Postawy wobec szczepień
przeciwko rotawirusom
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Główne cele badania

POZIOM ŚWIADOMOŚCI

DOŚWIADCZENIA



Jaki jest poziom świadomości zagrożenia
rotawirusami?



Czy występują w rodzinie choroby
wywołane przez rotawirusy?



Czy są znane objawy?





Jaki jest poziom znajomości szczepień
ogółem i szczepień przeciw
rotawirusom?

Jakie były objawy wystąpienia,
zachowania rodziców, następne kroki po
identyfikacji zakażenia?



Jakie są źródła informacji o
szczepieniach?






Czy odbywane są rozmowy z lekarzem
rodzinnym / pediatrą na temat szczepień
przeciwko rotawirusom?

OPINIE



Jaki jest poziom otwartości / zamknięcia na
szczepienie dzieci?



Jaka jest postawa wobec szczepień
przeciwko rotawirusom?



Jakie są motywatory i bariery wobec
szczepień przeciwko rotawirusom?

Na ile wystąpienie choroby rotawirusowej
jest uciążliwe dla rodziny?



Jaka jest rola ceny w rozważaniu szczepienia,
szczepieniu przeciwko rotawirusom?

Czy dzieci były szczepione przeciwko
rotawirusom, jeśli nie, to jaki jest poziom
rozważanie tego szczepienia?



Jaka jest opinia na temat włączenia
szczepień przeciwko rotawirusom do
Programu Szczepień Obowiązkowych? Jak
ta opinia rożni się w zależności od
doświadczeń, opinii i demografii?
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Jak zrealizowano projekt?

BADANIE JAKOŚCIOWE

BADANIE ILOŚCIOWE

Bulletin Board Discussion:
3-dniowa społeczność internetowa

Badanie on-line
Internetowy wywiad w matkami

18 kobiet w przedziale wiekowym 18-45:

Kryteria doboru do badania: posiadanie dzieci w wieku 6
tygodni – 5 lat oraz decydowanie o szczepieniach dzieci.



Matki dzieci od 6 tygodnia życia do 5 lat, mix udział grup wiekowych
dzieci



Decydentki / współ-decydentki na temat zdrowia i leczenia swojego
dziecka



Matki otwarte na szczepienia dziecięce – dokonały co najmniej
szczepień obowiązkowych

Finalnie w badaniu uzyskano N=500 wywiadów z
reprezentatywną grupą matek dzieci w wieku 6 tygodni – 5 lat,
które same bądź z ojcem dziecka podejmują decyzję o
szczepieniach.


Matki świadome zagrożeń jakie niesie ze sobą rotawirus (na poziomie
deklaratywnym)

Próba reprezentatywna ze względu na wiek, wielkość
miejscowości i wykształcenie matek wg danych GUS



Badanie realizowane drogą wywiadów internetowych



Zróżnicowany udział mam pierwszego i kolejnego dziecka



Badanie zrealizowano w dniach: 29.04-15.05.2019



50/50: nie szczepiło / szczepiło dzieci przeciw rotawirusom



Badanie zrealizowano w dniach: 10-12.04.2019
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Dane demograficzne badanej próby matek
WYKSZTAŁCENIE

WIELKOŚĆ MIEJSCOWOŚCI
8%

52%

48%

Średnie
lub niższe

17%

Wyższe

64%

Struktura próby zgodna z rozkładem
zmiennej w populacji wg danych GUS

MIESIĘCZNE DOCHODY
NETTO W GOSP. DOMOWYM
10%
4%
8%
24%
20%
19%
11%
4%

Odmowa odpowiedzi
Powyżej 10 000 PLN netto
7501-10 000 PLN netto
5001-7500 PLN netto
4001-5000 PLN netto
3001-4000 PLN netto
2001-3000 PLN netto
Do 2000 PLN netto

7%
5%

WIEK

Wieś i miasto do 50 tysięcy

8% 11%

18-24 lat

Miasto 51 – 100 tysięcy
25-31 lat

Miasto 101 – 200 tysięcy

39%

32-38 lat

41%

Miasto 201 – 500 tysięcy

39-45 lat

Miasto powyżej 500 tysięcy
Struktura próby zgodna z rozkładem zmiennej w populacji wg danych GUS

WLK. GOSPODARSTWA
DOMOWEGO
8%
14%

Więcej niż 5 osób
5 osób

LICZBA DZIECI
2%
10%
42%

39%
3 osoby

Jedno
dziecko

WIEK DZIECI

Więcej niż
1 dziecko

6 tygodni - 1 rok (wł)

27%

25%

29%
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1 rok - 2 latka

28%

21%

34%

4

2 - 3 lata

29%

24%

33%

15%

23%

14%

34%

0%

61%

Średnia 1,7
6 i więcej dzieci

3

4 osoby

36%

Struktura próby zgodna z rozkładem zmiennej w populacji wg danych GUS

2

46%

2 osoby

3%

Badanie ilościowe na matkach dzieci 6 tygodni – 5 lat, N=500, badanie online, maj 2019
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3 - 4 latka
4 - 5 latek
Powyżej 5 lat

20%
25%
33%
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Główne wyniki badania

Postawy wobec szczepień ogółem

Zdecydowana większość mam wykonuje u dzieci wszystkie szczepienia obowiązkowe i
zalecane (60%). Przeciwników szczepień jest bardzo niewiele (2%).

STOSUNEK DO SZCZEPIEŃ
Jaki jest Pani osobisty stosunek do szczepień dzieci?

Wykonuję wszystkie szczepienia obowiązkowe i zalecane u
mojego dziecka / dzieci.

Wykonuję głównie obowiązkowe szczepienia mojego dziecka /
dzieci. Po szczepienia zalecane sięgam sporadycznie lub wcale,
w miarę możliwości finansowych.

60%

Wykonuję jedynie szczepienia obowiązkowe mojego dziecka /
dzieci.
24%
Jestem przeciwna szczepieniom, więc nie szczepię swoich dzieci
i w przyszłości również nie zamierzam szczepić.

14%
2%
Ogółem, N=500

Badanie ilościowe na matkach dzieci 6 tygodni – 5 lat, N=500, badanie online, maj 2019
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Najczęstszym motywatorem szczepień jest obawa przed zachorowaniem oraz chęć ochrony dziecka
przed chorobami.

MOTYWATORY SZCZEPIEŃ
Wskazała Pani, że szczepi swoje dziecko szczepieniami obowiązkowymi i/lub zalecanymi. Dlaczego
w ogóle decyduje się Pani na szczepienie swoich dzieci? Proszę wskazać wszystkie pasujące
motywacje. [więcej niż 1 wskazanie]
Boję się zachorowania na poważne choroby

A który z tych powodów jest dla Pani najważniejszy? [1 wskazanie]

Pokazano odpowiedzi powyżej 5%

% matek wskazujących
powód jako
najważniejszy

63%

Chcę wykonywać wszystkie szczepienia, żeby
uchronić moje dziecko przed chorobami
Stosuję się do wszystkich zaleceń kalendarza
szczepień
Widzę rosnącą skalę zachorowań / widzę, że coraz
więcej dzieci choruje

61%

Chcę uniknąć zarażania innych: dzieci i dorosłych

48%

Chcę wykonywać wszystkie szczepienia, żeby
uchronić moje dziecko przed chorobami

34%

47%

Boję się zachorowania na poważne choroby

28%

Widzę rosnącą skalę zachorowań / widzę, że coraz
więcej dzieci choruje

8%

Tak zaleca mi lekarz rodzinny / pediatra

6%

Stosuję się do wszystkich zaleceń kalendarza szczepień

6%

Obawiam się pobytu dziecka w szpitalu

5%

Wiem, że szczepienia są bezpieczne

5%

42%

Obawiam się pobytu dziecka w szpitalu

39%

Wiem, że szczepienia są bezpieczne

39%

37%

Tak zaleca mi lekarz rodzinny / pediatra
Pozostałe moje dzieci są zaszczepione

26%

Tak zaleca mi położna / pielęgniarka

10%

Tak zalecała mi rodzina / znajomi / inne mamy

10%

N=489 Podstawa procentowania: matki, które wykonują szczepienia obowiązkowe i/lub zalecane

Badanie ilościowe na matkach dzieci 6 tygodni – 5 lat, N=500, badanie online, maj 2019
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Rotawirusy: zachorowania i postawy wobec szczepienia

Z DOŚWIADCZEŃ MAM WYNIKA, ŻE ROTAWIRUS:
1.

Jest najczęściej przynoszony z przedszkola / żłobka

2.

Łatwo się nim zarazić (także na linii dziecko – dorosły)

3.

Jego objawy dokuczają przez kilkanaście godzin, czasem też kilka dni


4.

W niewielu przypadkach można się obejść bez konieczności konsultacji
lekarskiej (mała uciążliwość i intensywność objawów chorobowych)


5.

Biegunka rotawirusowa może prowadzić do odwodnienia dziecka i
konieczności hospitalizacji

6.

Ponad połowa mam obawia się konsekwencji zakażenia rotawirusem

Źródło: badanie jakościowe
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Choroby spowodowane przez rotawirusy są znane i wywołują obawy. Niemal wszystkie matki słyszały o
chorobach powodowanych przez rotawirusy i wiedzą jakie objawy im towarzyszą. Ponad połowa się ich
obawia (52%).
CHOROBY SPOWODOWANE PRZEZ ROTAWIRUSY…
ZNAJOMOŚĆ

ZNAJOMOŚĆ OBJAWÓW

Czy słyszała Pani o chorobach powodowanych przez rotawirusy?

OBAWA
W jakim stopniu obawia się Pani chorób spowodowanych
zakażeniem rotawirusem?

Jakie są Pani zdaniem objawy zakażenia rotawirusami?

NIE
Biegunka

3%

Gorączka

10%

Nie wiem / trudno powiedzieć
5 – W ogóle się nie obawiam

9%

4
Wymioty

TAK

97%
Ogółem, N=500

Nie wiem jakie są objawy
zakażenia rotawirusami

16%

29%

9%
3

Zarówno biegunka,
gorączka, jak i wymioty
Inne objawy

4%

83%

26%
2

2%

1 – bardzo się obawiam

26%

2%
Ogółem, N=500

Badanie ilościowe na matkach dzieci 6 tygodni – 5 lat, N=500, badanie online, maj 2019

Ogółem, N=500
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Większość dzieci nie przechodziła zakażenia rotawirusem. Te dzieci, które się z tym zetknęły miały zwykle
wszystkie objawy a ponad połowa matek uważa zakażenie za uciążliwe głównie z powodu dolegliwości
dziecka.
POWODY UCIĄŻLIWOŚCI CHOROBY

UCIĄŻLIWOŚĆ CHOROBY

OBJAWY CHOROBY

Jak określiłaby Pani uciążliwość zakażenia rotawirusem u
Pani dziecka dla Pani i domowników?

Jakie były objawy zakażenia rotawirusem, które wystąpiły w
przypadku Pani dziecka?

Biegunka

Pokazano odpowiedzi powyżej 10%

28%

5 – W ogóle nie było
uciążliwe

Gorączka

10%

1%
7%
15%

25%

Inne objawy
Nie pamiętam

3
61%

4%

77%

Cierpienie/ złe
samopoczucie/ choroba
dziecka

17%

Biegunka

16%

Pobyt w szpitalu

16%

N=104

2

52%

1%

25%

Wymioty

30%

Zarówno biegunka,
gorączka, jak i
wymioty

28%

Odwodnienie/ ryzyko
odwodnienia

4
Wymioty

Na czym polegała największa uciążliwość takiego zakażenia
dla Pani jako matki? [pytanie otwarte]

1 – bardzo uciążliwe
N=133
Podstawa: matki, które zadeklarowały wystąpienie choroby spowodowanej zakażeniem rotawirusem któregokolwiek ze swoich dzieci
Badanie ilościowe na matkach dzieci 6 tygodni – 5 lat, N=500, badanie online, maj 2019

12%

Gorączka

Całodobowa opieka nad
dzieckiem/ zmęczenie/
nieprzespane noce

11%
N=104
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Większość rodziców korzystała z konsultacji lekarskich w przypadku swoich dzieci. Ok 9-11% dzieci w
wieku 6 tygodni – 5 lat, według deklaracji matek, trafiło do szpitala z powodu zakażenia rotawirusem.

KONSULTACJA Z LEKARZEM

HOSPITALIZACJA DZIECKA

Czy z powodu zakażenia rotawirusowego dziecka korzystaliście Państwo z porady
lekarskiej?

TAK

– lekarz przyszedł z
wizytą domową

32%
Średnio: 1,5 razy
Mediana: 2 razy

TAK – byliśmy z wizytą u

81%

lekarza w przychodni

NIE, obyło się bez konsultacji
lekarskiej

48%

52%

Matek deklaruje, że TAK
Średnio: 1,74 raz
Mediana: 1 raz

13%

Czy z powodu zakażenia rotawirusowego dziecko przebywało w szpitalu?

Średnio: 5,16 dni
Mediana: 5

W przeliczeniu jest to
ok. 9%-11%
badanych dzieci w
wieku 6tyg – 5 lat, które
z powodu choroby
rotawirusowej były
hospitalizowane

Min: 1 dzień
Max: 12 dni

Podstawa: matki, które zadeklarowały wystąpienie choroby spowodowanej zakażeniem rotawirusem któregokolwiek ze swoich dzieci
Badanie ilościowe na matkach dzieci 6 tygodni – 5 lat, N=500, badanie online, maj 2019
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Prawie połowa matek deklaruje, że tylko one były na zwolnieniu lekarskim z powodu choroby dziecka.
Jednak niezależnie od płci rodzica zwolnienie trwało średnio 9 dni.
ZWOLNIENIE LEKARSKIE Z POWODU CHOROBY DZIECKA
Czy któreś z rodziców przebywało na zwolnieniu lekarskim wynikającym z konieczności opieki nad dzieckiem
w trakcie przechodzenia zakażenia rotawirusem? Jak długo trwało to zwolnienie?

TAK, tylko ja byłam na zwolnieniu
lekarskim
TAK, tylko ojciec dziecka był na takim
zwolnieniu

48%

Średnio: 7,79 dni
Mediana:7 dni
Min.: 2 dni
Max: 21 dni

W przeliczaniu na liczbę dzieci, w wieku 6 tyg-5 lat,
których przynajmniej jedno z rodziców brało zwolnienie
lekarskie z powodu choroby rotawirusowej
[wynik dla obojga rodziców].

Średnio: 8,59 dni
Mediana: 7 dni
Min: 2 dzień
Max: 27 dni

N=80

TAK, zarówno ja, jak i ojciec dziecka
byliśmy na takim zwolnieniu po kolei

5%
NIE, ale ktoś inny opiekował się
chorym dzieckiem

12%
9%

NIE było takie potrzeby – ja albo ojciec
dziecka nie pracujemy i możemy
zostać w domu

25%

Średnio: 5,17 dni
Mediana: 5 dni
Min.: 1 dzień
Max: 15 dni
N=23

średnia
mediana
Min
max

Relatywnie dłuższe zwolnienia biorą marki
z niższym wykształceniem i matki
pierwszego dziecka.
Podstawa: matki, które zadeklarowały wystąpienie choroby spowodowanej zakażeniem rotawirusem któregokolwiek ze swoich dzieci
Badanie ilościowe na matkach dzieci 6 tygodni – 5 lat, N=500, badanie online, maj 2019

Dziecko przebywało
w szpitalu

Dziecko nie
przebywało w szpitalu

9,23 dni
7 dni
3 dni
27 dni

6,95 dni
6 dni
2 dni
14 dni

Różnice istotne statystycznie (przedział ufności 95%)
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Na podstawie informacji udzielonych przez matki, można zauważyć, że średnio 9–11% dzieci
w wieku 6 tygodni – 5 lat było w szpitalu z powodu zakażenia rotawirusem. Najczęściej okres
hospitalizacji to 5 dni, w dalszej kolejności 3 i 7 dni. 94% dzieci przebywa w szpitalu 3 dni lub
dłużej
POBYT W SZPITALU I JEGO DŁUGOŚĆ

ZWOLNIENIE LEKARSKIE

Czy z powodu zakażenia rotawirusowego dziecko przebywało w szpitalu? Ile dni?

Czy któreś z rodziców przebywało na zwolnieniu lekarskim wynikającym z
konieczności opieki nad dzieckiem w trakcie przechodzenia zakażenia rotawirusem?
Jak długo trwało to zwolnienie?

W przeliczeniu jest to ok.

9%-11%

W przeliczaniu na liczbę dzieci, w wieku 6 tyg-5 lat, których przynajmniej
jedno z rodziców brało zwolnienie lekarskie z powodu choroby
rotawirusowej [wynik dla obojga rodziców].

badanych dzieci w wieku 6tyg – 5 lat, które z powodu
choroby rotawirusowej były hospitalizowane

Średnio: 8,59 dni
Mediana: 7 dni
Min: 2 dzień
Max: 27 dni

Średnio: 5,23 dni
Mediana: 5 dni
23%

20%
8%

6%

1 dzień

3 dni

4 dni

19%
4%

5 dni

6 dni

4%

7 dni

8 dni

4%

10 dni

3%

12 dni

średnia
mediana
Min
max

Dziecko przebywało
w szpitalu

Dziecko nie
przebywało w szpitalu

9,23 dni
7 dni
3 dni
27 dni

6,95 dni
6 dni
2 dni
14 dni

Podstawa: dzieci matek, które zadeklarowały wystąpienie choroby spowodowanej zakażeniem rotawirusem któregokolwiek ze swoich dzieci
Badanie ilościowe na matkach dzieci 6 tygodni – 5 lat, N=500, badanie online, maj 2019
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Ponad połowa rodziców zaraża się od swoich dzieci chorobą wywołaną rotawirusem. W związku z
chorobą zarówno matki, jak i ojcowie przebywali na zwolnieniu lekarskim.

ZARAŻENIE SIĘ RODZICÓW OD CHOREGO DZIECKA
Czy Pani lub ojciec dziecka zaraziło się od dziecka chorobą rotawirusową?

TAK

N=71

ZWOLNIENIE LEKARSKIE Z POWODU
CHOROBY RODZICA
Czy przebywała Pani albo ojciec dziecka na zwolnieniu lekarskim z powodu Pana/Pani
choroby rotawirusowej? Jak długo trwało to zwolnienie lekarskie?

TAK, tylko ja byłam na
zwolnieniu lekarskim
TAK, tylko ojciec dziecka był
na takim zwolnieniu

47%
53%

TAK, zarówno ja, jak i ojciec
dziecka byliśmy na takim
zwolnieniu

NIE
NIE
N=133

26%

24%

Średnio: 5,62 dni
Mediana: 5 dni
Min.: 1 dzień
Max: 14 dni

18%

32%

Średnio: 5,59 dni
Mediana: 5 dni
Min.: 2 dni
Max: 14 dni

Podstawa: matki, które zadeklarowały wystąpienie choroby spowodowanej zakażeniem rotawirusem któregokolwiek ze swoich dzieci
Badanie ilościowe na matkach dzieci 6 tygodni – 5 lat, N=500, badanie online, maj 2019
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Matki mają bardzo wysoką znajomość szczepień dla dzieci. Nieco inaczej już kształtuje się
poziom wiedzy o tym, które szczepienia są bezpłatne dla rodziców. W przypadku
szczepień przeciwko rotawirusom: 90% matek zna, 67% wie, że są płatne dla rodziców i
85% wie, że są szczepieniami zalecanymi.

15%

85%

ZNAJOMOŚĆ SZCZEPIEŃ
Proszę z poniższej listy szczepień dzieci wybrać te, o których Pani kiedykolwiek słyszała. [możliwość wielu odpowiedzi z kafeterii]. A które z
tych szczepionek są według Pani płatne, rodzice muszą za nie płacić sami? A czy Pani zdaniem szczepienia przeciw rotawirusom są:

Matki wiedzące, że szczepienia przeciw
rotawirusom są zalecane – szczepienia dodatkowe,
uzupełniające szerszą ochronę dziecka

Świadomość odpłatności za szczepienia [spośród znanych szczepień]
6%

67%

48%

55%

7%

90%

88%

87%

28%

8%

15%

60%

6%

62%

21%

28%

6%

9%

83%

83%

82%

81%

80%

77%

75%

73%

72%

69%

Znane szczepienia
91%

90%

1%
Przeciwko
odrze,
śwince i
różyczce

PRZECIW
ROTAWIRUSOM

Przeciwko
pneumokokom

Przeciw
grypie

Przeciwko
tężcowi

Przeciw
ospie
wietrznej

Przeciwko
gruźlicy

Przeciwko
Przeciw
wirus.
kleszczozapaleniu
wemu
wątroby typu zapaleniu
B
mózgu

Badanie ilościowe na matkach dzieci 6 tygodni – 5 lat, N=500, badanie online, maj 2019

Przeciwko Przeciw
Przeciw
Przeciwko Przeciwko
krztuścowi meningo- wirus. zap.
zakażebłonicy
kokom
wątroby typu
niom
A (WZW typu wirusem
A)
HPV

Przeciwko
polio

Różnice istotne statystycznie (przedział ufności 95%)

Nie znam/
nie
pamiętam
szczepień
zalecanych
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Połowa mam zaszczepiła któreś ze swoich dzieci przeciw rotawirusom. Z kolei 33% matek, które tego nie
zrobiły nie planuje dokonać takiego szczepienia.

SZCZEPIENIE PRZECIWKO ROTAWIRUSOM
Czy zaszczepiła Pani swoje dziecko / dzieci przeciw rotawirusom?

50%
N=500

W przeliczeniu
ok. 29%
badanych dzieci zostało
zaszczepionych przeciw
rotawirusom

50%

TAK

NIE

A czy planuje Pani zaszczepić swoje dziecko / dzieci?

5%

22%

5
Zdecydowanie
zaszczepię

4
Raczej
zaszczepię

27%

39%
3
Nie wiem czy zaszczepię

20%

13%

2
Raczej nie
zaszczepię

1
Zdecydowanie
nie zaszczepię

33%

N=251
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Główną motywacją do zaszczepienia przeciw rotawirusom jest obawa przed zachorowaniem, ale również
chęć wykonania wszystkich szczepień w trosce o zdrowie dziecka.

MOTYWATORY
Dlaczego zaszczepiła lub planuje Pani zaszczepić dziecko / dzieci przeciw rotawirusom? [więcej niż 1 wskazanie, kafeteria odpowiedzi]

Boję się zachorowania na rotawirusa

47%

Chcę wykonywać wszystkie szczepienia, żeby uchronić moje dziecko przed chorobami

45%

Obawiam się pobytu dziecka w szpitalu

39%

Zalecił mi ją lekarz rodzinny / pediatra

37%

Widzę rosnącą skalę zachorowań / widzę, że coraz więcej dzieci choruje

31%

Wiem, że te szczepienia są bezpieczne

31%

Chcę uniknąć zarażania innych: dzieci i dorosłych

30%

Stosuję się do wszystkich zaleceń kalendarza szczepień

24%

Pozostałe moje dzieci są zaszczepione

15%

Ze względu na płynną formę szczepionki, która pozwala uniknąć 'kłucia' dziecka

13%

Zaleciła mi ją położna / pielęgniarka

12%

Poleciła mi rodzina / znajomi / inne mamy
N=318

Inne powody

9%

2%
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Główną barierą przed zaszczepieniem dziecka przeciwko rotawirusom jest koszt szczepienia. W drugiej
kolejności – obawa przed nadmiernym obciążeniem układu odpornościowego dziecka oraz powikłaniami
w postaci poważnych chorób, takich jak: autyzm, paraliż czy drgawki.
BARIERY
Dlaczego NIE zaszczepiła i NIE planuje Pani zaszczepić dziecko / dzieci przeciw rotawirusom? [więcej niż 1 wskazanie, kafeteria odpowiedzi]

NIE STAĆ MNIE NA TO SZCZEPIENIE, BO JEST ZA DROGIE
Boję się dodatkowo obciążać układ odpornościowy dziecka
Boję się, że może powodować poważne choroby dziecka, takie jak autyzm, paraliż czy drgawki
Szczepię dziecko tylko przeciw najpoważniejszym chorobom
Nie mam przekonania, że ta szczepionka jest bezpieczna
Boję się, że mimo szczepień, dziecko i tak zachoruje
Szczepionki zawierają niebezpieczne składniki takie jak rtęć czy aluminium
Szczepionka działa/chroni przed chorobą tylko przez jakiś czas
Boję się powikłań poszczepiennych takich jak gorączka, bóle brzucha, utrata wagi
Odradził mi lekarz rodzinny / pediatra
To jest jedynie szczepienie zalecane, więc nie muszę go robić
Uważam, że dziecko powinno przejść tę chorobę, to je uodporni
Prawdopodobieństwo, że dziecko zachoruje jest niewielkie
Odradziła mi położna / pielęgniarka
Nie wiem kiedy dziecko powinno być zaszczepione
Odradziła mi rodzina / inne mamy / znajomi
Inne powody
N=87
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28%
23%
21%
19%
19%
17%
17%
16%
13%
13%
12%
12%
11%
6%
4%
4%
12%
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Źródła informacji o szczepieniach

Lekarz pediatra, a następnie lekarz rodzinny są kluczowymi źródłami informacji o szczepieniach dzieci.

ŹRÓDŁA INFORMACJI O SZCZEPIANIACH
Gdzie poszukiwała Pani informacji o szczepieniach dzieci? [możliwość wielu odpowiedzi]
LEKARZ RODZINNY

Pediatra podczas wizyty przed wizytą szczepienną
Pediatra podczas pierwszej wizyty szczepiennej
Strony www o zdrowiu dziecka i opiece nad nim
Rodzina / znajomi / inne matki
Informacje znalezione w Internecie poprzez przeglądarkę
Pediatra w szpitalu po urodzeniu dziecka
Ulotki / plakaty / materiały drukowane w placówkach zdrowia, przychodniach
Położna środowiskowa podczas wizyty patronażowej / domowej
Fora online dla rodziców
Pielęgniarka podczas pierwszej wizyty szczepiennej
Pielęgniarka / położna w szpitalu po urodzeniu dziecka
Położna / lekarz / instruktor w szkole rodzenia
Pielęgniarka podczas wizyty / przed wizytą szczepienną
Pediatra podczas wizyty domowej
Materiały w prasie
Strony producentów szczepionek

Informacje w programach telewizyjnych
Ginekolog podczas wizyty w trakcie ciąży
Spoty telewizyjne

Informacje w programach radiowych
Inne
Nigdzie nie poszukiwałam informacji o szczepieniach dzieci

40%
33%
33%
30%
26%
24%
23%
19%
19%
19%
18%
16%
16%
16%
16%
10%
8%
8%
7%
5%
3%
3%
3%
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Jakikolwiek pediatra:

68%
Jakakolwiek położna
/ pielęgniarka:

49%
Internet:

49%
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Większość matek rozmawiała z lekarzem rodzinnym / pediatrą o szczepieniach przeciw rotawirusom, w
większości lekarze zachęcili je do tego szczepienia. O istotnej jego roli świadczy fakt, że matki, które
zaszczepiły którekolwiek swoje dziecko częściej rozmawiały z lekarzem i częściej były zachęcane niż
matki, które takiego szczepienia nie wykonały.
ROLA LEKARZA W ROZMOWACH O SZCZEPIENIACH NA ROTAWIRUSY
Czy rozmawiała Pani z lekarzem pediatrą / lekarzem rodzinnym na temat
szczepienia na rotawirusy?

Jak ocenia Pani Postawę lekarza wobec zaszczepienia dziecka przeciw rotawirusom?

lekarz NIE ZACHĘCIŁ
mnie do tego
szczepienia

64%

17%

TAK
27%

73%

lekarz ZACHĘCIŁ
mnie do tego
szczepienia

N=365

83%

Ogółem, N=500

NIE
90%

95%

matek, które zaszczepiły którekolwiek swoje dziecko
przeciw rotawirusom, rozmawiało z lekarzem o

matek, które zaszczepiły którekolwiek swoje dziecko
przeciw rotawirusom, było zachęconych przez lekarza vs

szczepieniu, vs 57% matek, które nie zaszczepiły

64% matek, które nie zaszczepiły

Badanie ilościowe na matkach dzieci 6 tygodni – 5 lat, N=500, badanie online, maj 2019

Dla
matek, lekarz pediatra
przy wyborze
szczepienia dla
dziecka;

59%

Dla
pediatra
jest największym
autorytetem w tym
zakresie.
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Opinie o włączeniu szczepienia przeciw rotawirusom do bezpłatnych dla
rodziców szczepień obowiązkowych

70% mam uważa, że szczepienia przeciw rotawirusom powinny być włączone do Programu Szczepień
Obowiązkowych. Niemal połowa, bo 44% z mam uważa, że szczepienia przeciw rotawirusom powinny być
włączone w pierwszej kolejności.
POSZERZENIE ZAKRESU SZCZEPIEŃ OBOWIĄZKOWYCH O SZCZEPIENIA ZALECANE
Które szczepienia z obecnie zalecanych, powinny być Pani zdaniem włączone do Programu
Szczepień Obowiązkowych, czyli szczepień bezpłatnych dla rodziców? [więcej niż 1 wskazanie]

PRZECIW ROTAWIRUSOM

Miejsce w
rankingu

70%

Przeciw kleszczowemu zapaleniu mózgu

63%

Przeciw meningokokom

55%

Przeciwko zakażeniom wirusem HPV

44%

Przeciw ospie wietrznej

43%

Przeciw wirusowemu zapaleniu wątroby typu A
(WZW typu A)

41%

Przeciw grypie

N=500

Proszę teraz uszeregować te szczepienia w kolejności od tego, które Pani zdaniem powinny
zostać w pierwszej kolejności włączone do Programu Szczepień Obowiązkowych. [rangowanie
wybranych]

28%

Żadne z powyższych

4%

Nie wiem

3%

N=468

% matek wskazujących
dane szczepienie na
pierwszym miejscu

1

PRZECIW ROTAWIRUSOM

44%

2

Przeciw kleszczowemu zapaleniu mózgu

22%

3

Przeciw meningokokom

13%

4

Przeciw ospie wietrznej

7%

5

Przeciwko zakażeniom wirusem HPV

6%

6

Przeciw wirusowemu zapaleniu wątroby typu A (WZW typu A)

6%

7

Przeciw grypie

3%

Ranking budowany w oparciu o sumę punktów przydzielanych zgodnie z zasadą: za każde
pierwsze miejsce 7 pkt, drugie 6 pkt aż do 7 miejsca, gdzie przyznawany jest 1 pkt.
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Zdecydowana większość, bo 3 na 4 matki, deklaruje, że zaszczepiłyby swoje dziecko przeciw
rotawirusom, gdyby były one bezpłatne dla rodziców, wpisane na listę szczepień obowiązkowych. 66%
matek, które nie zaszczepiły swojego dziecka przeciw rotawirusom, zdecydowałoby się na to szczepienie,
gdyby było ono bezpłatne dla rodziców, wpisane na listę szczepień obowiązkowych.

SKŁONNOŚĆ DO ZASZCZEPIENIA
Proszę określić na ile skłonna byłaby Pani zaszczepić swoje dziecko przeciw rotawirusom, gdyby szczepionka była bezpłatna, wpisana na listę szczepień obowiązkowych? Gdyby
dzisiaj miałaby Pani podjąć decyzję o szczepieniu, to na ile byłaby Pani skłonna zaszczepić swoje dziecko przeciw rotawirusom, gdyby byłyby one bezpłatne, wpisane na listę
szczepień obowiązkowych?

66% mam, które NIE
50%
N=500

26%

5
Zdecydowanie BYM zaszczepiła

4
raczej bym
zaszczepiła

10%

7%

5%

3
2
1
nie wiem czy raczej bym Zdecydowa
bym
nie
nie bym nie
zaszczepiła zaszczepiła zaszczepiła

zaszczepiły dotychczas dziecka,
zdecydowałaby się na
szczepienie bezpłatne dla
rodziców
vs

87%

76%

12%
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które już zaszczepiły
dziecko zdecydowałaby się na
to ponownie
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77% matek zgadza się ze stwierdzeniem:
„Szczepienia przeciw rotawirusom powinny być zaliczane
do szczepień obowiązkowych, dzięki czemu byłyby one
dostępne bezpłatnie dla rodziców”

Badanie ilościowe na matkach dzieci 6 tygodni – 5 lat, N=500, badanie online, maj 2019

W jakim stopniu zgadza się Pani ze stwierdzeniem: [skala 1-5, gdzie
1 zdecydowanie się nie zgadzam, a 5 zdecydowanie się zgadzam]
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Podsumowując…

97% matek jest
świadomych chorób
spowodowanych
zakażeniem rotawirusem, a
52% matek się ich obawia

77% matek dzieci, które
przebyły chorobę
spowodowaną
rotawirusem, uznaje ją za
uciążliwą dla dziecka i
domowników

91% matek zna
szczepienia przeciw
rotawirusom.
Matki, które nie zaszczepiły
żadnego swojego dziecka i
nie planują zaszczepić
przeciw rotawirusom,
decyzję motywują głównie
wysokim kosztem
szczepienia

70% matek uważa, że
szczepienia przeciw
rotawirusom powinny być
włączone do Programu
Szczepień Obowiązkowych
dzięki czemu byłyby
bezpłatne dla rodziców.
44% matek uważa, że
powinny być włączone w
pierwszej kolejności
spośród innych szczepień.
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