polskim 

Dr n. med. Anna Bednarek 
 

 

 

 

 

 

26 | S t r o n a  

 

46 dzieci stanowiły urodzone między 32 do 36 hbd (tygodniem życia płodowego); średnia 

35,5 oraz 306 dzieci urodzonych o czasie, tj. od 37 do 42 hbd (średnia 39,7). 

Częstość urodzeń przedwczesnych – przed ukończeniem 37 hbd i z małą masą ciała 

(<2500g), nie maleje w ciągu ostatnich lat w populacji dzieci urodzonych w krajach 

rozwijających się, w tym również w Polsce. Jednocześnie z dostępnych badań wynika, że 

szczepienia u dzieci urodzonych przedwcześnie oraz z małą urodzeniową masą ciała nie są 

realizowane w podobnym zakresie, jak u noworodków urodzonych o czasie. Odsetki 

zaszczepionych wcześniaków w pierwszych 6 miesiącach życia są często niższe o 3-15% [1, 

2]. Badania innych autorów wskazują, że wiek urodzeniowy może istotnie wpływać na miano 

przeciwciał poszczepiennych. Dzieci urodzone o czasie prezentują z reguły wyższe stężenia 

niż wcześniaki, a niska urodzeniowa masa ciała może mieć związek z mniejszą odpornością 

poszczepienną u dzieci starszych i osób dorosłych [3, 4, 5]. Według aktualnych zaleceń 

Advisory Committee on Immunization Practices (ACIP) u stabilnych klinicznie noworodków 

– w tym wcześniaków – które nie ujawniają objawów zakażenia, choroby metabolicznej, 

sercowo-naczyniowej i oddechowej lub ostrej niewydolności nerek, wykazujące 

systematyczny przyrost masy ciała, szczepienia powinny być realizowane według 

obowiązującego programu, pełnymi dawkami szczepionek [6]. 

W naszych badaniach wiek dzieci w czasie oznaczania poziomu przeciwciał nie różnił 

się w sposób istotny statystycznie w analizowanych grupach (< 37 vs. ≥ 37: 5.25  0.35 vs. 

5.21  0.34; p=0.4570, Me=5.2 yr). Więcej wcześniaków zostało zaszczepionych szczepionką 

wysoko skojarzoną (szcześcioskładnikową). U dzieci urodzonych przedwcześnie znamiennie 

częściej po szczepieniu wystąpiły niepożądane działania poszczepienne, ale nie wymagające 

hospitalizacji oraz nie zaburzające codziennej aktywności dzieci, w postaci gorączki oraz 

zaczerwienienia, obrzęku i bolesności w miejscu podania o nasieniu łagodnym, trwające do 3 

dni. Większość analizowanych cech demograficznych i klinicznych badanych dzieci nie była 

powiązana w sposób istotny statystycznie z wiekiem urodzenia, jedynie znamiennie częściej 

umiarkowana lub łagodna postać astmy występowała u dzieci przedszkolnych urodzonych 

przedwcześnie. 

Ponadto większy odsetek wcześniaków, niż noworodków urodzonych o czasie 

prezentował ochronne miana przeciwciał poszczepiennych w wieku przedszkolnym 

przeciwko wirusowemu zapaleniu wątroby typu B, błonicy, tężcowi i krztuścowi. Mniejszy 

odsetek dzieci urodzonych przedwcześnie miał zalecaną klasę odporności poszczepiennej 

przeciwko Haemophilus infuenzae typu b, śwince i różyczce. Największy odsetek 
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wcześniaków i noworodków donoszonych w wieku przedszkolnym nie miał zalecanego 

stężenia przeciwciał poszczepiennych w klasie IgG przeciwko błonicy. Ochronne miana 

przeciwciał w 100% stwierdzono u wcześniaków i noworodków donoszonych po szczepieniu 

przeciwko Poliomyelitis i odrze. Wiek urodzenia nie wpływał w sposób istotny statystycznie 

na skategoryzowane miano analizowanych przeciwciał. Uzyskane wartości OR jednoznacznie 

wskazują, że wcześniactwo nie jest czynnikiem ryzyka dla obniżonej odporności 

poszczepiennej. 

W wnioskach stwierdzono, że wiek urodzenia nie determinuje odpowiedzi 

poszczepiennej u dzieci przedszkolnych, co potwierdza rekomendacje realizacji szczepień 

ochronnych zgodnie z wiekiem chronologicznym. 

Implikacje dla praktyki pielęgniarskiej wynikające z niniejszego doniesienia są 

istotne przede wszystkim dla edukacyjnej roli pielęgniarki na temat szczepień. Ważnym 

zadaniem dla pielęgniarki szczególnie tej realizującej PSO jest wdrażanie interwencji 

promującej strategie szczepień u rodzin zarówno wcześniaków, jak i dzieci urodzonych 

o czasie. 

Znaczenie badania dla rozwoju nauki o zdrowiu 

Wykazano, że wcześniactwo (32-36 hbd) nie jest czynnikiem ryzyka dla obniżonej 

odporności poszczepiennej, dlatego za podstawowe kryterium decydujące o terminowości 

realizacji szczepień podstawowych należy uznać stan zdrowia noworodka. 
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 Problematyka odporności poszczepiennej i czynników, które mogą negatywnie 

wypływać na poziom miana przeciwciał przeciwko krztuścowi jest przedmiotem kolejnego 

oryginalnego artykułu pt. In search of factors negatively affecting vaccine immunity to 

pertussis in preschool children before the administration of the first booster. Int. J. Environ. 

Res. Public Health 2018, 15 (7): 1-14. 

Krztusiec stanowi chorobą układu oddechowego o dużej zakaźności, spowodowaną 

przez bakterię Gram-ujemną Bordetella pertussis. Jego przechorowanie nie daje trwałej 

odporności. Choroba występuje we wszystkich grupach wieku, ale najciężej przebiega 

u najmłodszych niemowląt, z powodu niedojrzałości układu oddechowego 

i immunologicznego oraz nierozpoczętego z racji wieku lub nieskończonego schematu 

szczepienia podstawowego. Dlatego priorytetem w czynnej immunoprofilaktyce krztuśca jest 

uodpornienie niemowląt, u których podczas choroby mogą wystąpić ciężkie powikłania, takie 

jak zapalenie płuc, bezdech, drgawki, encefalopatia, a nawet zgon [1-3]. 

Dzięki powszechnym szczepieniom preparatami całokomórkowymi (DTwP) 

zawierającymi zawiesinę pałeczek krztuśca zapadalność na krztusiec na całym świecie 

zdecydowanie się zmniejszyła. Jednak stosowanie tych preparatów wiążę się z częstym 

występowaniem miejscowych i uogólnionych reakcji niepożądanych, dlatego szczepionki 

DTwP w krajach rozwiniętych zastąpiły szczepionki acelularne (DTaP) [4, 5]. Pomimo 

zaszczepienia dużego odsetka populacji, krztusiec nadal jest istotnym problemem zdrowia 

publicznego, a w wielu państwach rejestruje się ogniska epidemiczne tej choroby. Wśród 

przyczyn nawrotu zachorowań wymienia się przede wszystkim szybsze zanikanie odporności, 

tj. 7-20 lat po naturalnym zachorowaniu i 5-10 lat po szczepieniu preparatem DTaP [6]. 

Polski PSO od 2016 r. uwzględnia oprócz obowiązkowych 4 dawek podstawowych 

i 1 dawki uzupełniającej szczepienia przeciwko krztuścowi, dodatkową dawkę 

przypominającą w 14 r.ż. Do 16-18 m.ż. zaleca się realizację pełnego cyklu szczepienia 

podstawowego preparatem skojarzonym DTwP (szczepionka pełnokomórkowa) lub DTaP 

(szczepionka acelularna) - 3 dawki i jedną uzupełniającą. Polski PSO refunduje preparaty 

szczepionkowe bezkomórkowe przeciwko krztuścowi tylko dla niemowląt i dzieci z grup 

ryzyka klinicznego. Kolejne dawki szczepienia przypominającego są realizowane w 6. roku 

życia preparatem DTaP i w 14. roku życia preparatem ze zmniejszoną zawartością 

bezkomórkowego komponentu krztuścowego - dTap. W Polsce realizacja szczepień dzieci 

przeciwko krztuścowi jest od lat na bardzo wysokim poziomie (94-96%), chociaż Polska jest 

jednym z niewielu krajów stosujących nadal preparaty pełnokomórkowe (DTwP) w realizacji 
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PSO u dzieci pomimo dostępności preparatów acelularnych (DTaP). Większość krajów 

rozwiniętych zrezygnowała z preparatów pełnokomórkowych z korzyścią dla bezpieczeństwa 

szczepionych dzieci [4, 7, 8]. 

Celem tej pracy jest identyfikacja czynników negatywnie kształtujących odporność 

poszczepienną na krztusiec dzieci przedszkolnych przed podaniem pierwszej dawki 

przypominającej. 

Badanie zostało przeprowadzone u 352 dzieci w wieku 4.5-5.9, które w okresie od 

1 stycznia 2012 do 31 grudnia 2015 były hospitalizowane w Uniwersyteckim Szpitalu 

Dziecięcym w Lublinie. Około 40% z nich miało rozpoznaną astmę wczesnodziecięcą 

leczoną zgodnie z kryteriami GINA (Global Initiative for Asthma) 2012 - niskimi dawkami 

glikokortykosteroidów wziewnych (GKSw) na stałe i doraźnie krótko działającym β2-

mimetykiem (SABA) [9]. Matki badanych dzieci nie były szczepione na krztusiec podczas 

ciąży. 

W wynikach naszego badania znamiennie częściej niskie miano przeciwciał 

przeciwko krztuścowi stwierdzono u dzieci z niedawno zdiagnozowaną astmą, przyjmujących 

preparaty immunostymulujące oraz po szczepieniu preparatem z pełnokomórkowym 

komponentem krztuśca (DTwP). Pozostałe analizowane cechy demograficzne i medyczne nie 

były powiązane w sposób istotny statystycznie ze skategoryzowanym mianem przeciwciał 

przeciwko krztuścowi. 

Za wyjątkiem szczepienia przeciwko Hib, gdzie istotnie statystycznie częściej niskie 

miano przeciwciał poszczepiennych występowało u dzieci z niskim mianem ochronnych 

przeciwciał przeciwko krztuścowi, stężenia przeciwciał w zakresie innych realizowanych 

szczepień (HBV; wirusowe zapalenie wątroby typu B, świnka, różyczka, błonica) nie były 

skorelowane z mianem przeciwciał przeciwko krztuścowi. Ochronne stężenie przeciwciał 

w 100% stwierdzono po szczepieniu przeciwko Poliomyelitis i odrze. 

Dla zweryfikowania łącznego wpływu analizowanych parametrów na miano 

przeciwciał przeciwko krztuścowi zbudowano model GLZ Multiple Regression (Probit 

Model, Best subsets). W modelu tym wykazano, że płeć, rodzaj szczepionki, astma, miano 

przeciwciał dla szczepienia przeciwko Hib oraz świnki są predyktorami miana przeciwciał dla 

krztuśca. Jakość klasyfikacji dla zastosowanego modelu oceniono w oparciu o krzywą ROC. 

Wartość pola pod krzywą (Area = 0.80) przemawia za poprawną klasyfikacją dla przyjętego 

modelu. 
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W wnioskach podkreślono, że immunomodulacja rozpatrywana na przykładzie miana 

przeciwciał IgG dla krztuśca może stanowić cenny model do oceny kształtowania odporności 

nabytej po zrealizowanych szczepieniach podstawowych. Ustalone cechy, tj. rodzaj 

szczepionki, stymulacja układu immunologicznego poprzez leki immunostymulujące oraz 

choroby o podłożu immunologicznym (astma) determinują utrzymywanie się odpowiedniego 

miana przeciwciał przed podaniem pierwszej dawki przypominającej. 

Implikacje dla praktyki pielęgniarskiej tego doniesienia wzbogacają zakres wiedzy 

medycznej pielęgniarki w kontekście odporności na krztusiec po cyklu szczepienia 

podstawowego oraz związku miana odporności poszczepiennej na krztusiec z innymi 

realizowanymi szczepieniami podstawowymi. Jednocześnie zwracają uwagę na fakt, że 

w większości przypadków dokładne ustalenie przyczyn immunologicznych, konsekwencji 

klinicznych, a także wątpliwość czy brak odpowiedzi jest antygenowo swoisty lub 

determinowany przez inne czynniki są często niemożliwe do ustalenia. Powyższe 

stwierdzenia mogą być ważne dla merytorycznego uzasadnienia przekazywanych rodzicom 

informacji dotyczących szczepienia na krztusiec. 

Znaczenie badania dla rozwoju nauki o zdrowiu 

W oparciu o zbudowany model kliniczny określono cechy, które negatywnie kształtują 

wartość miana przeciwciał IgG dla krztuśca. Badanie wskazuje na szczególną potrzebę 

monitorowania odpowiedzi poszczepiennej dzieci przedszkolnych z chorobami o podłożu 

immunologicznym, a w szczególności z astmą. 
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Aspekt kliniczny szczepień ochronnych dzieci w kontekście implikacji dla praktyki 

pielęgniarskiej. 

Przedmiotem oryginalnej publikacji pt. Demographic and medical factors affecting 

short-term changes in subjective evaluation of asthma control in adolescents. Post. Dermatol. 

Alergol. 2018, 35, (3): 259-266 jest analiza wpływu wybranych czynników na kontrolę astmy 

u młodzieży na podstawie standaryzowanego testu kontroli astmy (ACT
TM

). Badanie to 

o charakterze prospektywnym zostało wykonane u 100 nastolatków z astmą, w wieku 12-19 

lat, pozostających pod kontrolą poradni alergologicznej, podczas trzech wizyt 

profilaktycznych. 

Złożona etiologia choroby, długoletni oraz nieprzewidywalny klinicznie przebieg 

astmy powodują, że konieczne jest stałe monitorowanie objawów, a także modyfikowanie 

leczenia celem zapobiegania rozwojowi zmian nieodwracalnych. Efektywne leczenie wymaga 

dobrej znajomości istoty choroby oraz stałej współpracy z zespołem terapeutycznym [1, 2]. 

Określenie czynników wpływających na kontrolę astmy, a także możliwość prowadzenia 

aktywnego życia są priorytetowymi wyznacznikami skutecznego postępowania, które 

umożliwiają także realizowanie szczepień ochronnych. Profilaktyka zakażeń poprzez 

szczepienia ma ważne znaczenie w ograniczeniu progresji choroby i istotnie zależy od dobrej 

kontroli choroby [3, 4]. 

Zgodnie z aktualnymi wytycznymi GINA 2016 (ang. Global Initiative for Asthma; 

Światowa Inicjatywa Zwalczania Astmy) wyróżnia się trzy poziomy kontroli astmy - 

całkowitą, częściową i brak kontroli [5-9]. W codziennej praktyce niezwykle przydatny staje 

się standaryzowany test przesiewowy kontroli astmy (ACT
TM

), pozwalający szybko pozyskać 
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ważne informacje na temat stanu chorego i stopnia monitorowania choroby. Od 2004 roku 

rekomenduje się ocenę kontroli choroby u pacjentów powyżej 12 r.ż. przy wykorzystaniu tego 

narzędzia badawczego, ponieważ jest to wiarygodny i dokładny test, a jednocześnie łatwy do 

samodzielnego wykonania [8]. Podczas każdej wizyty ambulatoryjnej, a także hospitalizacji 

wykonanie tego testu przez pacjenta z astmą jest najczęściej nadzorowane przez pielęgniarkę. 

Jego wyniki uwzględnia się w dalszym postępowaniu terapeutycznym i realizacji szczepień 

ochronnych oraz zaleceniach dotyczących codziennego funkcjonowania chorego [5, 9]. Test 

Kontroli Astmy (ACT
TM

) umożliwia identyfikację pacjentów, którzy nie kontrolują choroby 

[5, 10]. Ma on szczególnie ważne znaczenie w długoterminowej ocenie choroby, a jego 

wyniki korelują z parametrami klinicznymi ocenianymi przez specjalistów, wynikami badań 

czynnościowych płuc oraz rozwojem zmian zapalnych [11, 12]. 

Na podstawie badań stwierdzono, że wynik testu kontroli astmy traktowany był jako 

standardowa procedura u wszystkich nastolatków podczas każdej wizyty konsultacyjnej i miał 

istotne znaczenie w dalszej diagnostyce oraz terapii. Ponad połowa młodzieży na każdej 

wizycie kontrolnej uzyskała bardzo dobry wynik testu, świadczący o chorobie w pełni 

kontrolowanej, natomiast 1/3 wynik zadowalający. Jednocześnie z wizyty na wizytę 

obserwowano systematyczny wzrost osób z wartością prawidłową testu oraz obniżanie się 

liczby pacjentów z astmą niekontrolowaną, co może świadczyć o prawidłowej edukacji 

badanych i dobrej współpracy personelu medycznego z młodzieżą i ich rodzicami. 

W badaniach własnych wiek nastolatków nie był czynnikiem znamiennie 

wpływającym na wartość ACT
TM 

natomiast płeć istotnie statystycznie różnicowała kontrolę 

choroby w ACT
TM

, gdzie podczas dwóch pierwszych wizyt astma była gorzej kontrolowana 

u dziewcząt. Mogło to wynikać, ze specyfiki okresu dorastania, w tym większej labilności 

emocjonalnej dziewcząt, która determinowała uzyskane wyniki samokontroli w ACT
TM

 [13]. 

Miejsce zamieszkania, jako czynnik demograficzny często warunkuje łatwość 

kontaktu ze specjalistą. Osoby mieszkające na wsi mają najczęściej utrudniony dostęp do 

opieki medycznej, niż te ze środowiska miejskiego [14]. W niniejszym doniesieniu niemal 2/3 

badanych (65 osób) pochodziło ze wsi. Wykazano, że młodzież ta miała istotnie gorszą 

samokontrolę choroby w ACT
TM

 podczas pierwszej wizyty konsultacyjnej, niż zamieszkała 

w mieście, co powinno być wyznacznikiem dla zwiększenia dostępności edukacji również 

w środowisku wiejski w ramach wyrównywania szans. 

Podstawowymi lekami, uważanymi za najskuteczniejsze w opanowaniu objawów 

astmy, profilaktyce zapalenia dróg oddechowych oraz poprawie stylu życia pacjentów są 
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glikokortykosteroidy wziewne (GKSw) [15, 16]. Większość badanych była leczona wyłącznie 

GKSw, co skutkowało prawie u wszystkich nastolatków istotnie bardzo dobrą lub dobrą 

kontrolą astmy w ACT
TM 

podczas każdej z wizyt. 

Przewlekła choroba alergiczna w rodzinie wpływa najczęściej modyfikująco na 

funkcjonowanie pozostałych członków rodziny, szczególnie tych, u których także występują 

objawy tego samego lub innego schorzenia alergicznego, uruchamia działania 

przystosowawcze i mobilizuje do większej samokontroli [17-20]. W badaniach własnych 

u niemal 2/3 nastolatków (65 osób) stwierdzono rodzinne uwarunkowania alergii, a ponadto 

młodzież z dodatnim wywiadem rodzinnym w kierunku atopii miała istotnie częściej astmę 

w pełni kontrolowaną, niż młodzież bez obciążeń rodzinnych w kierunku atopii. 

We wnioskach stwierdzono, że płeć i miejsce zamieszkania różnicują kontrolę astmy 

u młodzieży, natomiast dodatkowe schorzenia alergiczne oraz obciążenia rodzinne 

w kierunku alergii korzystnie wpływają na samokontrolę astmy u nastolatków. 

Implikacje dla praktyki pielęgniarskiej wynikające z niniejszego doniesienia 

zwracają uwagę na istotne zadania edukacyjne pielęgniarki związane z monitorowaniem 

zakresu wiedzy młodzieży i ich rodziców na temat istoty choroby i efektywnej terapii 

inhalacyjnej oraz możliwości dopuszczalnej modyfikacji leczenia [21]. Pielęgniarka 

nadzoruje wykonanie standaryzowanego testu kontroli astmy (ACT
TM

) na każdej wizycie 

kontrolnej, a także uczestniczy w przygotowaniu pacjentów do różnych badań i ich 

wykonaniu (pomiary antropometryczne masy ciała i wzrostu, specyficzne testy laboratoryjne 

z krwi i moczu oraz wydychanego powietrza, badania czynnościowe układu oddechowego, tj. 

spirometria i pomiar szczytowego przepływu wydechowego). 

Pozytywny wynik kontroli astmy uzyskany przez większość badanych na każdej 

z wizyt w naszym badaniu jest oczekiwanym rezultatem optymalnej terapii astmy i świadczy 

o dobrej współpracy zespołu terapeutycznego, którego istotnym członkiem jest pielęgniarka. 

Jednocześnie pozytywnie wpływa na zachowania zdrowotne młodzieży, tj. profilaktykę 

infekcji poprzez realizację szczepień ochronnych oraz kształtuje prozdrowotny styl 

funkcjonowania w rodzinie i środowisku lokalnym. 

Znaczenie badania dla rozwoju nauki o zdrowiu 

Wartości testu ATC
TM

 wskazują, że występowanie astmy w rodzinie korzystnie 

wpływa na samokontrolę nastolatków z tą jednostką chorobową i są pomyślnym wskaźnikiem 

prognostycznym dobrego funkcjonowania biopsychospołecznego młodzieży. 
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Aspekt edukacyjny szczepień ochronnych dzieci w kontekście implikacji dla praktyki 

pielęgniarskiej. 

Istoty edukacji wakcynologicznej pracowników medycznych, w tym pielęgniarek 

dotyczy oryginalna publikacja pt. Need and assumptions of modern education on the example 

of immunization (Potrzeba i założenia nowoczesnej edukacji na przykładzie szczepień 

ochronnych). Probl. Hig. Epidemiol. 2015, 96 (1):1-7. 

Celem tej pracy jest przedstawienie założeń i uzasadnienie potrzeby nowoczesnej 

edukacji na przykładzie szczepień ochronnych. 

We wstępie zwrócono uwagę, że prawidłowa realizacja immunoprofilaktyki zależy 

w dużej mierze od edukacji wakcynologicznej rodziców oraz osób podlegających szczepieniu, 

która powinna być udziałem pracowników medycznych różnych specjalności, w tym także 

pielęgniarek wykonujących szczepienia. Niezależnie od modelu funkcjonowania PSO 
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w danym kraju, szczepienia ochronne powodują wiele korzyści jednostkowych i społecznych. 

Przede wszystkim zapobiegają chorobom zakaźnym oraz ich często śmiertelnym 

powikłaniom. Wpływają na ewolucję odporności populacyjnej i generują oszczędności 

z tytułu świadczeń socjalno-zdrowotnych oraz dla systemu opieki zdrowotnej, poprzez 

redukcję liczby wizyt lekarskich i zmniejszenie nakładów poniesionych na hospitalizację. 

Tym samym podnoszą jakość życia rodzinnego i społecznego, zapobiegając wykluczeniu 

z powodu choroby oraz jej następstw [1]. 

Wydaje się, że nowoczesny model promocji szczepień powinien opierać się na 

skutecznych i długofalowych działaniach prowadzonych przez instytucje rządowe przy 

wsparciu organizacji publicznych i towarzystw naukowych, a także na współpracy 

z rodzicami, którzy mogą informować środowisko lokalne o szczepieniach i zachęcać do ich 

realizacji. Politykę promocji szczepień należy zawsze tworzyć z poszanowaniem faktów 

potwierdzonych naukowo i w sposób ułatwiający komunikację ze społeczeństwem [2]. 

W większości państw materiały informacyjne dla obywateli i cudzoziemców 

publikowane są na stronach internetowych w kilku językach. Wiele imprez kulturalnych dla 

dzieci i rodziców jest organizowanych przed sezonem szczepień przeciwko grypie lub 

w Tygodniu Szczepień, bądź Narodowym Miesiącu Wiedzy o Szczepieniach. W Niemczech 

nowatorskie rozwiązanie stanowi także internetowy kurs wiedzy o szczepieniach dla 

nauczycieli [3]. Polska jest miejscem docelowym lub tymczasowym dla uchodźców 

z Czeczenii, Ukrainy, Rosji i Gruzji. Dla imigrantów zapewnione są świadczenia socjalne 

oraz bezpłatna opieka lekarska i stomatologiczna, w tym szczepienia. Dlatego skierowanie 

działań edukacyjnych o podobnym charakterze jest bardzo ważne dla zrozumienia przez 

osoby przyjeżdzające do Polski potrzeby realizacji szczepień ochronnych. 

Omawiając aktualny praktyczny wymiar edukacji wakcynologicznej przez 

pracowników medycznych należy zaznaczyć, że dynamiczna sytuacja ostatnich lat w zakresie 

realizacji skutecznej immunoprofilaktyki w Polsce, której celem jest dalszy rozwój PSO 

zgodnie z trendami obowiązującymi w państwach europejskich, stwarza potrzebę rzetelnej 

i permanentnej edukacji na temat szczepień ochronnych. Wymaga to od personelu 

medycznego – lekarza i pielęgniarki nie tylko szerokiej oraz aktualnej wiedzy medycznej na 

temat szczepień, ale również umiejętności efektywnego komunikowania się z pacjentem lub 

jego rodzicami oraz budowania klimatu zaufania w relacjach z nimi. Jak wykazały ostatnio 

przeprowadzone badania w Polsce w sferze decyzji dotyczących szczepień personel 

medyczny jest najbardziej wiarygodnym źródłem informacji na ich temat [4-6]. 
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Najważniejszymi cechami nowoczesnej edukacji wakcynologicznej jest zaplanowanie 

jej i przeprowadzenie zgodnie z założeniami cyklu działania zorganizowanego, w którym 

kolejno przechodzi się od etapu rozpoznania, przez planowanie i realizację, do oceny. Taki 

sposób edukacji wymaga osobistego zaangażowania ze strony edukującego oraz przekonania 

o słuszności przekazywanych informacji. Ponadto narzuca konieczność dobrego 

przygotowania merytorycznego, stałego doskonalenia własnych kompetencji i stwarza 

potrzebę kształtowania umiejętności z zakresu komunikacji interpersonalnej. Jednocześnie ten 

sposób prowadzenia edukacji wymaga działania interdyscyplinarnego. Warto także 

wykorzystywać inne sytuacje związane z wizytą podopiecznego w placówce medycznej, np. 

interwencja w przypadku infekcji dla permanentnych, krótkich epizodów edukacyjnych na 

temat szczepień. Mogą one stanowić cenne uzupełnienie edukacji realizowanej jako proces 

[7]. 

Obecny wymiar edukacji wakcynologicznej jest udziałem lekarza POZ, który inicjuje 

jej genezę oraz pielęgniarki w gabinecie szczepień, gdzie powinna nastąpić kontynuacja 

i aprobata dla rozpoczętego procesu nabywania postawy proszczepiennej przez edukowanego. 

W gabinecie lekarza POZ zakres edukacji podopiecznego dotyczy szczepienia dzieci, osób 

dorosłych i starszych – obowiązkowych oraz zalecanych, aktualnych zmian w PSO, 

alternatywnych sposobów realizacji PSO i informacji o szczepieniach dla osób 

podróżujących. W gabinecie szczepień pielęgniarka przede wszystkim wykonuje szczepienie 

według ustalonej procedury, prowadzi obserwację poszczepienną, informuje o sposobach 

postępowania w przypadku wystąpienia odczynów miejscowych (zaczerwienienie, obrzęk) 

oraz dokumentuje wykonanie szczepienia. Ważnym elementem dobrej współpracy 

z rodzicami jest przede wszystkim ograniczenie przykrych doznań dziecka. W razie potrzeby 

przekazuje wiedzę o szczepieniach obowiązkowych i zalecanych z podaniem terminu ich 

realizacji [8, 9]. 

Przykładem pozytywnego działania interdyscyplinarnego dotyczącego szczepień 

w placówce medycznej jest prezentowanie wspólnego, opartego na aktualnej wiedzy 

medycznej stanowiska dotyczącego odpowiedzi na pytania odnośnie szczepień. Wzajemne 

informowanie się o nowych doniesieniach naukowych, procedurach medycznych, czy aktach 

prawnych, a także wspólne sprawdzanie dokumentacji przebiegu szczepień pacjenta, ze 

szczególnym uwzględnieniem reakcji poszczepiennych i sytuacji nietypowych oraz 

zespołowe przygotowanie lub wybór materiałów informacyjnych o szczepieniach dla pacjenta 

[6]. 
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W podsumowaniu należy podkreślić, że obszarami edukacji wakcynologicznej, które 

wymagają uporządkowania, aby system przekazu informacji zmierzał do wyposażenia 

rodziców w kompetencje zdrowotne do racjonalnego decydowania w sprawach własnego 

zdrowia i swoich najbliższych, to konieczność nowych rozwiązań organizacyjnych 

w placówkach lekarza rodzinnego, których skutkiem powinno być powołanie zespołów 

i liderów edukacji dotyczącej szczepień, następnie doskonalenie warsztatu komunikacji 

interpersonalnej, dbanie o jednomyślność w przekazie informacji o szczepieniach, rozwijanie 

umiejętności pracy w zespole oraz stałe poszukiwanie wiedzy uzasadnionej naukowo [5]. 

Bardzo ważnym elementem zwiększającym skuteczność procesu edukacji 

wakcynologicznej jest przestrzeganie wytycznych opartych na wynikach badań naukowych, 

wśród których najważniejsze stanowi zakres informacji dla każdego rodzica/opiekuna, 

przekazanych w sposób uporządkowany, z wykorzystaniem materiałów standardowych oraz 

personalizowanych, tj. przygotowanych wyłącznie dla osoby edukowanej. Cechy 

demograficzne różnicują rodziców pod względem wieku, płci i wykształcenia, dlatego 

wypowiedzi należy dostosować indywidualnie do ich możliwości oraz potrzeb. Ponadto 

zachowanie dobrych relacji z osobą edukowaną sprzyja budowaniu pozytywnej motywacji do 

poszukiwania uzasadnionych naukowo informacji na temat szczepień ochronnych [10-13]. 

Implikacje dla praktyki pielęgniarskiej tego doniesienia uświadamiają pielęgniarce, 

że profesjonalna edukacja wakcynologiczna, tj. wykazanie empatii wobec obaw i wątpliwości 

rodziców oraz merytorycznie uzasadnione podejmowanie rozmowy o korzyściach i ryzyku 

szczepień w dużej mierze zależy od doświadczenia zawodowego oraz systematycznego 

uaktualniania posiadanej wiedzy z zakresu wakcynologii. Jednocześnie przypominają, że 

zaplanowanie edukacji zgodnie z zasadami cyklu działania zorganizowanego ma istotny 

wpływ na zmianę postaw rodziców oraz przełamywanie barier związanych z brakiem 

akceptacji szczepień ochronnych. 

Znaczenie badania dla rozwoju nauki o zdrowiu 

Właściwa edukacja wkacynologiczna to wstęp do świadomej realizacji szczepień 

ochronnych, zmierzającej do eliminacji, bądź ograniczenia zapadalności na wybrane choroby 

zakaźne, w związku z powstaniem odporności populacyjnej. 
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Najważniejszymi treściami zawartymi w przedostatniej oryginalnej publikacji pt. 

Parents’ decisions regarding vaccines and professional education about vaccinations. 

(Decyzje wakcynologiczne rodziców a profesjonalna edukacja o szczepieniach). 

Pielęgniarstwo XXI w. 2015, 4: 10-14, stanowią zagadnienia decyzji wakcynologicznych 

rodziców wobec swoich nowonarodzonych dzieci. 

Celem tej pracy jest próba oceny podejmowania decyzji o szczepieniu przez rodziców 

w zależności od liczby posiadanych dzieci z uwzględnieniem konieczności profesjonalnej 

edukacji. Zastosowano metodę sondażu diagnostycznego, wykorzystując autorski 

kwestionariusz ankiety. Badaniami pilotażowymi objęto 156 matek pierwszego oraz 112 

kolejnego dziecka. 

Podejmowanie decyzji o szczepieniu dziecka jest dla rodziców trudnym zadaniem 

uzależnionym od wpływu różnych czynników, zarówno demograficznych (wiek, 

wykształcenie, miejsce zamieszkania, stan cywilny) jak i uwarunkowań społecznych (wpływ 

rodziny i znajomych, dostępność profesjonalnej wiedzy o szczepieniach w środowisku 

lokalnym, zaufanie do lekarza pediatry/rodzinnego). Jednocześnie rodzice powinni być 

świadomi, że realizacja PSO wymaga niekiedy indywidualizacji z uwagi na zmieniającą się 

sytuację zdrowotną dziecka lub jego rodziny [1-3].  

W trakcie podejmowania decyzji o zaszczepieniu dziecka rodziców interesuje przed 

wszystkim bezpieczeństwo szczepionki, konsekwencje choroby, przed którą ma ona chronić, 

jej dostępność i cena oraz zapewnienie komfortu dziecku podczas szczepienia. Motywacja 

rodziców do szczepienia dzieci, zwłaszcza pierwszego może się zmieniać pod wpływem 

informacji, które z różnych źródeł do nich docierają, a także w wyniku doświadczenia 

z realizowanych szczepień u własnego potomstwa [4, 5]. 

Wyniki badań własnych zawracają uwagę na fakt, że chęć realizacji szczepień 

potwierdziło 98,1% matek pierwszego dziecka, natomiast 1,9% (n=3) oświadczyło, że nie 

będzie realizować szczepień. Matki kolejnych dzieci w 100% potwierdziły zamiar realizacji 

szczepień. Zastosowanie szczepionek skojarzonych zadeklarowało istotnie więcej matek 

oczekujących kolejnego dziecka (66,9%; p<0,001). Tylko matki spodziewające się 

pierwszego dziecka w większości nie podjęły decyzji, co do formy immunoprofilaktyki 

(24,1%; p<0,001). Szczepienia zalecane będą stosowały częściej matki kolejnego dziecka 

(28,6%; p<0,05). Edukacja prowadzona przez pracowników medycznych wpłynęła na decyzje 

o realizacji szczepień u 71,8% matek pierwszego i 43,8% kolejnego dziecka. 
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W wnioskach podkreślono, że zarówno profesjonalna edukacja o szczepieniach, jak 

i posiadane potomstwo pozytywnie kształtują decyzje matek dotyczące realizacji szczepień. 

Natomiast szczepionki skojarzone – zgodnie z deklaracjami respondentek – będą najczęściej 

stosowane w immunoprofilaktyce obowiązkowej. 

Implikacje dla praktyki pielęgniarskiej tego doniesienia koncentrują uwagę 

pielęgniarki na potrzebie edukacji wakcynologicznej szczególnie rodziców pierwszego 

dziecka. W każdym przypadku powinni oni zostać w przystępny sposób poinformowani 

o obowiązku poddania dziecka szczepieniom obowiązkowym oraz o szczepieniach 

zalecanych, z możliwością zastosowania rozwiązań alternatywnych. 

Znaczenie badania dla rozwoju nauki o zdrowiu 

Pierwsza wizyta szczepienna rodziców, która powinna być okazją do kształtowania 

świadomości rodziców w kierunku, ukształtowania przekonania o tym, że szczepienia 

ochronne to podstawowe działania zmierzające do zapewnienia dobrostanu ich potomstwa, 

ma najczęściej decydujące znaczenia dla podjęcia świadomej i optymalnej decyzji odnośnie 

realizacji immunoprofilaktyki u dzieci. 

 

Piśmiennictwo 

1. Austvoll-Dahlgren A, Helseth S. What informs parents´decision-making about 

childhood vaccinations? J Adv Nurs 2010; 66(11): 2421-2430. 
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rozwiązań. Medycyna Praktyczna/Szczepienia (wydanie specjalne). 2013; 3: 36-43. 

3. Blank P, Schwenkglenks M, Szucs T. Vaccination coverage rates in eleven European 

countries during two consecutive influenza seasons. J Infect 2009; 58:446-458. 

4. Rogalska J, Augustynowicz E, Gzyl A, i wsp. Postawy rodziców wobec szczepień 

ochronnych w Polsce. Przegl Epidemiol 2010; 64: 91-97. 

5. Gawlik K, Woś H, Waksmańska W, i wsp. R. Opinie rodziców na temat szczepień 

ochronnych u dzieci. Medycyna Ogólna i Nauki o Zdrowiu 2014; 4(20): 360-364. 

 

Ostatni z cyklu oryginalny artykuł pt. Vaccinations of children against chickenpox and 

pneumococcal infection on the example of several family practice physicians’ settings. Pol. 

J. Public Health 2014, 124 nr 4 s. 199-202. DOI: 10.1515/pjph-2015-0008, dotyczy problemu 

zastosowania szczepionek przeciwko pneumokokom i ospie wietrznej w realizacji szczepień 

u dzieci. 
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Celem tej pracy jest ocena stanu zaszczepienia dzieci przeciwko pneumokokom 

i ospie wietrznej w latach 2007-2012 na przykładzie wybranych poradni lekarza rodzinnego, 

które udzielają bezpłatnych świadczeń w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej oraz 

realizują i promują szczepienia ochronne wśród rodziców, w tym nowoczesne szczepionki 

wysoko skojarzone. 

Zakażenie pneumokokami o ciężkim inwazyjnym przebiegu najczęściej zagraża 

dzieciom od 2. miesiąca życia do 2. roku życia. W krajach rozwijających się pneumokoki są 

jedną z głównych przyczyn śmiertelności u dzieci poniżej 5. roku życia. Do grup 

wysokiego ryzyka zakażenia należą przed wszystkim dzieci z chorobami przewlekłymi, 

w tym astmą [1, 2, 3]. Dlatego szczepienia ochronne jako działania profilaktyczne przeciwko 

pneumokokom są szczególnie rekomendowane u chorych na astmę [4, 5]. Ospa wietrzna 

uważana jest powszechnie za chorobę typową dla wieku dziecięcego. Może jednak wiązać się 

z ciężkimi powikłaniami, koniecznością hospitalizacji, a także interwencji chirurgicznych. 

U około 2% dzieci powoduje uszkodzenie ośrodkowego układu nerwowego [6, 7, 8]. 

Szczepienia przeciwko pneumokokom i ospie wietrznej są zalecane w polskim PSO 

od ponad 10 lat. Od 2018 roku szczepienie przeciwko pneumokokom jest już obowiązkowe 

i bezpłatne dla wszystkich dzieci, natomiast szczepienie przeciwko ospie wietrznej jest 

zalecane, a obowiązkowe dla dzieci tylko w wybranych grupach ryzyka [9, 10]. 

W wynikach badań własnych stwierdzono największą liczbę zaszczepionych 

przeciwko tym chorobom w  poradni lekarza rodzinnego z województwa lubelskiego 

(pneumokoki - 148 dzieci i ospa wietrzna - 84 dzieci na 335 korzystających z usług). 

Natomiast w poradni lekarza rodzinnego w podkarpackim liczba zaszczepionych wynosiła 84 

dzieci przeciwko pneumokokom i 52 przeciwko ospie wietrznej na 256 dzieci zgłoszonych. 

Z kolei w przychodni lekarza rodzinnego w świętokrzyskim zaszczepiono 65 dzieci 

przeciwko pneumokokom i 34 przeciwko ospie wietrznej na 216 dzieci korzystających 

z usług tej placówki medycznej. Zdecydowana większość tych szczepień (431; łącznie 

z trzech poradni) była realizowana z własnych funduszy rodziców. 

We wnioskach należy podkreślić, że we wszystkich poradniach większy odsetek 

stanowiły dzieci zaszczepione przeciwko pneumokokom, niż ospie wietrznej, przy czym nie 

zaobserwowano istotnego wzrostu liczby zaszczepionych dzieci przeciwko pneumokokom 

i ospie wietrznej w analizowanym okresie czasu. Jednak poziom realizacji szczepień 

przeciwko tym chorobom można uznać za pozytywne zjawisko świadomości 

wakcynologicznej rodziców. Jednocześnie nadal istnieje konieczność systematycznej edukacji 
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rodziców dzieci w okresie niemowlęcym na temat skutecznych metod profilaktyki ospy 

wietrznej i choroby pneumokokowej. 

Implikacje dla praktyki pielęgniarskiej tego doniesienia zwracają uwagę na 

wymierne korzyści szczepionek przeciwko pneumokokom i ospie wietrznej w realizacji PSO 

u dzieci zdrowych oraz z chorobą przewlekłą, w tym astmą, które należy przekazywać 

rodzicom podczas planowej, a także incydentalnej edukacji wakcynologicznej, opartej na 

wynikach badań empirycznych. Niewątpliwą korzyścią wymienionych szczepionek jest 

ograniczenie możliwych niepożądanych konsekwencji inwazyjnych zakażeń 

pneumokokowych i powikłań ospy wietrznej w populacji wieku rozwojowego. Dlatego 

rozmowa z rodzicami przez personel medyczny na temat szczepień, w tym nowych 

szczepionek obowiązkowych i zalecanych dostępnych w PSO ma odzwierciedlenie 

w faktycznym stanie wybieranych preparatów immunizacyjnych do realizacji szczepień  

dzieci ze względu na wiek i stan zdrowia. 

Znaczenie badania dla rozwoju nauki o zdrowiu 

Włączenie szczepień dzieci przeciwko pneumokokom do obowiązkowego kalendarza 

stanowi kolejny, niezbędny element zdrowia publicznego. Można przypuszczać, że 

systematyczne pozyskiwanie bezpłatnego dostępu do nowoczesnych szczepionek oraz dobra 

organizacja punków szczepień połączona ze skuteczną edukacją rodziców zwiększą odsetek 

szczepionych dzieci, zarówno przeciwko pneumokokom, jak i ospie wietrznej. 
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5. WYKAZ POZOSTAŁYCH PRAC ZWIĄZANYCH Z TEMATEM OSIĄGNIĘCIA 

NAUKOWEGO 

5.1. ORYGINALNE I POGLĄDOWE PEŁNOTEKSTOWE PRACE NAUKOWE 

W CZASOPISMACH ZNAJDUJĄCYCH SIĘ W BAZIE JOURNAL CITATION 

REPORTS (JCR)  

 

1. Anna Bednarek, Kazimierz Pasternak, Maria Karska, Evaluation of blood serum, 

erythrocyte and urine magnesium concentrations in babies with pneumonia or bronchial 

obstructive bronchitis. Magnes. Res. 2003,16, 4: 271-280. 

Praca oryginalna 

IF 0,667; PK/MNiSW 8 

 

Mój wkład w powstanie tej pracy polegał na opracowaniu koncepcji badań i projekcie 

metodyki badań, zebraniu materiału badawczego, przeglądzie piśmiennictwa, analizie 

zebranego materiału badawczego, napisaniu pracy, ostatecznej redakcji tekstu i wysłaniu do 

czasopisma. Mój udział procentowy szacuję na 80%. 
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2. Anna Bednarek, The significance of selenium in the infants diet for prophylaxis of 

chronic diseases during the crucial period of their development. Pol. J. Environ. Stud. 

2006,15, 6B s. 487-489. 

Praca poglądowa 

 IF 0,353; PK/MNiSW 10 

Praca opublikowana w suplemencie 

 

Mój wkład w powstanie tej pracy polegał na opracowaniu koncepcji badań i projekcie 

metodyki badań, zebraniu materiału badawczego, przeglądzie piśmiennictwa, analizie 

zebranego materiału badawczego, napisaniu pracy, ostatecznej redakcji tekstu i wysłaniu do 

czasopisma. Mój udział procentowy wynosi 100%. 

 

3. Anna Bednarek, Ewa Bajura, Małgorzata Bartkowiak-Emeryk, Andrzej Emeryk, 

Knowledge of allergic children's parents on the program of immunizations and the evaluation 

of application of the recommended vaccines. Pol. J. Environ. Stud. 2007 vol. 16 nr 6D s. 178-

182. 

Praca oryginalna 

IF 0,627; PK/MNiSW 10 

Praca opublikowana w suplemencie 

 

Mój wkład w powstanie tej pracy polegał na opracowaniu koncepcji badań i projekcie 

metodyki badań, zebraniu materiału badawczego, przeglądzie piśmiennictwa, analizie 

zebranego materiału badawczego, napisaniu pracy, ostatecznej redakcji tekstu i wysłaniu do 

czasopisma. Mój udział procentowy szacuję na 85%. 

 

4. Anna Bednarek, Elżbieta Cipora, Elżbieta Kostrzewska, Realization of prophylactic 

vaccinations in children with blood cancer. Pol. J. Environ. Stud. 2007, 16 nr 5A s. 23-27. 

 

Praca oryginalna 

IF 0,627; PK/MNiSW 10 

Praca opublikowana w suplemencie 

 

Mój wkład w powstanie tej pracy polegał na opracowaniu koncepcji badań i projekcie 

metodyki badań, zebraniu materiału badawczego, przeglądzie piśmiennictwa, analizie 

zebranego materiału badawczego, napisaniu pracy, ostatecznej redakcji tekstu i wysłaniu do 

czasopisma. Mój udział procentowy szacuję na 80%. 
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5.2. ORYGINALNE I POGLĄDOWE PEŁNOTEKSTOWE PRACE NAUKOWE 

W CZASOPISMACH INNYCH NIŻ ZNAJDUJĄCYCH SIĘ W BAZIE JOURNAL 

CITATION REPORTS (JCR) 

 

1. Anna Bednarek, Nina Gozdek, Andrzej Emeryk, Socio-medical characteristics of 

children hospitalized for pulmonary tuberculosis in the Children's Clinical Hospital in 

Lublin in the years 1993-2004: selected aspects. Current health problems in empirical 

studies. Ed. by N. Gozdek, J. Kotarski, M. Polz-Dacewicz Lublin 2005, Werset, s. 110-

117. 

Praca oryginalna 

PK/MNiSW 12 

 

Mój wkład w powstanie tej pracy polegał na opracowaniu koncepcji badań i projekcie 

metodyki badań, zebraniu materiału badawczego, przeglądzie piśmiennictwa, analizie 

zebranego materiału badawczego, napisaniu pracy, ostatecznej redakcji tekstu i wysłaniu do 

Redaktorów monografii. Mój udział procentowy szacuję na 80%. 

 

2. Anna Bednarek, Nina Gozdek, Ewa Bajura, Jolanta Rutkowska, Vaccination of children 

and teenagers realized in the city of Lublin and Lublin County in 2000-2003. Current 

health problems in empirical studies. Ed. by N. Gozdek, J. Kotarski, M. Polz-Dacewicz 

Lublin 2005, Werset, s. 102-109.  

Praca oryginalna 

PK/MNiSW 12 

 

Mój wkład w powstanie tej pracy polegał na opracowaniu koncepcji badań i projekcie 

metodyki badań, zebraniu materiału badawczego, przeglądzie piśmiennictwa, analizie 

zebranego materiału badawczego, napisaniu pracy, ostatecznej redakcji tekstu i wysłaniu do 

Redaktorów monografii. Mój udział procentowy szacuję na 75%. 

 

3. Anna Bednarek, Andrzej Emeryk, The analysis of parents' knowledge about preventive 

vaccination programme in the group of healthy and allergic children. (Ocena wiedzy 

rodziców na temat programu szczepień ochronnych w grupie dzieci zdrowych i z chorobą 

alergiczną.). Med. Biol. Sci. 2011 t. 25 nr 3 s. 27-34, 

Praca oryginalna 

PK/MNiSW 6 
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Mój wkład w powstanie tej pracy polegał na opracowaniu koncepcji badań i projekcie 

metodyki badań, zebraniu materiału badawczego, przeglądzie piśmiennictwa, analizie 

zebranego materiału badawczego, napisaniu pracy, ostatecznej redakcji tekstu i wysłaniu do 

czasopisma. Mój udział procentowy szacuję na 90%. 

 

4. Anna Bednarek, Andrzej Emeryk, Katarzyna Dońka, Analysis of allergic diseases 

incidence against the background of priority health problems in the group of children and 

adolescents of the Łęczyński Poviat. (Analiza występowania chorób alergicznych na tle 

priorytetowych problemów zdrowotnych w grupie dzieci i młodzieży szkolnej w powiecie 

łęczyńskim.). Zdr. Publ. 2012, 122, 2 s. 133-137. 

Praca oryginalna 

PK/MNiSW 4 
 

Mój wkład w powstanie tej pracy polegał na opracowaniu koncepcji badań i projekcie 

metodyki badań, zebraniu materiału badawczego, przeglądzie piśmiennictwa, analizie 

zebranego materiału badawczego, napisaniu pracy, ostatecznej redakcji tekstu i wysłaniu do 

czasopisma. Mój udział procentowy szacuję na 80%. 

 

5. Anna Bednarek, Application of combination vaccines in the process of implementation 

of preventive vaccination programme in healthy children as well as in those suffering 

from bronchial asthma (Zastosowanie szczepionek skojarzonych w realizacji programu 

szczepień ochronnych u dzieci zdrowych i z astmą oskrzelową). W: Dosvíd, realíí 

í perspektivi rozvitku sistem ohoroni zdrov'â L'vív 2013, LOBO "Medicina í pravo", 

2013: 480-487 [CD-ROM], 978-966-2019-22-3 

Praca oryginalna 

IF 0,00; PK/MNiSW 4 
 

Mój wkład w powstanie tej pracy polegał na opracowaniu koncepcji badań i projekcie 

prowadzonych analiz, przeglądzie piśmiennictwa, napisaniu pracy, ostatecznej redakcji tekstu 

i wysłaniu do Redaktorów monografii. Mój udział procentowy wynosi 100%. 

 

6. Anna Bednarek, Profilaktyka zakażeń pneumokokowych u dzieci - znaczenie 

pielęgniarskiej edukacji wakcynologicznej.(Prophylaxis of Pneumococcal infections in 

children - significance of vaccinology education of nurses.). Pielęgniarstwo XXI w. 2014, 

3 s. 43-48. 

Praca poglądowa 

PK/MNiSW 4 
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Mój wkład w powstanie tej pracy polegał na opracowaniu koncepcji badań i projekcie 

metodyki badań, zebraniu materiału badawczego, przeglądzie piśmiennictwa, analizie 

zebranego materiału badawczego, napisaniu pracy, ostatecznej redakcji tekstu i wysłaniu do 

czasopisma. Mój udział procentowy wynosi 100%. 

 

7. Anna Bednarek, Violetta Mianowana, Parental knowledge and decision-making about 

having children vaccinated against chickenpox and pneumococci based on the example of 

selected family doctor surgeries. (Wiedza rodziców na temat szczepień przeciwko ospie 

wietrznej i pneumokokom oraz decyzja o zaszczepieniu dziecka na przykładzie 

wybranych placówek lekarza rodzinnego.). Przeds. Zarz. 2014 T. 15 nr 12 cz. 1 s. 229-

243. Organizacja i zarządzanie wyzwaniem dla pielęgniarek i położnych w nowoczesnej 

Europie. (Red.) Elżbieta Majchrzak-Kłokocka, Andrzej Woźniak. 

Praca oryginalna 

PK/MNiSW 8 
 

Mój wkład w powstanie tej pracy polegał na opracowaniu koncepcji badań i projekcie 

metodyki badań, zebraniu materiału badawczego, przeglądzie piśmiennictwa, analizie 

zebranego materiału badawczego, napisaniu pracy, ostatecznej redakcji tekstu i wysłaniu do 

Redaktorów monografii. Mój udział procentowy szacuję na 85%. 

 

8. Anna Bodajko-Grochowska, Anna Bednarek, Ewa Markut-Miotła, Asthma in children - 

current recommendations and education options for nurses. (Astma u dzieci - aktualne 

rekomendacje i zalecenia edukacyjne dla pielęgniarek). Pielęgniarstwo XXI w. 2015, 3 

s. 54-59. DOI: 10.12923/p21w-2015-3/35 

Praca oryginalna 

PK/MNiSW 6 
 

Mój wkład w powstanie tej pracy polegał na zebraniu materiału badawczego, przeglądzie 

piśmiennictwa, analizie zebranego materiału badawczego, przeczytaniu ostatecznej wersji 

pracy. Mój udział procentowy szacuję na 55%. 

 

9. Anna Bednarek, Prevention of varicella in children - implications for nursing education. 

(Profilaktyka ospy wietrznej u dzieci - implikacje dla edukacji pielęgniarskiej.). Nowa 

Pediatr. 2015, 19, 1 s. 25-30. 

Praca poglądowa 

PK/MNiSW 5 
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Mój wkład w powstanie tej pracy polegał na opracowaniu koncepcji badania przeglądzie 

i analizie piśmiennictwa, napisaniu pracy, ostatecznej redakcji tekstu i wysłaniu do 

czasopisma. Mój udział procentowy wynosi 100%. 

 

10. Anna Bodajko-Grochowska, Anna Bednarek, Ewa Markut-Miotła, Tomasz Derewiecki, 

Andrzej Emeryk, Knowledge of nurses on the inhalation therapy in asthmatic children. 

(Stan wiedzy pielęgniarek na temat aerozoloterapii u dzieci z astmą.). Alergia Astma 

Immunol. 2015, 20, 3, s. 199-207. 

Praca oryginalna 

PK/MNiSW 9 

 

Mój wkład w powstanie tej pracy polegał na zebraniu materiału badawczego, przeglądzie 

piśmiennictwa, przeczytaniu ostatecznej wersji pracy. Mój udział procentowy szacuję na 45%. 

 

11. Anna Bednarek, Danuta Zarzycka, Trends in vaccinology education of nurses in Poland. 

(Trendy pielęgniarskiej edukacji wakcynologicznej w Polsce.). Med. Biol. Sci. 2015, 29, 

1 s. 5-11. DOI: 10.12775/MBS.2015.001 

Praca poglądowa 

PK/MNiSW 7 
 

Mój wkład w powstanie tej pracy polegał na opracowaniu koncepcji badania, przeglądzie 

i analizie piśmiennictwa, napisaniu pracy, ostatecznej redakcji tekstu i wysłaniu do 

czasopisma. Mój udział procentowy wynosi 80%. 

 

12. Karolina Jasik, Urszula Jaślikowska, Anna Bednarek, Anna Małocha, Subiektywna 

ocena skuteczności szczepień p/grypie sezonowej w wybranej grupie rodziców. 

W: Pielęgniarstwo wczoraj, dziś, jutro: praca zbiorowa. T. 4. Red. Małgorzata Zagroba, 

Ewa Wiśniewska, Małgorzata Marcysiak, Bożena Ostrowska, Grażyna Skotnicka-

Klonowicz, Ciechanów 2016, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Ciechanowie, 

s. 156-163, 978-83-945189-2-9. 

Praca oryginalna 

PK/MNiSW 4 
 

Mój wkład w powstanie tej pracy polegał na zebraniu materiału badawczego, analizie 

materiału badawczego, przeglądzie piśmiennictwa, przeczytaniu ostatecznej wersji pracy. 

Mój udział procentowy szacuję na 65%. 
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13. Anna Bednarek, Małgorzata Bartkowiak-Emeryk, Jacek Wysocki [RED.], Szczepienia 

ochronne w profilaktyce chorób zakaźnych u dzieci. Warszawa 2018, PZWL 

Wydawnictwo Lekarskie, ss. 272, 978-83-200-5412-5. 

Praca monograficzna/ książka w języku polskim 

PK/MNiSW 5 

 

Mój wkład w powstanie tej książki polegał na opracowaniu koncepcji merytorycznych 

treści opracowania i ich podziale między współautorów, przeglądzie i analizie piśmiennictwa, 

ostatecznej redakcji tekstu i wysłaniu do Redakcji wydawnictwa. Mój udział procentowy 

szacuję na 60%. 

 

14. Anna Bednarek, Barbara Ślusarska, Danuta Zarzycka, Szczepienia u dzieci - aspekty 

organizacyjne, prawne i edukacyjne. Szczepienia ochronne w profilaktyce chorób 

zakaźnych u dzieci. Red. nauk. Anna Bednarek, Małgorzata Bartkowiak-Emeryk, Jacek 

Wysocki Warszawa 2018, PZWL Wydawnictwo Lekarskie, s. 47-59, 978-83-200-5412-5. 

 

Rozdział książki 

PK/MNiSW 5 

 

Mój wkład w powstanie tej pracy polegał na opracowaniu koncepcji merytorycznej treści 

rozdziału, przeglądzie i analizie piśmiennictwa, napisaniu rozdziału pracy, ostatecznej 

redakcji tekstu i wysłaniu do Redakcji wydawnictwa. Mój udział procentowy szacuję na 70%. 

 

15. Małgorzata Bartkowiak-Emeryk, Anna Bednarek, Andrzej Emeryk, Podstawy rozwoju 

odporności i czynnej immunoprofilaktyki. Szczepienia ochronne w profilaktyce chorób 

zakaźnych u dzieci. Red. nauk. Anna Bednarek, Małgorzata Bartkowiak-Emeryk, Jacek 

Wysocki Warszawa 2018, PZWL Wydawnictwo Lekarskie, s. 25-45, bibliogr, 978-83-

200-5412-5. 

Rozdział książki 

PK/MNiSW 5 

 

Mój wkład w powstanie tej pracy polegał na przeglądzie i analizie piśmiennictwa, 

napisaniu rozdziału pracy, ostatecznej redakcji tekstu i wysłaniu do Redakcji wydawnictwa. 

Mój udział procentowy szacuje na 50%. 
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16. Anna Bednarek, Małgorzata Bartkowiak-Emeryk, Danuta Zarzycka, Barbara Ślusarska, 

Praktyczne aspekty realizacji szczepień u dzieci. Szczepienia ochronne w profilaktyce 

chorób zakaźnych u dzieci. Red. nauk. Anna Bednarek, Małgorzata Bartkowiak-Emeryk, 

Jacek Wysocki Warszawa 2018, PZWL Wydawnictwo Lekarskie, s. 193-236, 978-83-

200-5412-5. 

Rozdział książki 

PK/MNiSW 5 
 

Mój wkład w powstanie tej pracy polegał na opracowaniu koncepcji merytorycznej treści 

rozdziału, przeglądzie i analizie piśmiennictwa, napisaniu rozdziału pracy, ostatecznej 

redakcji tekstu i wysłaniu do Redakcji wydawnictwa. Mój udział procentowy szacuje na 70%. 

 

5.3. DONIESIENIA Z KONFERENCJI MIĘDZYNARODOWYCH 

1. Anna Bednarek, Nina Gozdek, Andrzej Emeryk, Selected socio-medical features 

characterized in children hospitalized for tuberculosis in Children's Clinical Hospital in 

Lublin in 2000-2003. (Charakterystyka wybranych cech socjomedycznych dzieci 

hospitalizowanych z powodu gruźlicy płuc w Dziecięcym Szpitalu Klinicznym w Lublinie 

w latach 2000-2003). W: I Międzynarodowe Forum Promocji Zdrowia (edukacja 

zdrowotna, profilaktyka, lokalna polityka zdrowotna). Lublin, 8-12 grudnia 2004. [Abstr.] 

s. 160-161. [Tekst równol. w jęz. ang.]. 

2. Anna Bednarek, Nina Gozdek, Ewa Bajura, Jolanta Rutkowska, Realization of 

vaccination program in children and teenagers in the area of Lublin and Lublin 

Commune in 2000-2003 (Realizacja szczepień ochronnych u dzieci i młodzieży na terenie 

Lublina i Powiatu Lubelskiego w latach 2000-2003). W: I Międzynarodowe Forum 

Promocji Zdrowia (edukacja zdrowotna, profilaktyka, lokalna polityka zdrowotna). 

Lublin, 8-12 grudnia 2004. [Abstr.] s. 158-159. [Tekst równol. w jęz. ang.]. 

3. Anna Bednarek, Elżbieta Cipora, Elżbieta Kostrzewska, Realization of prophylactic 

vaccinations in children with blood cancer. (Realizacja szczepień ochronnych u dzieci 

z chorobą nowotworową krwi). W: IV Międzynarodowa Onkologiczna Konferencja 

Naukowa: "Promocja zdrowia, profilaktyka i znaczenie czynników środowiskowych 

w chorobach nowotworowych. Problemy definiowania niepełnosprawności." Sanok, 31 

maja - 1 czerwca 2007. [Abstr.] s. 142-143. 

4. Anna Bednarek, Andrzej Emeryk, Ewa Bajura, Stan wiedzy rodziców dzieci z alergią na 

temat szczepień ochronnych realizowanych w ramach obowiązkowego i zalecanego 
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programu szczepień ochronnych. W: X Międzynarodowa Konferencja Naukowo-

Szkoleniowa Alergologów, Pneumonologów i Immunologów Klinicznych. Wschodnie 

spotkania alergologiczno-immunologiczne. IV Konferencja Szkoleniowa Pielęgniarek, 

Kazimierz Dolny, 27-29 września 2007. Streszcz [b. pag.]. 

5. Anna Bednarek, Andrzej Emeryk, Szczepienia ochronne u dzieci z alergią. 

X Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Alergologów, Pneumonologów 

i Immunologów Klinicznych. Wschodnie spotkania alergologiczno-immunologiczne. 

W: IV Konferencja Szkoleniowa Pielęgniarek. Kazimierz Dolny, 27-29 września 2007. 

Streszcz [b. pag.]. 

6. Anna Bednarek, Andrzej Emeryk, The course of immunisation in healthy children and 

allergic children. W: XXVIII Congress of the European Academy and Clinical 

Immunology "Allergy and Asthma without Frontiers". Warszawa, June 6-10, 2009. 

[Abstr.] [b. pag.]. 

7. Anna Bednarek, Danuta Zarzycka, The need and guideness of the modern nursing 

education in the popularization of preventive vaccinations. (Potrzeba i założenia 

nowoczesnej edukacji pielęgniarskiej w popularyzacji szczepień ochronnych). 

W: Międzynarodowa Konferencja Naukowa Dni Medycyny Społecznej i Zdrowia 

Publicznego: "Sytuacja zdrowotna w Polsce w okresie transformacji systemowej". 

Poddębice, 16-18 października 2014. [Abstr.] [b. pag.]. 

8. Anna Bednarek, Vaccination of children with cancer and their families and friends - 

current recommendations. (Szczepienia dzieci z chorobą nowotworową i osób z ich 

otoczenia - aktualne rekomendacje). W: VII Międzynarodowa Onkologiczna Konferencja 

Naukowa "Profilaktyka, leczenie i opieka w chorobach nowotworowych". Sanok, 29-30 

maja 2014. [Abstr.] s. 67-68. 

9. Anna Bednarek, Danuta Zarzycka, Trends in vaccinology education of nurse in Poland. 

W: VII. International Symposium: “The present and the future of nursing and midwifery”. 

Nyíregyháza, 2nd - 3rd September 2014 [Abstr.] s. 78, [CD-ROM]. 

10. Anna Bodajko-Grochowska, Andrzej Emeryk, Ewa Markut-Miotła, Anna Bednarek, 

Małgorzata Bartkowiak-Emeryk, Magdalena Kowalska, Ewa Chojna, Asthma Control 

Test (ACT) or Asthma Control Questionnaire (ACQ)? - validity and responsiveness in 

children. W: Eur. Respir. J. 2017 vol. 50 suppl. 61 [b. pag.] PA1326, ERS International 

Congress 2017. Milan, 9-13 September 2017. [Abstr.] [Dostępny 

w: http://erj.ersjournals.com/content/50/suppl_61/PA1326. 
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11. Anna Bednarek, Danuta Zarzycka, Anna Bodajko-Grochowska, Katarzyna Szczekala, 

Barbara Ślusarska, Vaccination in children of migrants arriving in Poland and vaccine 

nursing education - between theory and practice. W: 5th Conference ot the European 

Transcultural Nursing Association. Odense, 19-20 June 2017. [Abstr.] s. 62. 

12. Anna Bodajko-Grochowska, Andrzej Emeryk, Anna Bednarek, Ewa Markut-Miotła, 

Magdalena Kowalska, Małgorzata Bartkowiak-Emeryk, Zofia Raus, Clinical aspects of 

polyvalent mechanic bacterial lysate (PMBL) treatment in children with uncontrolled 

asthma. W: Allergy 2018 vol. 73 suppl. 105 s. 535, European Academy of Allergy and 

Clinical Immunology Congress. Munich, 26-30 May 2018. [Abstr.]. 

13. Anna Bednarek, Anna Bodajko-Grochowska, Robert Klepacz, Katarzyna Szczekala, 

Danuta Zarzycka, Andrzej Emeryk, Clinical form of asthma and vaccine immunity in 

preschool children. W: Allergy 2018 vol. 73 suppl. 105 s. 531, European Academy of 

Allergy and Clinical Immunology Congress. Munich, 26-30 May 2018. [Abstr]. 

 

5.4. DONIESIENIA Z KONFERENCJI KRAJOWYCH 

1. Anna Bednarek, Andrzej Emeryk, Danuta Chryń-Potoczna, Ocena realizacji 

obowiązkowych szczepień ochronnych u dzieci i młodzieży w powiecie brzozowskim 

w roku 2005. W: Klin. Pediatr. 2007 vol. 15 nr zjazd. s. 125, XXIX Zjazd Polskiego 

Towarzystwa Pediatrycznego "Od narodzin do dojrzałości. Postępy w diagnostyce 

i terapii". Łódź, 24-26. maja 2007. [Streszcz.] [b. pag.]. 

2.  Anna Bednarek, Andrzej Emeryk, Niektóre uwarunkowania realizacji obowiązkowych 

szczepień ochronnych u hospitalizowanych niemowląt. W: Klin. Pediatr. 2007 vol. 15 nr 

zjazd. s. 125, XXIX Zjazd Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego "Od narodzin do 

dojrzałości. Postępy w diagnostyce i terapii". Łódź, 24-26. maja 2007. [Streszcz.], 

[b. pag.]. 

3. Anna Bednarek, Andrzej Emeryk, Wiedza rodziców na temat programu szczepień 

ochronnych (PSO) w grupie dzieci zdrowych i z chorobą alergiczną. W: V Konferencja 

Naukowo-Szkoleniowa Pielęgniarek. Ryn k/Olsztyna, 3-4 października 2008. [Streszcz.] 

s. 4. 

4. Anna Bednarek, Andrzej Emeryk, Katarzyna Dońka, Występowanie chorób alergicznych 

u dzieci i młodzieży szkolnej ze środowiska wiejskiego. W: V Konferencja Naukowo-

Szkoleniowa Pielęgniarek. Ryn k/Olsztyna, 3-4 października 2008. [Streszcz.] s. 3. 
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5. Anna Bednarek, Andrzej Emeryk, Wybrane antyzdrowotne zachowania młodzieży 

gimnazjalnej z rozpoznaną chorobą alergiczną. W: V Konferencja Naukowo-

Szkoleniowa Pielęgniarek. Ryn k/Olsztyna, 3-4 października 2008. [Streszcz.] s. 5. 

6. Anna Bednarek, Andrzej Emeryk, Ewa Markut-Miotła, Dorota Maksymczak, 

Monitorowanie przebiegu astmy oskrzelowej wśród wybranej grupy dzieci i młodzieży. 

Wschodnie Spotkania Alergologiczno-Immunologiczne. W: XII Konferencja Naukowo-

Szkoleniowa Alergologów i Pneumonologów "Od immunologii klinicznej do praktyki 

alergologicznej i pulmonologicznej". Kazimierz Dolny, 24-26 września 2010. [Streszcz.] 

s. 3. 

7. Anna Bednarek, Andrzej Emeryk, Ewa Markut-Miotła, Agnieszka Tupaj, Profilaktyka 

alergii w środowisku wiejskim. Wschodnie Spotkania Alergologiczno-Immunologiczne. 

W: XII Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Alergologów i Pneumonologów "Od 

immunologii klinicznej do praktyki alergologicznej i pulmonologicznej". Kazimierz 

Dolny, 24-26 września 2010. [Streszcz.] s. 4. 

8. Anna Bednarek, Agnieszka Tupaj, Wiedza mieszkańców wsi na temat profilaktyki alergii 

pokarmowej w środowisku wiejskim. W: Konferencja Naukowo-Szkoleniowa 

"Gastroenterologia dzieci - wczoraj, dziś i jutro". Łódź, 6-7 listopada 2010. [Streszcz.] 

s. 34. 

9. Anna Bednarek, Celina Mazurkiewicz. Występowanie chorób infekcyjnych układu 

oddechowego oraz parametry rozwoju psychomotorycznego u niemowląt w zależności od 

rodzaju karmienia. W: I Krajowa Konferencja Naukowa "Rola żywienia w zapobieganiu 

chorobom dietozależnym". Biała Podlaska, 23-24 września 2010. [Streszcz.] s. 10-11. 

10. Anna Bednarek, Deklarowana wiedza matek na temat szczepionek skojarzonych na 

przykładzie wybranej placówki lekarza rodzinnego. W: IV Ogólnopolski Zjazd 

Pediatrycznego Forum Profilaktyki Chorób Cywilizacyjnych "Quidquid agis prudenter 

agas et respice finem - Identyfikacja zagrożeń podstawą współczesnej profilaktyki". Łódź, 

8-9 marca 2013. [Streszcz.] s. 4. 

11.  Anna Bednarek, Deklarowane postawy rodziców dotyczące realizacji szczepień 

ochronnych u dzieci. W: V Krajowa Konferencja Polskiego Towarzystwa Wakcynologii: 

„Szczepienia - wykorzystaj szansę”. Lublin, 24-26 października 2013. [b. pag.] [CD-

ROM]. 

12.  Anna Bednarek, Potencjalne zamierzenia matek dotyczące realizacji szczepień 

ochronnych u dzieci. W: IV Ogólnopolski Zjazd Pediatrycznego Forum Profilaktyki 
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Chorób Cywilizacyjnych "Quidquid agis prudenter agas et respice finem - Identyfikacja 

zagrożeń podstawą współczesnej profilaktyki". Łódź, 8-9 marca 2013. [Streszcz.] s. 21. 

13.  Anna Bednarek, Violetta Mianowana, Agnieszka Krzyszczuk, Wiedza rodziców na temat 

profilaktyki ospy wietrznej i choroby pneumokokowej na przykładzie wybranych placówek 

lekarza rodzinnego. W: V Krajowa Konferencja Polskiego Towarzystwa Wakcynologii: 

„Szczepienia - wykorzystaj szansę”. Lublin, 24-26 października 2013. [b. pag.] [CD-

ROM]. 

14.  Anna Bednarek, Dorota Maksymczak, Wpływ oceny kontroli astmy oskrzelowej 

w wybranej grupie młodzieży na realizację szczepień ochronnych. W: IV Ogólnopolski 

Zjazd Pediatrycznego Forum Profilaktyki Chorób Cywilizacyjnych "Quidquid agis 

prudenter agas et respice finem - Identyfikacja zagrożeń podstawą współczesnej 

profilaktyki". Łódź, 8-9 marca 2013. [Streszcz.] s. 22. 

15.  Anna Bednarek, Pielęgniarka jako lider edukacji wakcynologicznej rodziców. 

W: II Forum Dyskusyjno-Naukowe w Pielęgniarstwie "Lider w praktyce pielęgniarskiej". 

Lublin, 13 maja 2015. [Streszcz.] s. 25. 

16.  Anna Bednarek, Danuta Zarzycka, The opinion of efficacy of vaccination against 

influenza among parents of children with asthma - preliminary report. (Przekonanie 

o skuteczności szczepień przeciwko grypie wśród rodziców dzieci z astmą - wstępne 

doniesienie).W:  Kongres Medycyny i Zdrowia Wsi: Dni medycyny społecznej i zdrowia 

publicznego. Lublin, 24-26 maja 2015. [Streszcz.] s. 145-146. [Tekst równol. w jęz. ang.]. 

17.  Anna Bednarek, Andrzej Emeryk, Types of immunoprophylaxis of children with asthma. 

(Rodzaje immunoprofilaktyki u dzieci z astmą). W: Kongres Medycyny i Zdrowia Wsi: 

Dni medycyny społecznej i zdrowia publicznego. Lublin, 24-26 maja 2015. [Streszcz.] 

s. 149-150. [Tekst równol. w jęz. ang.]. 

18.  Anna Bednarek, Robert Klepacz, Małgorzata Bartkowiak-Emeryk, Rodzaj szczepionki 

a odporność poszczepienna u dzieci przedszkolnych. W: VI Krajowa Konferencja 

Naukowo-Szkoleniowa PTW "Szczepienia ochronne - bezpieczeństwo blisko i daleko". 

Łódź, 22-24 października 2015. [b. pag.]. 

19.  Anna Bednarek, Małgorzata Bartkowiak-Emeryk, Katarzyna Bełkot, Szczepienia 

ochronne w opinii rodziców ze środowiska wiejskiego. W: VI Krajowa Konferencja 

Naukowo-Szkoleniowa PTW "Szczepienia ochronne - bezpieczeństwo blisko i daleko". 

Łódź, 22-24 października 2015. [b. pag.]. 
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