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„Razem przeciw grypie!”



zgony*
25,000 to 72,000Hospitalizacje*

117,000 to 816,000

Liczba zachorowań
50 to 60 million

Wizyty ambulatoryjne
~25 million

Thompson WW et al. JAMA. 2003;289:179-186; Thompson WW et al. JAMA. 2004;292:1333-1340; 

Couch RB. Ann Intern Med. 2000;133:992-998; Patriarca PA. JAMA. 1999;282:75-77; ACIP. MMWR. 2004;53(RR06):1-40.

Zachorowania na grypę w USA
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* All-cause hospitalization and mortality associated with influenza virus infection.



Znaczenie dla pracodawców



Z punktu widzenia pracodawcy

• Chory na grypę pracownik w pracy

– Zmniejszona wydajność pracy

– Zachorowania wśród współpracowników

• Chory na zwolnieniu w domu

• Chory w szpitalu

• Zdrowy pracownik na zasiłku opiekuńczym

– Chore dziecko, małżonek, rodzice, teściowie

• Grypa to problem absencji w pracy







Lekceważenie problemu go nie 
rozwiązuje



Co oznacza grypa dla pracodawcy?

• Corocznie zachoruje 10%-20% pracowników 
(CDC)

– Częsty, możliwy do przewidzenia problem

– Organizacja pracy w okresie grypowym jak w 
urlopowym

• Problem, który narasta

– Zwykle liczne zachorowania 



Co oznacza grypa dla pracodawcy?

• Grypa atakuje płuca, górne drogi oddechowe i inne 
narządy, które potrzebne są do pracy

– Kaszel i katar przeszkadzają w pracy

• Grypa w odróżnieniu od przeziębienia

– Przychodzi nagle - jest trudna do zaplanowania

– Jest cięższa - uniemożliwia pracę przynajmniej przez 
tydzień

• Może prowadzić do powikłań

– Długie zwolnienia



Grypa przyjdzie!

Można czekać przygotowany
•możliwe są DZIAŁANIA 

UPRZEDZĄCE



Szczyt zachorowań w USA w latach: 
1976-2006

MMWR 2007;55(RR-6):5



Idea szczepień przeciw grypie dla 
pracodawców

• Sezon grypowy - dodatkowy niechciany sezon 
płatnego urlopu

• Szczepienie ochronne – kontrolowane 
uzyskiwanie odporności przeciw grypie

• Szczepienia pracowników przeciwko grypie –
zarządzanie absencją chorobową w okresie 
jesienno-zimowym
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CDC



Dwie grupy pracowników

• 1. Pracownicy ochrony zdrowia

–„Insiderzy”

• 2. Wszyscy pozostali pracownicy

–„Outsiderzy”
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Pracownicy ochrony zdrowia

• Lekarze i pielęgniarki

– podzielają te same mity dotyczące grypy i 
szczepień przeciwko grypie co reszta 
społeczeństwa

• Przekonanie, że z racji pracy (poczucie 
elitarności)

– Grypa jest dla nich niegroźna 

(oswojenie)

– Silny układ immunologiczny

– Stała stymulacja w pracy

– Wiara w brak potrzeby szczepienia



Pokonanie barier

 Poparcie i przykład kierownictwa 

 Edukacja

 Dostępność

 Różnorodne zachęty

 Sprzężenie zwrotne i dalsza obserwacja

 Obowiązek szczepień

 Pomiar odsetka zaszczepionych



 Przyczyny odmowy szczepień przeciw grypie:
 Błędne przekonania o możliwości zachorowania po szczepieniu (10-

45%)

 Lęk przed działaniami niepożądanymi (8-54%).

 Niedogodny termin i miejsce szczepienia (6-59%).

 Przekonanie o braku ryzyka zachorowania (6-58%).

 Lęk przed zastrzykiem(4-26%)

 Brak przrekonania o skuteczności szczepień (3-32%) - except physicians.

 Wątpliwości co do znaczenia grypy (2-32%).

 Dwie najważniejsze bariery:
 Błędne przekonania dotyczące grypy, znaczenia pracowników w 

transmisji zakażenia oraz wartości szczepień

 Brak (lub przekonanie o braku) dogodnych warunków do szczepienia

Bariery dotyczące szczepień

Hofman et al., Infection 2005;34:142-147



Wsparcie i przykład kierownictwa

 Kluczowe znaczenie

 Kierownictowo odpowiedzialne za:
 Ustalenie że szczepienie pracowników jest 

elementem ochrony pacjentów

 Zapewnienie finasowania

 Likwidacja barier

 Przykład do naśladowania

CDC and The Joint Commission Improving Your Vaccination Program 2009





Przykład kierownictwa

• Najlepszy dowód, że szczepienia są:

– Skuteczne

– Bezpieczne
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Edukacja

 Szczepienia poprzedzone edukacją

 Różne postacie:
 E-mail 

 Biuletyny informacyjne (regularne)

 Plakaty.*

 Wygaszacze ekranu

 Naklejki, lementy ubioru*

 Informacje na spotkaniach*

*NYSDOH and the CDC offer FREE materials, www.nyhealth.gov/ www.cdc.gov

CDC and The Joint Commission Improving Your Vaccination Program 2009
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Dostępność

 Bezpłatne szczepienia w pracy
 Liderzy jako przykład od naśladowania

 Medycyna pracy, dostępność mobilna

 Powiązanie szczepień z innymi obowiązkami:
 Badania okresowe

 Szkolenia obowiązkowe

 Itp.

CDC and The Joint Commission Improving Your Vaccination Program 2009
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Zachęty

 Niefinanowe, powiązane z postrzeganiem 
szczepień jako ochrony pacjentów

 Pierszeństwo wyboru dyżurów

 Pierszeństwo obsady

 Mniejsze prawdopodbieństowo choroby

 Pierszeństwo wyboru urlopu

 Preferencje parkingowe

CDC and The Joint Commission Improving Your Vaccination Program 2009
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Sprzężenie zwrotne i 
monitorowanie

 Cotygodniowe listy pracowników nieszczepionych

 Cotygodniowe pisma przypominające do kierowników z 
imienną listą nieszczepionych

 Identify central authority figure to add pressure to 
comply. 
Buy-in from administration is key.

 Nacisk na pracowników by podjęli świadomą decyzję 
zamiast biernego unikania szczepień 

 Kontynuacja działań do realizacji celów

McCullers JA, et al., Inf Cont Hosp Epi, 2006;27:77-9.



Obowiązkowe szczepienia ?

Multiple groups support mandatory vaccination:

 American Academy of Pediatrics  

 American College of Physicians    

 American Hospital Association

 American Medical Directors Association

 American Pharmacists Association

 American Public Health Association

 Association for Professionals in Infection Control and Epidemiology
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Obowiązkowe szczepienia ?

 Infectious Disease Society of America 

 National Business Group on Health

 National Foundation for Infectious Diseases

 National Patient Safety Foundation

 Society for Healthcare Epidemiology of America 

 U.S. Department of Defense (DOD) 
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Wpływ wymagań pracodawcy na 
odsetek zaszczepionych, 2009

MMWR 2011; 60(32):1073-77.



Vaccine Information

Efficacy

 Intramuscular Injection (TIV):  Effectiveness in adults < 65 years
• 80% (95% CI 56% to 91%) when vaccine matched circulating strain.
• 50% (95% CI 27% to 65%) when not well matched. 

Jefferson, et al. Cochrane Database Syst Rev. 2007 Apr 18;(2):CD001269.

 Intradermal Injection (ID): Effectiveness in adults 18 – 64 years
• Similar efficacy to TIV against influenza A (H1N1), A (H2N3) and B strains.

Sanofi Pasteur, Inc.  Fluzone [package insert].  2011

 Nasal Spray (LAIV):  Effectiveness in healthy adults
• 85% overall efficacy in preventing laboratory-documented influenza.

Treanor et al., Vaccine 1999;18:899—906.

 Even with suboptimal vaccine-wild virus match:
• 24% fewer febrile upper respiratory illness episodes (URI).
• 27% fewer lost work days due to febrile URI. 
• 41%-45% fewer days of antibiotic use.

Nichol et al., JAMA 1999;282:137—44.

28



Opracowano na podstawie

• 1- Mixéu MA et al. Impact of influenza vaccination on civilian aircrew illness and absenteeism. Aviat-space-
environ-Med, 2002;vol 73(9): 876-880; 

• 2- Leighton L et al. Sickness absence following a campaign of vaccination against influenza in the working 
place. Occup. Med. 1996;46(2):146-50; 

• 3- Samad AH et al. Influenza vaccination in a Malaysian company: what are the cost and benefits for the 
employers? ICS. 2004; vol 1263C:5859; 

• 4-Tasset-Tisseau A et al. Influenza corporate vaccination programs: an international modeling approach. ICS 
2004; vol 1263C:600-4; 

• 5- Morales A et al. Costs and benefits of influenza vaccination and work productivity in a Colombian 
company from the employer’s perspective. Value in Health. 2004;7(4):433-41; 

• 6- Cohen P et al. Influenza vaccination in an occupational setting: effectiveness and cost-benefit study. J 
Occup Health Safety. 2003;19(2):167-82; 

• 7- Santoro N et al. Nine years of influenza vaccination against influenza in healthy working adults. N Engl J 
Med. 1995;333(14):889-93; 

• 9- Yassi A et al. Effectiveness and cost benefit of an influenza vaccination program for health care workers. 
Can J Infect Dis. 1991;2(3):101-8; 

• 10- Atkov OV et al. A worksite influenza vaccination program in Russia: a cost benefit analysis. Presented at 
ISPOR 10th Annual European Congress.2007; Dublin, Irelanand.

| 29


