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Wykaz skrótów i akronimów
AGE

ostry nieżyt żołądka i jelit (ang. acute gastroenteritis)

AOTMiT

Agencja Oceny Technologii Medycznych i Taryfkacji

ChPL

Charakterystyka Produktu Leczniczego

CI

przedział ufności (ang. confidence interval)

ESPGHAN

Europejskie Towarzystwo Gatroenterologii, Hepatologii i Żywienia Dzieci (ang.
European Society for Paediatric Gastroenterology, Hepatology and Nutrition)

ESPID

Europejskie Towarzystwo Dziecięcych Chorób Zakaźnych (ang. European Society for
Paediatric Infectious Diseases)

EuroRotaNet

European Rotavirus Surveillance Network

G1P[8],
G3P[8],
G9P[8]

G2P[4],
G4P[8],

genotypy rotawirusa najczęściej występujące w Europie, nazwy odnoszą się do dwóch
powierzchniowych białek zewnętrznego kapsydu: VP7 (genotyp G) oraz VP4 (genotyp P)

GIS

Główny Inspektorat Sanitarny

GUS

Główny Urząd Statystyczny

JGP

Jednorodne Grypy Pacjentów

NFZ

Narodowy Fundusz Zdrowia

NIZP-PZH

Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego – Państwowy Zakład Higieny

OPD

oddział pomocy doraźnej

PSO

Program Szczepień Ochronnych

PZEdsPSO

Pediatryczny Zespół Ekspertów ds. Programu Szczepień Ochronnych

REST

akronim badania klinicznego skuteczności i bezpieczeństwa 5-walentnej szczepionki
przeciwko rotawirusom (ang. Rotavirus Efficacy and Safety Trial)

RRR

względna redukcja ryzyka (ang. relative risk reduction)

RV

rotawirus (ang. rotavirus)

RV1

monowalentna szczepionka przeciwko rotawirusowom (ang. monovalnet rotavirus
vaccine)

RV5

5-walentna szczepionka przeciw rotawirusom (ang. pentavalent rotavirus vaccine)

RVGE

nieżyt żołądka
gastroenteritis)

WHO

Światowa Organizacja Zdrowia (ang. World Health Organization)

ZUS

Zakład Ubezpieczeń Społecznych

i

jelit

wywołany

3

zakażeniem

rotawirusem

(ang. rotavirus
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Kluczowe informacje z raportu
W oparciu o dane epidemiologiczne i kosztowe przeprowadzono oszacowanie korzyści
kliniczno-ekonomicznych z wprowadzenia do Programu Szczepień Ochronnych (PSO)
w Polsce obowiązkowych szczepień przeciwko rotawirusom.
Ostra postać biegunki wywoływana jest przez 6 głównych genotypów rota wirusa. Dystrybucja
poszczególnych genotypów jest zmienna w poszczególnych latach oraz pomiędzy
poszczególnymi regionami Europy. Koniecznie jest zapewnienie szerokiego zakresu
profilaktyki względem genotypów rotawirusa, najczęściej wywołujących zachorowania.
Zakażenia rotawirusowe stanowią poważne obciążenie systemu ochrony zdrowia,
wynikające z częstych hospitalizacji dzieci z powodu zakażeń rotawirusami. Rzeczywista
liczba hospitalizacji dzieci z powodu zapalenia żołądka i jelit w Polsce, spowodowanych
przez zakażenia o potwierdzonym lub prawdopodobnym infekcyjnympodłożu w latach 20122017 utrzymywała się na poziomie ponad 50 tys. rocznie.
Wyniki badań klinicznych, przeprowadzonych na terenie Europy wskazują, że profilaktyka
zakażeń rotawirusowych za pomocą 5-walentnej szczepionki przeciwko rotawirusom
jest wysoce skuteczna i wiąże się z zapobieganiem występowaniu rotawirusowego zapalenia
żołądka i jelit o ciężkim przebiegu (o 97% w 1. roku i o 88% w 2. roku od zaszczepienia).
Ochrona w zapobieganiu hospitalizacjom i wizytom ambulatoryjnym z powodu
rotawirusowego nieżytu żołądkowo-jelitowego utrzymuje się do 7. roku życia dziecka.
W krajach europejskich, gdzie od wielu lat realizowane są ogólnokrajowe, finansowane przez
państwo programy szczepień przeciwko rotawirusom (m.in. Austria, Finlandia, Belgia), liczba
hospitalizacji z powodu rotawirusowego zapalenia żołądka i jelit zmniejszyła się o od 80%
do 98%. Równolegle w poszczególnych państwach obserwowano redukcję rotawirusowych
zakażeń wewnątrzszpitalnych i porad ambulatoryjnych.
Prognozuje się, że w przypadku braku powszechnych, obowiązkowych szczepień przeciwko
rotawirusom w ramach PSO w Polsce, liczba hospitalizacji z powodu RVGE pozostanie
na wysokim poziomie około 55 tys. rocznie przy wydatkach NFZ na hospitalizacje z tej
przyczyny rzędu 144 mln zł rocznie.
Ekstrapolacja populacyjnych efektów szczepień w Austrii do warunków polskich pozwala
przypuszczać, że wprowadzenie powszechnych, obowiązkowych szczepień przeciwko
rotawirusom do PSO będzie generowało oszczędności przewyższające koszty zakupu
szczepionek już od 2. roku. Szacuje się, że zysk netto NFZ, będący wynikiem unikniętych
hospitalizacji z powodu zakażeń RV, wyniesie rocznie od29 do 39 mln zł.
W wyniku zmniejszenia hospitalizacji z powodu nieżytu żołądka i jelit wywołanego
zakażeniem rotawirusem (ang. rotavirus gastroenteritis, RVGE) po wprowadzeniu
powszechnych, obowiązkowych szczepień przeciwko rotawirusom strata produktywności
społeczeństwa może zostać zmniejszona o około 40 mln zł rocznie.
Jedynie obowiązkowe, bezpłatne szczepienia są gwarancją najwyższego odsetka
zaszczepionych dzieci a tym samym osiągnięcia największych efektów populacyjnych.
Wprowadzenie w Polsce powszechnych, finansowanych z budżetu państwa szczepień
przeciwko rotawirusom, jest wysoce uzasadnione poprawą zdrowia publicznego,
oszczędnościami NFZ oraz pozytywnym wpływem na produktywność społeczeństwa.
Wprowadzenie obowiązkowych szczepień przeciwko rotawirusom do Programu Szczepień
Ochronnych (PSO) w 4-letnim horyzoncie czasowym wiązałoby się z istotnymi korzyściami
ze strony systemu opieki zdrowotnej wyrażonymi poprzez istotną redukcję kosztów
hospitalizacji. Wygenerowane oszczędności zbilansowałyby koszty zakupu szczepionek już

4

Nieżyt żołądkowo-jelitowy wywołany przez rotawirusy:
kliniczne i ekonomiczne korzyści wynikające z wprowadzenia powszechnych szczepień profilaktycznych

od 2. roku po wprowadzeniu obowiązkowych szczepień przeciwko rotawirusom. Po stronie
kosztów społecznych należy spodziewać się zwiększenia produktywności społeczeństwa,
będącego wynikiem unikniętych nieobecności w pracy rodziców dzieci chorych na nieżyt
żołądka i jelit wywołany zakażeniem rotawirusem (RVGE). Wartości kosztów
i oszczędności przedstawiono na wykresie poniżej.
Ryc.

1.

Podsumowanie szacowanych kosztów szczepień przeciwko rotawirusom
oraz możliwych oszczędności z tytułu unikniętych hospitalizacji z powodu
RVGE oraz unikniętych kosztów pośrednich absencji w pracy opiekunów
po wprowadzeniu obowiązkowych szczepień przeciwko rotawirusom do PSO.

RVGE – nieżyt żołądka i jelit wywołany zakażeniem rotawirusem (ang. rotavirus gastroenteritis)
PSO – Program Szczepień Ochronnych
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1 Cel opracowania
Zakażenia rotawirusowe stanowią istotny problem kliniczny, epidemiologiczny
i ekonomiczny. Jest to częsty powód konsultacji dziecka w podstawowej opiece zdrowotnej
oraz jedna z najczęstszych przyczyn hospitalizacji dzieci na oddziałach pediatrycznych
i zakaźnych. Ze względu na wysoką zapadalność na rotawirusowy nieżyt żołądkowo-jelitowy
(ang. rotavirus gastroenteritis, RVGE) w populacji dzieci w wieku < 5 lat, koszty leczenia
po stronie płatnika są bardzo wysokie, z czego większość wydatków przypada
na hospitalizacje. Co więcej choroba dziecka to nie tylko koszty medyczne, ale również
absencja w pracy jego rodziców. Najprostszym sposobem na uniknięcie powyższych kosztów
zarówno po stronie państwa jak i społeczeństwa jest profilaktyka zakażeń poprzez
powszechne szczepienia.
Celem niniejszego opracowania jest omówienie aktualnych informacji dotyczących
przebiegu zakażeń rotawirusowych i sytuacji epidemiologicznej w Polsce. Przedstawiona
zostanie również skuteczność szczepień przeciwko rotawirusom na podstawie badań
naukowych oraz efektów prowadzenia powszechnych szczepień w państwach europejskich.
Na podstawie dostępnych danych Narodowego Funduszu Zdrowia (NFZ), Głównego Urzędu
Statystycznego (GUS), Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) zostaną oszacowane
konsekwencje
epidemiologiczne
i
ekonomiczne
wprowadzenia
powszechnych,
obowiązkowych szczepień przeciwko rotawirusom do Programu Szczepień Ochronnych (PSO)
w Polsce.
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2 Rotawirusowy nieżyt żołądkowo-jelitowy
Czynniki infekcyjne stanowią najczęstszą przyczynę ostrego nieżytu żołądkowo-jelitowego
(ang. acute gastroenteritis , AGE) u dzieci. Dominują wśród nich zakażenia wirusowe,
rzadziej bakteryjne lub wywołane toksynami bakteryjnymi. Rotawirusy są najczęstszym
czynnikiem etiologicznym biegunek u niemowląt i małych dzieci (ESPHAGN/ESPID 2014).

2.1 Przebieg zakażeń rotawirusowych
Najbardziej wrażliwą na zakażenia rotawirusowe (ang. rotavirus, RV) jest populacja dzieci
w wieku od 3 miesięcy do 3 lat. Zachorowania dotyczą głównie małych dzieci (6-23

m.ż.) i w tej grupie wiekowej przebiegają najciężej ze względu na większe ryzyko
odwodnienia. (Velázquez 1996, ECDC 2017).
Do zakażenia dochodzi drogą pokarmową, poprzez kontakt z osobami chorymi lub skażonymi
przedmiotami (Łoś-Rycharska 2011). Infekcję rotawirusową charakteryzuje pojawienie się
ostrej, wodnistej biegunki, trwającej od 4 do 7 dni oraz wymiotów i podwyższonej
temperatury ciała. Przebieg choroby jest zróżnicowany od bezobjawowego do ciężkiego.
Przy nasilonych objawach już po 2-3 dniach może dojść do poważnego w skutkach
odwodnienia dziecka, zaburzeń metabolicznych i niewydolności narządowej. Ze względu
na intensywne wymioty nawadnianie doustne często jest niemożliwe a leczenie polega
na pozajelitowym nawadnianiu w ramach hospitalizacji (Bernstein 2009, Łoś-Rycharska
2011). Przebieg choroby u niemowląt może być zatem gwałtowny i nieprzewidywalny
(Velázquez 1996).
Rotawirusy są wysoce zakaźne a do wywołania choroby wystarczy tylko 10-100 jego cząstek.
Ponadto duża oporność wirusa wobec zwykłych środków dezynfekcyjnych ułatwia szybkie
szerzenie się zakażenia w skupiskach dzieci takich jak żłobki, przedszkola oraz oddziały
szpitalne (Łoś-Rycharska 2011, Jackowska 2014).

2.2 Kliniczne aspekty zakażeń rotawirusowych
Zidentyfikowano dziewięć głównych typów rotawirusa, oznaczonych od A do I. Klasyfikacja
rotawirusów opiera się na specyficzności antygenowej dwóch białek warstwy zewnętrznej
kapsydu wirusa: VP7 ( genotyp G) oraz VP4 ( genotyp P). W Europie dominuje głównie typ A
i należące do niego genotypy:: G1P[8], G2P[4], G3P[8], G4P[8], G9P[8] oraz G12P[8].
Genotypy te odpowiadają za co najmniej 90% wszystkich infekcji RV u ludzi (WHO 2013).
Infekcje rotawirusowe w Europie charakteryzuje w skali roku sezonowość z obserwowanym
szczytem zachorowań zima i wiosną (ECDC 2017). Badania prowadzone przez European
Rotavirus Surveillance Network (EuroRotaNet) w 14 państwach Europejskich wykazały,
że dystrybucja poszczególnych genotypów rotawirusa jest zmienna w poszczególnych latach
(Ryc. 2). W ostatnich sezonach epidemicznych obserwuje się coraz mniejszą dystrybucję
genotypu G1P[8]. Co więcej dużą zmienność obserwuje się również pomiędzy poszczególnymi
państwami w trakcie jednego sezonu epidemicznego (EuroRotaNet 2017). Każda kolejna
infekcja rotawirusowa w 91% przypadków jest wywoływana przez inny genotyp wirusa
(Velázquez 1996). Wobec tak dużej zmienności rotawirusa konieczne jest zapewnienie
szerokiego zakresu profilaktyki względem genotypów RV najczęściej wywołujących
zachorowania.
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Ryc. 2. Dystrybucja poszczególnych genotypów rotawirusa w latach 2006-2016 w Europie
(EuroRotaNet 2017).

2.3 Epidemiologia zakażeń rotawirusowych
Zakażenia rotawirusowe są bardzo powszechne w populacji dzieci. Szacuje się, że w Europie
rotwirusowy nieżyt żołądkowo-jelitowy w populacji w wieku <5 lat występuje u od 2 do 5
dzieci na 100 rocznie (Poelaert 2018). Prawie każde dziecko przechodzi co najmniej jedno
zakażenie rotawirusowe do ukończenia 5. roku życia, przy czym w 69% przypadków są to
dwie infekcje a w 42% przypadków trzy (Velázquez 1996, Bernstein 2009).
Najnowsze dane Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego – Państwowego Zakładu Higieny
(NIZP-PZH) wskazują, że w roku 2017 zgłoszono około 33,0 tys. zakażeń rotawirusowych, choć
należy zaznaczyć, że zgodnie z opiniami ekspertów, znacząca część zakażeń nie jest
zgłaszana, pomimo istniejącego w tym zakresie obowiązku. Niemniej jednak, na podstawie
tych danych można wskazać, że 78,9% zgłoszonych przypadków RVGE (26,0 tys.) dotyczy
populacji dzieci w wieku 0-4 lat. Jednocześnie według danych NIZP-PZH w roku 2017 aż 91,9%
zgłoszonych przypadków zakażeń RV poddano hospitalizacji (NIZP-PZH 2018a). Wskazuje to
na znaczące obciążenie systemu ochrony zdrowia kosztami leczenia RVGE, co potwierdzają
równolegle dane Narodowego Funduszu Zdrowia (patrz rozdział 2.4 poniżej).
W Europie i innych państwach uprzemysłowionych, rotawirusowe zapalenia żołądka i jelit
rzadko jest przyczyną zgonu ze względu na wysoki poziom opieki medycznej (SorianoGabarro 2006, ESPHAGN/ESPID 2014). Podobnie w Polsce bardzo sporadycznie odnotowuje
się zgony z powodu nieżytu żołądkowo-jelitowego w populacji dzieci wieku 0-4 lata. W latach
2012-2016 były to łącznie 2 przypadki zgonów z powodu wirusowego lub innego określonego
zakażenia jelitowego (ICD-10 A08, NIZP-PZH 2013-2017).
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2.4 Obciążenie systemu opieki zdrowotnej
Według danych pochodzących z raportów Jednorodnych Grup Pacjentów (JGP) Narodowego
Funduszu Zdrowia (NFZ) w roku 2017 wystąpiło około 89 tys. hospitalizacji dzieci z powodu
infekcyjnego i nieinfekcyjnego zapalenia żołądka i jelit (grupa JGP P.22, JGP dane). Liczba
hospitalizacji z powodu nieżytu żołądkowo-jelitowego o potwierdzonej etiologii
rotawirusowej (rozpoznanie ICD1-10 A08.8) wyniosła ok. 25,2 tysięcy. Jednocześnie w ramach
grupy P.22 aż 32% (28,5 tys.) stanowiły hospitalizacje z powodu biegunki i zapalenia
żołądkowo-jelitowego o prawdopodobnie zakaźnym pochodzeniu (ICD-10 A09). Biorąc pod
uwagę niepełną diagnostykę ostrych biegunek u dzieci, uznaje się, że rozpoznania
o prawdopodobnie infekcyjnym podłożu dotyczą głównie infekcji rotawirusowych
(Jackowska 2014, PZH 2018a). Tym samym można oszacować, że rzeczywista liczba
hospitalizacji z powodu zapalenia żołądka i jelit, spowodowanych przez zakażenie
o potwierdzonym lub prawdopodobnym infekcyjnym podłożu w 2017 roku wyniosła około 53,7
tysięcy. Dane NFZ wskazują, że liczba hospitalizacji z powodu nieżytu żołądkowo-jelitowego
o prawdopodobnym lub potwierdzonym podłożu infekcyjnym na przestrzeni lat 2012-2017
utrzymuje się na niezmiennie wysokim poziomie około 50 tysięcy rocznie (Ryc. 3). Jak
wskazują eksperci, dane NIZP-PZH o liczbie przypadków zakażeń RV i hospitalizacji z tej
przyczyny, mogą być niedoszacowane ze względu na niepełną diagnostykę i raportowanie
(Jackowska 2014 ). Tym samym dane NFZ o liczbie hospitalizacji dzieci z powodu biegunki
o potwierdzonej lub prawdopodobnie zakaźnej przyczynie w sposób wiarygodny
odzwierciedlają realne obciążenie płatnika hospitalizacjami z powodu zakażeń
rotawirusowych.
Ryc. 3. Liczba hospitalizacji z powodu nieżytu żołądkowo-jelitowego o prawdopodobnym
lub potwierdzonym podłożu infekcyjnym w Polsce w latach 2012-2017 (grupa
P.22, JGP dane).

Zakażenia rotawirusowe stanowią poważny problem szpitalny, dotyczący zwłaszcza
oddziałów pediatrycznych. Według danych Głównego Inspektoratu Sanitarnego (GIS) w 2017
roku rotawirusy odpowiadały za 17% ognisk epidemicznych zakażeń szpitalnych i stanowiły
ich drugą przyczynę po Clostridium difficile (GIS 2018). Szacuje się, że zakażenia
wewnątrzszpitalne w populacji dzieci mogą stanowić nawet około 23% wśród ogólnej liczby
zakażeń rotawirusowych leczonych szpitalnie (Kuchar 2012). Wewnątrzszpitalne zakażenia
rotawirusowe mogą powodować powikłania podczas leczenia innych jednostek chorobowych
i wydłużać czas hospitalizacji dzieci przyjętych z innej przyczyny. Przedstawione powyżej
9
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dane nie uwzględniają obciążenia systemu opieki zdrowotnej związanego z poradami
w ramach podstawowej opieki zdrowotnej. Szacuje się, że rocznie około 172 tys. dzieci
wymaga porad ambulatoryjnych i zgłasza się do lekarza z objawami zakażeń rotawirusowych
(Jackowska 2014).
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3 Profilaktyka zakażeń rotawirusowych
Profilaktyka zakażeń rotawirusowych obejmuje m.in. wzmożone przestrzeganie zasad
higieny oraz izolowanie chorych. Duża odporność na czynniki dezynfekcyjne sprawia,
że działania te nie zawsze przynoszą oczekiwane efekty (Łoś-Rycharska 2012). Wobec
powyższego oraz w sytuacji wysokiej zapadalności na zakażenia RV w populacji dzieci
w wieku < 5 lat, jedyną skuteczną metodą zmniejszenia liczby zachorowań i hospitalizacji
z powodu RVGE wśród dzieci jest profilaktyka w postaci powszechnych szczepień
ochronnych.

3.1 Dostępne szczepionki przeciwko rotawirusom
Od 2006 roku w Europie dostępne są dwie szczepionki przeciwko rotawirusom –
monowalentna (ang. monovalnet rotavirus vaccine, RV1) oraz 5-walentna (ang. pentavalent
rotavirus vaccine, RV5). Charakterystykę obu szczepionek przedstawiono w Tab. 1.
Szczepionka RV1 zawiera jeden genotyp rotawirusa, natomiast szczepionka RV5 – pięć
najczęściej występujących genotypów. Każda ze szczepionek podawana jest doustnie.
Dostępne badania wskazują, że co najmniej dwanatural ne zakażenia RV w przeszłości
powodują nabycie odporności przeciwko umiarkowanej i ciężkiej postaci RVGE. Tym samym
przypuszcza się, że więcej niż dwie dawki szczepionki są konieczne do zapewnienia pełnej
ochrony (Velázquez 1996).
Ponadto jak przedstawiono wcześniej, zakażenia rotawirusowe charakteryzuje duża
zmienność, co do genotypówje wywołujących (porównaj rozdział 2.2). Zgodnie z danymi
EuroRotaNet, korzyści wynikające z zapobiegania RVGE mogą być znacząco wyższe (od 35%
do nawet 80%) w przypadku zapewnienia szerokiego zakresu protekcji przeciwko kilku
najbardziej patogennym genotypom wirusa (EuroRotaNet 2017, PZEPSO 2018, Załęski 2018).
Tab. 1. Charakterystyka dostępnych szczepionek przeciwko rotawirusom dostępnych
w Europie (Rotarix® ChPL, Rotateq® ChPL).
Parametr

Szczepionka monowalentna (RV1)

Szczepiona 5-walentna (RV5)

Szczep wirusa

Jeden szczep ludzki

5 szczepów ludzko-bydlęcych

Skład antygenowy

RIX4414: G1P[8]

RV typ: G1, G2, G3, G4,P1A[8]

Formulacja

Szczepionka żywa, atenuowana

Szczepionka żywa

Liczba dawek

2 dawki w podaniu doustnym

3 dawki w podaniu doustnym

Wiek dziecka

6. – 16. tydzień życia
cykl szczepień musi być ukończony
najpóźniej do 24. tygodnia życia.

6. – 22. tydzień życia
cykl szczepień musi być ukończony do
32. tygodnia życia

Data dopuszczenia do
obrotu w Europie

2006 rok

2006 rok
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Czas, kiedy można podać szczepionki przeciwko rotawirusom jest stosunkowo krótki i ściśle
określony. Zgodnie ze wskazaniem rejestracyjnym szczepienie przeciwko rotawirusom należy
rozpocząć między 6. a 12. tygodniem życia i zakończyć do ukończenia przez dziecko 24.
lub 32. tygodnia życia, w zależności od szczepionki. Podanie szczepionki w tak wąskim oknie
terapeutycznym podyktowane jest zapewnieniem jak największych korzyści ze szczepienia
przy zachowaniu minimalnego ryzyka powikłań poszczepiennych (ESPGHAN/ESPID 2014).

3.2 Zalecenia szczepień przeciwko rotawirusom
Międzynarodowe towarzystwa naukowe, w oparciu o wysokiej jakości dowody naukowe,
jednogłośnie zalecają rutynową profilaktykę przeciwko zakażeniom rotawirusowym
w ramach powszechnych szczepień dzieci. W 2007 roku Światowa Organizacja Zdrowia (ang.
World Health Organization, WHO) wydała po raz pierwszy rekomendacje, w których zaleca
w łączenie szczepienia przeciwko RV do Narodowych Programów Szczepień Ochronnych
we wszystkich państwach. Stanowisko to jest podtrzymywane w ostatnich zaleceniach WHO,
według których szczepienie przeciwko rotawirusom powinno być priorytetem z uwagi
na wysoką skuteczność szczepień i istotny, korzystny wpływ na zdrowie publiczne (WHO
2007, 2013). W 2014 roku Europejskie Towarzystwo Gastroenterologii, Hepatologii i Żywienia
Dzieci (ang. European Society for Paediatric Gastroenterology, Hepatology and Nutrition,
ESPGHAN) oraz Europejskie Towarzystwo Dziecięcych Chorób Zakaźnych ( ang. European
Society of P aediatric Infectious Diseases, ESPID) odniosły się do profilaktyki zakażeń
rotawirusowych u dzieci w wieku < 5. roku życia (ESPGHAN/ESPID 2014). Zgodnie
z aktualnymi rekomendacjami ESPGHAN/ESPID szczepienia przeciwko RV powinny być
dostępne dla wszystkich zdrowych dzieci w Europie i zostać zintegrowane z europejskimi
programami szczepień masowych (ESPGHAN/ESPID 2014).

3.3 Finansowanie szczepienia przeciwko
rotawirusom w Europie
W chwili obecnej finansowane przez państwo powszechne szczepienia przeciwko
rotawirusom zaimplementowano w 13 państwach europejskich (Tab. 2). W większości z nich
szczepienia są całkowicie refundowane z wyjątkiem Belgii, gdzie płatnik pokrywa 75%
kosztów szczepionki. Belgia i Luksemburg, jako pierwsze w Europie wprowadziły w 2006 roku
do powszechnych szczepień profilaktykę RVGE. (Tab. 2).
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Tab. 2. Państwa europejskie, w których wprowadzono szczepienia przeciwko rotawirusom
do kalendarza szczepień obowiązkowych (Poelaert 2018, ECDC 2017).
Kraj

Rok wprowadzenia do
narodowego PSO

Poziom refundacji

Austria

2007

100%

Belgia

2006

75%

Estonia

2014

100%

Finlandia

2009

100%

Grecja

2012

100%

Irlandia

2016

100%

Litwa

2015

100%

Luksemburg

2006

100%

Niemcy

2013

100%

Norwegia

2014

100%

Szwecja

2014 – refundacja w 8/21
regionów administracyjnych
Szwecji, od IX 2017 cała
populacja dzieci

100%

Wielka Brytania

2013

100%

Włochy

2017

100%

PSO – Program Szczepień Ochronnych

3.4 Szczepienia przeciwko rotawirusom w Polsce
Według Programu Szczepień Ochronnych (PSO) na rok 2019, szczepienia przeciwko
rotawirusom są zalecane dzieciom w wieku do ukończenia 24. tygodnia życia i nie są
finansowane z budżetu państwa (MZ 2018). Całkowity koszt cyklu szczepienia w chwili
obecnej pokrywają więc opiekunowie dziecka. Niewątpliwie jest to główna bariera
w podejmowaniu decyzji o szczepieniu dzieci, pomimo zalecenia w PSO profilaktyki zakażeń
rotawirusowych. Ceny rynkowe jednej dawki wahają się od około 230 zł do około 350 zł.
Wprowadzenie bezpłatnych, obowiązkowych szczepień przeciwko rotawirusom do Programu
Szczepień Obowiązkowych znalazło się wśród priorytetów wskazanych przez Radę SanitarnoEpidemiologiczną, będącą ciałem doradczym przy Głównym Inspektoracie Sanitarnym (GIS)
oraz Pediatryczny Zespół Ekspertów ds. Programu Szczepień Ochronnych (PZEdsPSO)
przy Ministrze Zdrowia (PZEdsPSO 2018). Głównym uzasadnieniem do wprowadzenia
profilaktyki zakażeń RV w opinii ekspertów jest wysoka częstość zakażeń rotawirusowych
w Polsce i wiążące się z nimi obciążenie systemu opieki zdrowotnej (PZEdsPSO 2018).
Eksperci w swoim stanowisku podkreślają, że istotnym argumentem przemawiającym
za wprowadzeniem szczepień przeciwko rotawirusom są potencjalne oszczędności
dla systemu opieki zdrowotnej związane z unikniętymi hospitalizacjami z powodu RVGE
(PZEdsPSO 2018, Załęski 2018).
Wskazane poniżej dane z państw, w których wprowadzono obowiązkowe szczepienia
przeciwko RV, wskazują, że jedynie bezpłatne szczepienia są gwarancją wysokiego odsetka
zaszczepionych dzieci. Doskonałym przykładem jest Litwa, gdzie zaszczepienie populacji
docelowej przeciwko RV wzrosło z poziomu 5% do 87% już w pierwszym roku
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po wprowadzeniu powszechnych szczepień do programu szczepień obowiazkowych.
Podobnie w Niemczech, dopiero rekomendacja szczepień przeciwko RV na poziomie
narodowym skutkowała zwiększeniem odsetka zaszczepionych dzieci o ponad 30% (EEROVAC
2018). Według danych PZH odsetek zaszczepionych, dla szczepień obecnie realizowanych
w Programie Szczepień Obowiązkowych w Polsce jest wysoki i wynosi około 95% (NIZP-PZH
2018b). Ponadto według rekomendacji europejskich towarzystw szczepionka przeciwko
rotawirusom może być podana jednocześnie z innymi inaktywowanymi szczepionkami
do podań w zastrzyku (ESPGHAN/ESPID 2014). Dystrybucja szczepionki przez punkty
szczepień wydaje się więc najbardziej racjonalna z punktu widzenia organizacji opieki
medycznej w zakresie profilaktyki chorób zakaźnych i nie generuje dodatkowych kosztów
związanych z podaniem szczepionki.
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4 Skuteczność kliniczna i bezpieczeństwo
szczepień przeciwko rotawirusom
Skuteczność oraz bezpieczeństwo szczepionek RV1 i RV5 została udokumentowana
w randomizowanych, kontrolowanych badaniach klinicznych w populacji zdrowych
niemowląt z różnych regionów świata.
W niniejszym opracowaniu przedstawiono główne wnioski z badań przeprowadzonych dla 5walentnej szczepionki, zapewniającej szeroką ochronę przed zakażeniami RV. Posumowano
skuteczność i bezpieczeństwo szczepienia udokumentowane na podstawie badań
przeprowadzonych na terenie Europy, których efekty można bezpośrednio odnieść
do polskiej populacji. Miarą efektywności ochronnej szczepionki w badaniach klinicznych
jest skuteczność szczepionki, która określana jest jako względna redukcja ryzyka (ang.
Relative Risk Reduction, RRR).

4.1 Skuteczność kliniczna
Skuteczność szczepionki 5-walentnej w populacji europejskiej zdrowych niemowląt oceniono
w dwóch randomizowanych, kontrolowanych placebo próbach klinicznych – badaniu
Rotavirus Efficacy and Safety Trial (REST, Vesikari 2006) oraz badaniu Block 2007. Do badania
REST włączono blisko 70 tys. dzieci z 11 państww tym około 30 tys. z 4 państw europejskich
– Belgi, Finlandii, Niemiec i Włoch (Vesikari 2010c). W badaniu Block 2007 udział wzięło około
1,3 tys. dzieci z terenu Finlandii i Stanów Zjednoczonych (Tab. 3).
Wyniki badań przeprowadzonych na terenie Europy wskazują na wysoką, istotną klinicznie
skuteczność szczepionki RV5 w porównaniu z brakiem szczepień w pierwszych dwóch latach
od zaszczepienia. Skuteczność ochronna szczepionki RV5 w warunkach europejskich wyniosła
97% i 88% względem ciężkiego RVGE odpowiednio w 1. i 2. roku od zaszczepienia (Ryc. 4,
Tab. 3). Jednocześnie wykazano, że szczepienie RV5 wiąże się z 73%-ową (95% CI: 66; 78)
skutecznością w zapobieganiu RVGE o jakimkolwiek stopniu nasilenia. Ponadto w okresie do
dwóch lat po zaszczepieniu wykazano wysoką 94%-ową (95%CI: 91; 96) skuteczność
szczepionki RV5 w redukcji liczby hospitalizacji/wizyt w oddziale pomocy doraźnej z powodu
RVGE (Tab. 3).
W populacji fińskiej przeprowadzono kontynuację badania REST a całkowity okres obserwacji
dzieci w badaniu wyniósł do 3,1 lat od momentu otrzymania ostatniej dawki szczepionki (ok.
3,5 rok życia dziecka). Łączna analiza danych z badania Vesikari 2006 i kontynuacji
obserwacji w populacji fińskiej wykazała, że stosowanie RV5 wiązało się z redukcją liczby
przypadków hospitalizacji/wizyt w oddziale pomocy doraźnej z powodu RVGE wywołanego
zakażeniem rotawirusem o dowolnym serotypie o 94% (95%CI: 91,4; 95,9). Skuteczność
ochronna szczepionki RV5 w całym okresie 3-letniej obserwacji była więc na podobnie
wysokim poziomie jak w 1. i 2. roku od zaszczepienia - 94,0% (95%CI: 90,0; 96,5) i 94,7%
(95%CI: 90,7; 97,2) (Vesikari 2010b).
Po wprowadzeniu szczepionki RV5 do obrotu przeprowadzono badania obserwacyjne,
w ramach których kontynuowano ocenę skuteczności szczepionki. Potwierdzono,
że stosowanie RV5 wiąże się długotrwałą ochroną przed zakażeniami RV. W badaniach
przeprowadzonych w Stanach Zjednoczonych wykazano 69%-ową skuteczność szczepionki
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w zapobieganiu hospitalizacjom i wizytom ambulatoryjnym z powodu RVGE w 6. i 7. roku
życia dziecka (ChPL Rotateq).
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Państwo

Populacja
włączona do
badania

17

zdrowe
niemowlęta w
wieku od 6 do 12
tygodni
N=69 274

RV5
3 dawki
N=34 644

RV5
3 dawki
N=34 644

7 i 14 dni po każdej
dawce szczepionki
(poważne zdarzenia
niepożądane, w
tym wgłobienia
jelita
dokumentowano do
końca trwania
badania)
większość
pacjentów była
obserwowana przez
jeden sezon
epidemiczny, część
przez 2 sezony

RV5
3 dawki
N=651

Interwencja

Jeden sezon
epidemiczny - okres
oceny skuteczności
do 1 roku po
szczepieniu

Okres obserwacji

placebo
N=34 630

placebo
N=34 630

placebo
N=661

Grupa
kontrolna
RVGE*
jakiegokolwiek
stopnia

hospitalizacji/
wizyty w OPD

-

-

62,6%
(95% CI: 44,3;
75,4)

94,5%
(95% CI: 91,2;
96,6)

Sezon epidemiczny po zaszczepieniu
88,0%
(95% CI: 49,4; 98,7)

2.

74,0%
(95% CI: 66,8;
79,9)

Sezon epidemiczny po zaszczepieniu
98,0%
(95% CI: 88.3%; 100)

1.

Brak wyników skuteczności szczepionki przeciwko RV.
W badaniu oceniono wyłącznie immunogenność i
bezpieczeństwo szczepionki.

72,5%
(95% CI: 50,6;
85,6)

Sezon epidemiczny po zaszczepieniu

100%
(95% CI: 13,0; 100)

1.

RVGE* ciężkiego
stopnia

RV5 vs placebo
względna redukcja ryzyka RRR (95% CI)

* dotyczy przypadków spowodowanych przez genotypy szczepionkowe, zawarte w szczepionce 5-walentnej przeciwko rotawirusom
** poziom D umieralności dzieci według WHO dotyczy populacji dzieci włączonych w Gwatemali (N=350, ~0,5% populacji włączonej do badania REST)
OPD – oddział pomocy doraźnej
REST – akronim badania klinicznego Rotavirus Efficacy and Safety Trial

11 państw w
tym Belgia,
Finlandia,
Niemcy,
Włochy, USA
poziom
umieralności
wg WHO: A, B
i D**

zdrowe
niemowlęta w
wieku od 6 do 12
tygodni
N=403

Austria,
Belgia, Niemcy

Ciarlet 2009

Vesikari
2006
(badanie
REST)

zdrowe
niemowlęta w
wieku od 6 do 12
tygodni
N=1 312

USA, Finlandia

Block 2007

Badania z udziałem populacji europejskiej

Referencja

Tab. 3. Zestawienie randomizowanych, kontrolowanych badań klinicznych skuteczności i bezpieczeństwa 5- walnentnej szczepionki przeciwko
rotawirusom oraz główne wyniki skuteczności z poszczególnych badań.
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Ryc. 4. Metaanaliza wyników badań skuteczności szczepionki RV5 w porównaniu z placebo
w zapobieganiu RVGE spowodowanego przez genotypy szczepionkowe podczas
1. sezonu epidemicznego po szczepieniu.

Skumulowane wyniki z dwóch badań klinicznych, przeprowadzonych na terenie Europy
wskazują, że profilaktyka zakażeń rotawirusowych za pomocą RV5 jest wysoce skuteczna.
W pierwszym sezonie epidemicznym wykazano redukcją ciężkich przypadków RVGE o 93%
a przypadków RVGE jakiegokolwiek stopnia o 73% w porównaniu z brakiem szczepienia.

4.2 Bezpieczeństwo
Bezpieczeństwo 5-walentnej szczepionki przeciwko rotawirusom udokumentowano
równolegle ze skutecznością lub w odrębnych próbach klinicznych. W trakcie 3 badań
klinicznych przeprowadzonych na terenie Europy (Block 2007, Ciarlet 2009 i Vesikari 2006)
wykazano, że szczepionka RV5 była dobrze tolerowana a podczas jej stosowania nie
odnotowywano istotnych zdarzeń niep ożądanych. Skumulowane wyniki badań wskazują, że
podczas stosowania szczepionki RV5 u niemowląt występowało rozdrażnienie, wymioty
i gorączka, a ich częstość nie różniła się względem grupami. Liczba odnotowanych
poważnych zdarzeń niepożądanych, zgonu z jakiejkolwiek przyczyny i wgłobienia jelita była
taka sama zarówno u niemowląt zaszczepionych RV5 jak i otrzymujących placebo.

4.3 Inne opracowania dotyczące skuteczności
i bezpieczeństwa
W ramach niniejszego raportu omówiono wyniki innych opracowań, dotyczących
skuteczności klinicznej i praktycznej szczepionek przeciwko rotawirusom. Skupiono się na
opracowaniach opublikowanych po 2014 roku, których wnioski oparto na najbardziej
aktualnych danych.
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Odnaleziono 4 opracowania, któredotyczyły: efektywności (skuteczności praktycznej)
szczepionek przeciwko RV na terenie Europy (Karafillakis 2015) oraz w populacji globalnej
w zależności od wskaźnika umieralności niemowląt (Jonesteller 2016) a także efektywności
praktycznej i skuteczność klinicznej szczepionek przeciwko RV w poszczególnych regionach
świata (Lamberti 2016, Hungerford 2017). Wszystkie odnalezione opracowania były
przeglądami systematycznymi i dotyczyły populacji dzieci w wieku < 5 lat.
Zestawienie odnalezionych opracowań wraz z wnioskami autorów przedstawiono w Tab. 3.
Wnioski poszczególnych autorów publikacji są zgodne i jednocześnie wskazują na wysoką
skuteczność kliniczną i praktyczną szczepień przeciwko rotawirusom w populacji
pediatrycznej. Efektywność masowych szczepień w zapobieganiu zakażeniom
rotawirusowym w państwach Europejskich oszacowano od 78% do 93 % ( Karafillakis 2015).
Zarówno efektywność praktyczna jak i kliniczna szczepionek przeciwko RV w zapobieganiu
hospitalizacji, wizyt w oddziałach opieki doraźnej lub wizyt ambulatoryjnych z powodu RVGE
jest wyższa w regionach o niskim wskaźniku umieralności dzieci w wieku < 5 lat w porównaniu
do państw z wysokim wskaźnikiem (Jonesteller 2016, Lamberti 2016).
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Cel opracowania

ocena skuteczności
praktycznej szczepionek
przeciwko rotawirusom i
wpływu szczepień na
zdrowie publiczne
populacji Europy

ocena skuteczności
praktycznej szczepionek
przeciwko rotawirusom w
zależności od wskaźnika
umieralności niemowląt w
poszczególnych regionach
świata

ocena skuteczności
klinicznej i praktycznej
szczepionek przeciwko
rotawirusom w
poszczególnych regionach
świata

Ocena efektu
populacyjnego szczepień
przeciwko rotawirusom na
podstawie badań
obserwacyjnych w
poszczególnych regionach
świata

Opracowanie
wtórne

Karafillakis 2015

Jonesteller 2016

Lamberti 2016

Hungerford 2017

20
30 badań w tym 23 badania klinicznokontrolne i 7 badań kohortowych
przeprowadzonych w Europie, Ameryce
Północnej, Ameryce Południowej i
Australii

48 badań w tym 23 randomizowane
badania kliniczne i 25 badań
dotyczących skuteczności praktycznej
w Europie, Afryce, Ameryce Północnej
i Ameryce Południowej

48 badań dotyczących skuteczności
praktycznej szczepienia przeciwko RV
z 24 państw z Europy, Afryki, Ameryki
Północnej i Ameryki Południowej

24 badania w tym 9 badań
skuteczności praktycznej przeciwko RV
oraz 15 badań wpływu szczepienia na
zdrowie publiczne na terenie Europy i
Izraela

Włączone badania

Efektywność praktyczna szczepienia przeciwko rotawirusom w zapobieganiu
hospitalizacji z powodu potwierdzonego RVGE była najwyższa w państwach
o wysokich dochodach (89%) a najniższa w państwach ze średnim
przychodem (74%).

Skuteczność praktyczna szczepień przeciwko rotawirusom wyniosła w
zapobieganiu:
- ciężkiej postaci RVGE od 90% w państwach rozwiniętych do 46% w
państwach rozwijających się;
- hospitalizacji z powodu RVGE od 94% w państwach rozwiniętych do 58% w
państwach rozwijających się.

Efektywność praktyczna szczepionek przeciwko rotawirusom w
zapobieganiu hospitalizacji, wizyt w oddziałach opieki doraźnej lub wizyt
ambulatoryjnych z powodu RVGE była najwyższa w państwach o niskim
wskaźniku umieralności dzieci (od 84% do 90%) i znacznie niższa w
państwach o wysokim wskaźniku umieralności (od 45% do 57%).

Efektywność praktyczna szczepienia przeciwko rotawirusom w Europie
wyniosła od 80% do 98,3% w zapobieganiu hospitalizacji z powodu RVGE
oraz od 78% do 92,8% w zapobieganiu zakażeniom RV.
Jednocześnie wykazano wpływ szczepienia na zmniejszenie częstości/liczby
hospitalizacji/wizyt ambulatoryjnych z powodu RVGE/AGE, liczby
przypadków potwierdzonych RVGE.

Wyniki i wnioski autorów opracowania wtórnego

Tab. 4. Zestawienie opracowań wtórnych (przeglądów systematycznych i metaanaliz) dotyczących skuteczności klinicznej i praktycznej
szczepienia przeciwko rotawirusom w populacji dzieci < 5 lat.
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5 Skuteczność praktyczna szczepień
przeciwko rotawirusom
Skuteczność praktyczna w rzeczywistej populacji, oceniana poza sztywnymi, określonymi
ramami badania klinicznego, pozwala na ocenę wpływu masowych szczepień w prewencji
chorób zakaźnych (Zieliński 2001). Szczepienia przeciwko rotawirusom wprowadzano
na terenie Europy sukcesywnie do poszczególnych państw (porównaj Tab. 2, rozdział 3.3).
Poniżej zestawiono badania przeprowadzone w państwach, w których szczepienia masowe
przeciwko rotawirusom obecne są w narodowych kalendarzach szczepień od ≥ 8 lat tj.
w Belgii, Austrii i Finlandii i są dostępne dane pozwalające udokumentować skuteczność
praktyczną.

5.1 Belgia
Powszechne szczepienia dzieci przeciwko rotawirusom, finansowane przez państwo
wprowadzono w Belgii w 2006 roku (ECDC 2017). Uzyskano wysoki poziom wyszczepienia
populacji docelowej już od pierwszego roku na poziomie około 85%. Poziom finansowania
szczepień przeciwko rotawirusom w Belgii wynosi 75% (Raes 2011, Poelaert 2018).
Standaert i wsp. (2016) na podstawie retrospektywnego badania obserwacyjnego Rotavirus
Belgian Impact Study (RotaBIS) dokonali oceny korzyści wprowadzenia szczepień przeciwko
rotawirusom w populacji dzieci do ukończenia 5. roku życia. Dane pozyskiwano z lat 20052012 z 11 krajowych ośrodków pediatrycznych. Sześć lat po wprowadzeniu powszechnych
szczepień przeciwko rotawirusom w porównaniu do okresu przed ich wprowadzeniem
odnotowano blisko 85%-ową względną redukcję wewnątrzszpitalnych zakażeń
rotawirusowych (p<0,001) przy jednoczesnej redukcji długości hospitalizacji o średnio 2 dni
(z 7,6 dni w roku 2005 do 5,8 dni w 2012 roku). Efekt szczepienia był stały przez cały okres
obserwacji dla każdej kohorty urodzeniowej, przy czym był on największy dla najmłodszej
grupy wiekowej (85% - u dzieci w wieku < 1 rok ) (Standaert 2016).

21

Po wprowadzeniu w Belgii powszechnych szczepień przeciwko rotawirusom, przy wyszczepialności na poziomie 85%, już w trzecim roku uzyskano 75%
redukcję zakażeń ogółem i 85% redukcję zakażeń wewnątrzszpitalnych w populacji dzieci w wieku < 5 lat. Efekt ten utrzymywał się przez kolejne
4 lata obserwacji.

Ryc. 5. Wpływ wprowadzenia masowych szczepień przeciwko rotawirusom w Belgii w populacji dzieci w wieku < 5 lat na liczbę zakażeń RVGE
ogółem oraz zakażenia wewnątrzszpitalne w latach 2005-2012 (opracowano na podstawie Standaert 2016).
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Sabbe i wsp. (2016) przeprowadzili analizę danych zakażeń RV pochodzących z regionalnych
i narodowych źródeł danych z 7-letniego okresu obserwacji od wprowadzenia szczepienia
przeciwko rotawirusom w Belgii. Wprowadzenie szczepienia wiązało się z redukcją liczby
potwierdzonych przypadków RVGE w populacji dzieci w wieku < 2 lata , ale również w
populacji dzieci starszych (Ryc. 6). Liczba przypadków potwierdzonych zakażeń
rotawirusowych uległa redukcji o 79% w populacji dzieci w wieku 0-2 lata (95% CI: 68; 89%)
i o 50% (95% CI: 14; 82) w populacji w wieku ≥ 10 lat względem okresu gdy nie obowiązywały
szczepienia przeciwko rotawirusom. Jednocześnie oszacowano, że po wprowadzeniu
szczepienia liczba hospitalizacji z powodu RVGE o jakimkolwiek nasileniu w populacji dzieci
w wieku 0-2 lata uległa redukcji o 87% (95% CI: 84; 90) przy czym największy efekt
szczepienia zaobserwowano w populacji niemowląt w wieku 6-11 mies. (90%).
Ryc. 6. Liczba przypadków potwierdzonego RVGE w Belgii w latach 2004-2014 (opracowano
na podstawie Sabbe 2016).

W ciągu 7 lat od wprowadzenia powszechnych szczepień przeciwko RV w Belgii odnotowano
zmniejszenie liczby potwierdzonych przypadków RVGE nie tylko w populacji dzieci w wieku < 2
lat (o 79%), ale również w populacji dzieci wieku ≥ 10 lat (o 50%), względem okresu
przedszczepionkowego.

5.2 Austria
Powszechne szczepienia przeciwko RVGE wprowadzono w Austrii w 2007 roku.
Wyszczepialność oszacowano na 72-87% populacji docelowej a szczepienie przeciwko
rotawirusom jest całkowicie finansowane przez państwo (EEROVAC 2018, Poelaert 2018).
Paulke-Korinek i wsp. (2011 i 2013) przeprowadzili analizę danych z 11 losowo wybranych
oddziałów pediatrycznych, reprezentujących około 30% dostępnych miejsc szpitalnych
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przeznaczonych dla dzieci w Austrii. Na podstawie tych danych przeprowadzono
ekstrapolację wyników dla całej populacji kraju w wieku 0-15 lat. Wprowadzenie w 2007 r.
powszechnych szczepień ochronnych przeciwko rotawirusom i wysoki odsetek zaszczepienia
populacji docelowej, przełożyły się w Austrii na znaczącą redukcję liczby hospitalizacji.
Częstość hospitalizacji z powodu potwierdzonego RVGE w 2011 roku uległa redukcji o 64%
w całej analizowanej populacji oraz o około 80% w populacji dzieci < 2 lat w porównaniu
z częstością z okresu 2001-2005. Częstości hospitalizacji z powodu RVGE w Austrii
w poszczególnych grupach wiekowych przed i po wprowadzeniu powszechnego szczepienia
przeciwko rotawirusom przedstawiono na Ryc. 7.
Podobne wyniki uzyskali Prelog i wsp. (2016), którzy analizowali długoterminowe efekty
wprowadzenia powszechnych szczepień przeciwko rotawirusom w populacji dzieci < 18. roku
życia. W okresie po wprowadzeniu powszechnych szczepień przeciwko RV (2007-2012)
stwierdzono około 89% redukcję hospitalizacji z powodu potwierdzonych RVGE
w analizowanej populacji. Względną redukcję liczby hospitalizacji z powodu
pozaszpitalnego RVGE stwierdzono we wszystkich analizowanych grupach wiekowych i była
ona najwyższa w populacji dzieci w pierwszym roku życia (89%). Analiza szpitalnych zakażeń
RVGE wykazała, że największy efekt szczepienia przeciwko rotawirusom odnotowano
w populacji w wieku do ukończenia 1 roku życia (77%) (Prelog 2016).
Ryc. 7. Częstość hospitalizacji z powodu potwierdzonego RVGE po wprowadzeniu
powszechnych szczepień przeciwko rotawirusom w Austrii (opracowano na
podstawie Paulke-Korinek 2011 i Paulke-Korinek 2013).

Wprowadzenie w Austrii powszechnych szczepień ochronnych przeciwko rotawirusom przy wysokim
odsetku zaszczepienia populacji docelowej, już po 2 latach przełożyły się na redukcję liczby
hospitalizacji z powodu RVGEo około 80% w populacji dzieci w wieku < 2 lat i o około 64%
w populacji dzieci < 15 lat.
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5.3 Finlandia
Szczepienia ochronne dzieci przeciwko rotawirusom wprowadzono w Finlandii do kalendarza
szczepień w 2009 roku. Wyszczepialność jest na poziomie bliskim 90% a poziom finansowania
wynosi 100% (EEROVAC 2018, Poelaert 2018).
Leino i wsp. (2017) z Narodowego Instytutu Zdrowia i Dobrobytu (THL-Terveyden
ja Hyvinvoinnin Laitos) podległego Ministerstwu Zdrowia i Opieki Społecznej w Finlandii,
przeprowadzili ocenę efektów programu szczepień przeciwko rotawirusom w populacji dzieci
w wieku do ukończenia 5 roku życia na podstawie ogólnonarodowych danych dotyczących
opieki szpitalnej i ambulatoryjnej. Autorzy opracowania wykazali znaczącą redukcję
hospitalizacji dzieci zarówno z powodu RVGE jak i ostrego nieżytu żołądka i jelit, bez
względu na etiologię, o około odpowiednio 93% i 69% w 5. roku od wprowadzenia szczepień
przeciwko RV. Równolegle zaobserwowano istotną redukcję wizyt w szpitalnych oddziałach
pomocy doraźnej z powodu RVGE o około 91%. W ciągu pięciu lat niemal całkowicie zostały
wyeliminowane przypadki ciężkich zachorowań na RVGE u dzieci w wieku poniżej 5 lat (Leino
2017).

5.4 Inne państwa
Dane o rzeczywistej efektywności szczepień przeciwko rotawirusom są dostępne również
z państw takich jak Wielka Brytania, Niemcy, Norwegia oraz Litwa i Estonia. Ze względu
na krótki okres obserwacji od wprowadzenia szczepień przeciwko rotawirusom do kalendarza
w poszczególnych państwach, populacyjny efekt szczepień może być jeszcze nie w pełni
udokumentowany w formie opublikowanej.
Według danych pochodzących z podstawowej opieki zdrowotnej w Wielkiej Brytanii
już w pierwszym roku epidemicznym od wprowadzenia szczepień przeciwko rotawirusom
odnotowano 77%-ową redukcję liczby potwierdzonych laboratoryjnie zakażeń rotawirusa
w populacji dzieci w wieku do ukończenia 1. roku życia (Atchison 2016).
W Niemczech, według danych Instytutu Roberta Kocha, w 2. roku po wprowadzeniu
powszechnych szczepień przeciwko RV nastąpiła 45% redukcja hospitalizacji z powodu
zakażeń rotawirusowych w populacji najmłodszych dzieci, które nie ukończyły 1. roku życia
(EEROVAC 2018).
Również dane litewskie i estońskie wskazują na sukcesywną redukcję zapadalności na RVGE
w populacji pediatrycznej o odpowiednio 49% i 59% w drugim roku od wprowadzenia
powszechnych szczepień przeciwko rotawirusom (EEROVAC 2018).
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6

Oszacowanie korzyści kliniczno-ekonomicznych w Polsce

Opublikowane dane z państw europejskich potwierdzają, że wprowadzenie powszechnych
szczepień przeciwko RVGE jest rozwiązaniem z jednej strony ograniczeniem zakażeń RV
w populacji co tym samym umożliwia ograniczenie kosztów medycznych związanych
z hospitalizacjami z powodu RVGE, wizytami ambulatoryjnymi oraz wydatkami na leczenie
zakażeń wewnątrzszpitalnych powodowanych przez RV (Paulke-Korinek 2013, Karafillakis
2015, Leino 2017).
W oparciu o polskie dane epidemiologiczne i kosztowe przeprowadzono oszacowanie kosztów
medycznych (kosztów bezpośrednich) związanych z leczeniem i profilaktyką zakażeń
rotawirusowych ponoszonych przez płatnika publicznego oraz kosztów z perspektywy
społecznej ( kosztów pośrednich). Oszacowania przeprowadzono dla dwóch wariantów: (1)
braku powszechnych szczepień przeciwko rotawirusom oraz (2) wprowadzeniu
obowiązkowych szczepień przeciwko rotawirusom do PSO. Ze względu na ograniczone dane
dotyczące liczby wizyt ambulatoryjnych z powodu biegunki rotawirusowej, oszacowanie
przeprowadzono na podstawie łatwo identyfikowalnych kosztów hospitalizacji. Należy
podkreślić, że koszty hospitalizacji z powodu RVGE stanowią główną składową obciążeń
ekonomicznych budżetu ochrony zdrowia w przypadku zakażeń rotawirusowych.

6.1 Wydatki NFZ z powodu rotawirusowego
nieżytu żołądkowo-jelitowego
Według danych NFZ dotyczących liczby hospitalizacji oraz finansowania procedur w ramach
jednorodnych grup pacjentów (JGP) oszacowano aktualne koszty związane z hospitalizacją
z powodu RVGE.
Jak oszacowano wcześniej (patrz rozdział 2.4), dane NFZ wskazują, że liczba hospitalizacji
z powodu zakażeń o potwierdzonym lub prawdopodobnie zakaźnym podłożu (rozpoznania
ICD-10 A09 i A08.0) w Polsce w latach 2013-2017 wyniosła od 51 tys. do 62 tys. Biorąc pod
uwagę niepełną diagnostykę ostrych biegunek u dzieci, uznaje się, że rozpoznania
o prawdopodobnie infekcyjnym podłożu dotyczą głównie infekcji rotawirusowych
(Jackowska 2014). Zaznaczyć należy, że bez względu na etiologię nieżytu żołądkowojelitowego u dziecka, koszt hospitalizacji rozliczany jest według takiej samej stawki
w ramach grupy P.22. Przyjmując realny koszt hospitalizacji według statystki JGP, wydatki
NFZ na hospitali zację z powodu zakażeń rotawirusowych w latach 2013-2017 wyniosły od 117
mln zł do 147 mln zł, w zależności od roku (Tab. 5).
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Tab. 5. Liczba hospitalizacji i koszty hospitalizacji z powodu rotawirusowego nieżytu
żołądkowo-jelitowego w latach 2013-2017 (JGP dane).
Parametr

Źródło

2013

2014

2015

2016

2017

Liczba
hospitalizacji
ICD-10 A09

JGP 20132017

32 089

33 801

35 180

34 650

28 493

Liczba
hospitalizacji
ICD-10 A08.0

JGP 20132017

20 429

27 955

26 526

16 576

25 214

52 518

61 756

61 706

51 226

53 707

2 234,17

2 385,66

2 388,02

2 387,02

2 489,51*

117 334 140

147 328 819

147 355 162

122 277 487

133 704 114

Suma liczby
hospitalizacji
dla rozpoznań
A09 i A08.0
Średnia
wartość
hospitalizacji
w grupie [zł]
Wydatki NFZ
[zł]

JGP 20132017,
zarządzenia
NFZ

* średnia wartość hospitalizacji w grupie wg Zarządzeń NFZ z 2017 roku
ICD-10 A09 - biegunka i zapalenie żołądkowo-jelitowe o prawdopodobnie zakaźnym pochodzeniu
ICD-10 A08.0 - nieżyt jelitowy wywołany przez rotawirusy

6.2 Prognoza wydatków NFZ w sytuacji braku
szczepień przeciwko rotawirusom w ramach
PSO
Poniżej przedstawiono prognozę wydatków NFZ w ciągu najbliższych 4 lat, w sytuacji braku
powszechnych, obowiązkowych szczepień przeciwko rotawirusom. Na podstawie danych JGP
P.22 z lat 2013-2017 prognozowano liczbę hospitalizacji z powodu RVGE (rozpoznania ICD-10
A.08.0 i A09). Szacuje się, że w ciągu najbliższych 4 lat liczba hospitalizacji pozostanie na
podobnym poziomie, co w latach wcześniejszych i wyniesie około 55 tys. rocznie.
Na podstawie zarządzeń Prezesa NFZ oraz rzeczywistych kosztów hospitalizacji ujętych
w statykach JGP, przyjęto, że w kolejnych latach koszt hospitalizacji w grupie P.22 będzie
wynosił 2 592 zł. Przyjmując powyższe założenia, w ciągu najbliższych czterech lat należy
spodziewać się wydatków NFZ na hospitalizację z powodu RVGE na poziomie 144 mln rocznie
(Ryc. 8).

27

Nieżyt żołądkowo-jelitowy wywołany przez rotawirusy:
kliniczne i ekonomiczne korzyści wynikające z wprowadzenia powszechnych szczepień profilaktycznych

Ryc. 8. Prognozowana liczba hospitalizacji i wydatków NFZ z tytułu hospitalizacji z powodu
RVGE w przypadku braku obowiązkowych szczepień przeciwko rotawirusom
w PSO.

W sytuacji braku powszechnych, obowiązkowych szczepień przeciwko rotawirusom w ramach
PSO prognozuje się, że w ciągu najbliższych 4 lat liczba hospitalizacji z powodu RVGE pozostanie
na wysokim poziomie około 55 tys. rocznie. Tym samym szacowane wydatki NFZ na hospitalizacje
z tej przyczyny wyniosą około 144 mln na rok.

6.3 Prognoza wydatków i oszczędności
po wprowadzeniu obowiązkowych szczepień
przeciwko rotawirusom do PSO
W rozdziale 5. przytoczono efekty powszechnych szczepień przeciwko rotawirusom z państw
europejskich. Jako jeden z przykładów podano Austrię, w której powszechne szczepienia
przeciwko rotawirusom obowiązują od 2007 roku (patrz rozdział 5.2). Austria jest państwem
położonym w Europie Centralnej i w związku z tym charakteryzuje się podobnymi
współczynnikami epidemiologicznymi jak Polska w zakresie zakażeń rotawirusowych. Wobec
powyższego można w sposób konserwatywny ekstrapolować efekty szczepień populacyjnych
zaobserwowanych w Austrii do warunków polskich (Paulke-Korinek 2011, Paulke-Korinek
2013). Dane dotyczące sprzedaży szczepionek przeciwko RV z poprzednich lat wskazują, że
odsetek zaszczepionych dzieci w Polsce jest niski i w 2016 roku wyniósł około 13% (IMS dane).
Według danych austriackich można oczekiwać, że stan zaszczepienia polskiej populacji
docelowej wyniesie od 72% w 1. roku do 84% w 4. roku od wprowadzenia do PSO
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obowiązkowych szczepień przeciwko RV. Jednocześnie redukcja liczby hospitalizacji
z powodu RVGE wyniesie odpowiednio od 41% w 1. roku do 74% już od 2. roku (Paulke-Korinek
2011, Paulke-Korinek 2013; patrz Tab. 6).
Ekstrapolując dane austriackie dotyczące skuteczności praktycznej na populację polską
oczekuje się, że po wprowadzeniu powszechnych szczepień przeciwko rotawirusom liczba
hospitalizacji z powodu RVGE już od 2. roku wyniesie tylko około 14 tys. rocznie (Rys. 9).
Jednocześnie, koszty hospitalizacji z powodu RVGE po wprowadzeniu powszechnych,
obowiązkowych szczepień przeciwko rotawirusom spadną do poziomu 85,1 mln zł w 1. roku
(redukcja o 36% względem kosztów w roku 2017) i do ok. 36,8 mln zł w 2. roku (redukcja o
ok. 72%) (Ryc. 10).
Tab. 6. Zestawienie prognozy liczebności populacji docelowej oraz przyjętych założeń o
wyszczepialności i redukcji liczby hospitalizacji wg danych austriackich.
Rok od
wprowadzenia
szczepienia

Wyszczepialność
(wg Paulke-Korinek 2011 i Paulke-Korinek
2013)

Redukcja liczby hospitalizacji z powodu
RVGE
(wg Paulke-Korinek 2011 i Paulke-Korinek
2013)

1

72%

41%

2

76%

74%

3

80%

75%

4

84%

73%
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Ryc. 9. Szacowana liczba hospitalizacji z powodu RVGE oraz wyszczepialność przeciwko
rotawirusom po wprowadzeniu powszechnych, obowiązkowych szczepień
przeciwko rotawirusom (opracowanie własne na podstawie danych: raporty
NFZ, Paulke-Korinek 2011 i Paulke-Korinek 2011 2013).

Zgodnie z danymi austriackimi (Paulke-Korinek 2011, Paulke-Korinek 2013), wprowadzenie
obowiązkowych szczepień przeciwko rotawirusom do PSO będzie wiązało się ze zwiększeniem
wyszczepialności populacji docelowej do poziomu 84% w 4. roku. Jednocześnie liczba
hospitalizacji z powodu RVGE spadnie do poziomu około 14,7 tys.
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Ryc. 10. Szacowane w ydatki na hospitalizację z powodu RVGE przed i po wprowadzeniu
powszechnych, obowiązkowych szczepień przeciwko rotawirusom oraz
uzyskane oszczędności NFZ (opracowanie własne na podstawie danych NFZ,
Paulke-Korinek 2011 i Paulke-Korinek 2011 2013).

W wyniku wprowadzenia powszechnych, obowiazkowych szczepień przeciwko RV wygenerowane
zostaną oszczędności już od 1.roku. Jednocześnie koszty hospitalizacji z powodu RVGE ulegną
znaczącej redukcji i od 2. roku wyniosą ok. 36,8 mln zł rocznie (redukcja o ok. 72%, względem
wydatków w 2017 roku).

Uwzględniając dane Głównego Urzędu Statystycznego (GUS 2018), dotyczące wielkości
kohorty urodzeniowej w latach 2013-2017, oszacowano wielkość populacji kwalifikującej się
do szczepienia w kolejnych czterech latach (Ryc. 11). Zakładając koszt jednego cyklu
szczepienia na poziomie 240 zł (założono potencjalny koszt jak wynegocjowany dla
szczepienia przeciwko pneumokokom w ramach PSO w przetargu z 2016 roku - ZZP-277/16)
przy wyszczepialności zgodnej z danymi austriackimi, roczne wydatki na szczepionki
przeciwko rotawirusom wyniosą od 64,7 mln zł w 1. roku do 76,9 mln zł w 4. roku
od wprowadzenia obowiązkowych szczepień. Jednocześnie oszczędności wynikające
z unikniętych hospitalizacji z powodu RVGE już w 2. roku przewyższą koszt zakupu
szczepionek o 39 mln zł, co będzie stanowiło zysk netto NFZ (Ryc. 12). W ciągu 4 lat
od wprowadzenia powszechnych, obowiazkowych szczepień przeciwko RV sumaryczny zysk
netto NFZ wyniesie około 96,4 mln zł, przy łącznych wydatkach na szczepionki rzędu 283,3
mln zł i oszczędnościach wynikających z ograniczenia liczby hospitalizacji z powodu RVGE
na poziomie 379,7 mln zł.
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Ryc. 11. Prognoza maksymalnej liczebności populacji docelowej dzieci, podlegającej
szczepieniu wraz z liczebnością populacji, która w praktyce zostanie
zaszczepiona po wprowadzeniu obowiązkowych szczepień przeciwko
rotawirusom do PSO w kolejnych latach (opracowanie własne na podstawie
danych GUS, Paulke-Korinek 2011 i Paulke-Korinek 2013).

Ryc. 12. Porównanie szacowanego kosztu zakupu szczepionek przeciwko rotawirusom
do realizacji PSO z możliwymi oszczędnościami wynikającymi z redukcji
hospitalizacji z powodu RVGE
po wprowadzeniu powszechnych,
obowiązkowych szczepień przeciwko rotawirusom (oszacowanie własne).

Wprowadzenie powszechnych, obowiązkowych szczepień przeciwko rotawirusom do PSO będzie
generowało oszczędności przewyższające koszty zakupu szczepionek już w 2. roku. Szacuje się,
że zysk netto, będący wynikiem unikniętych hospitalizacji z powodu RVGE, wyniesie od 29 do 39
mln zł w zależności od roku.
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6.4 Koszty pośrednie
Dane z badań prowadzonych w Norwegii, Hiszpanii, Belgii, Francji, Włoszech, Szwecji
i Wielkiej Brytanii potwierdzają, że zakażenia rotawirusowe stanowią przyczynę absencji
w pracy opiekunów sprawujących opiekę nad dzieckiem poniżej 5 roku życia. Średnia liczba
utraconych dni pracy opiekunów przypadających na jeden epizod infekcyjny waha się od 3,5
do 7,5 dnia w zależności od stopnia nasilenia zakażenia, wieku dziecka oraz państwa,
w którym przeprowadzono badanie (Hansen Edwards 2017, Van der Wielen 2010, BouzónAlejandro 2011).
Na potrzeby niniejszego raportu oszacowano koszty pośrednie związane z nieobecnością
w pracy (absenteizmem) opiekunów dzieci, u których wystąpiło zakażenie rotawirusowe.
Zgodnie z aktualnymi wytycznymi Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji
(AOTMiT 2016), koszty pośrednie oszacowano, jako utraconą produktywność na skutek
nieobecności w pracy. Dzienną wycenę produktywności oszacowano zgodnie z przyjętą
metodologią opisaną w raportach Ernst&Young (EY 2013) oraz INFARMA (2014) tj.
na podstawie Produktu Krajowego Brutto (PKB) przypadającego na jednego pracującego
z uwzględnieniem współczynnika korygującego. Wartość utraconej produktywności
za 1 dzień nieobecności pracownika w pracy oszacowano na 315,99 zł (Tab. 7).
Tab. 7. Oszacowanie jednostki utraconej produktywności.
Parametr

Dane

Produkt Krajowy Brutto (PKB)

Źródło

1 858 637 mln zł

GUS 2018

Liczba pracujących

15 293,3 tys.

GUS 2018

PKB/pracującego

121 532,76 zł

Oszacowanie własne

0,65

EY 2013

78 996,30 zł

Oszacowanie własne

250

Przyjęte założenie

315,99 zł

Oszacowanie własne

Współczynnik korygujący malejącej,
krańcowej produktywności pracy
Skorygowany PKB/pracującego o
malejącą, krańcową produktywność
pracy
Liczba dni roboczych w roku
Oszacowana jednostka utraconej
produktywności/pracującego/dzień

Liczbę dni nieobecności w pracy opiekunów dzieci z RVGE określono na podstawie dwóch
źródeł: liczby dni zwolnień lekarskich wystawionych dla opiekunów dzieci z zakażeniem
rotawirusowym w 2017 roku wg danych Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (ZUS 2017)
oraz odrębnie liczby dni hospitalizacji dzieci z RVGE wg danych JGP dla grupy P.22 (JGP
dane). W oszacowaniu liczby dni nieobecności w pracy opiekunów na podstawie
hospitalizacji założono, że czas hospitalizacji będzie równy czasowi absencji w pracy
opiekuna, co jest założeniem konserwatywnym, ponieważ w rzeczywistości czas
nieobecności rodzica w pracy może być dłuższy. Zgodnie z danymi JGP w grupie P.22 mediana
czasu jednej hospitalizacji wyniosła 3 dni (JGP dane).
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Według danych ZUS w 2017 roku zaraportowano 143 tys. dni zwolnień lekarskich
wystawionych dla opiekunów dzieci, u których wystąpił nieżyt żołądkowo-jelitowy
o prawdopodobnym zakaźnym pochodzeniu. Tym samym koszt pośredni (strata
produktywności) związana z absencją w pracy opiekunów wyniósł około 45,2 mln zł (
Ryc.13. A i B). Liczba dni nieobecności w pracy opiekunów z powodu RVGE u dzieci,
oszacowana na podstawie liczby hospitalizacji wyniosła w 2017 roku 161,1 tys. co przełożyło
się na koszty pośrednie rzędu 50,9 mln zł (Tab. 9, Ryc. 13. A i B).
Tab. 8. Oszacowanie kosztu pośredniego absencji w pracy opiekunów dzieci z RVGE w 2017
roku na podstawie danych ZUS (ZUS 2017).
Parametr

Dane

A

Liczba dni zwolnień lekarskich z tytułu opieki nad dzieckiem z RVGE
w 2017 roku

B

Współczynnik korygujący, uwzględniający odsetek zaświadczeń
lekarskich bez podanego rozpoznania choroby

0,192

C

Skorygowana liczba dni zwolnień lekarskich z tytułu opieki nad
dzieckiem z RVGE (AxB)

143 051 dni

D

Koszt utraconej produktywności/dzień/pracującego

E

Koszt pośredni (CxD)

27 466 dni

315,99
45,2 mln zł

Tab. 9. Oszacowanie kosztu pośredniego absencji w pracy opiekunów dzieci z RVGE w 2017
roku na podstawie danych NFZ, grupa JGP P.22 (JGP dane).
Parametr

Dane

A

Liczba hospitalizacji dzieci z RVGE w 2017 roku

B

Mediana czasu hospitalizacji

C

Liczba dni hospitalizacji dzieci z RVGE (równa liczbie dni absencji
w pracy) (AxB)

D

Koszt utraconej produktywności/dzień/pracującego

E

Koszt pośredni (CxD)

53 707
3
161 121 dni
315,99
50,9 mln zł

Powyższe oszacowania wskazują, że koszty pośrednie wynikające z nieobecności w pracy
opiekunów dzieci z RVGE generują znaczne koszty społeczne. Dane dotyczące liczby dni
nieobecności w pracy przeznaczonych na opiekę na dziecko mogą wskazywać
na niedoszacowanie tych kosztów ze względu na nieraportowanie rozpoznania na wszystkich
zwolnieniach lekarskich. Wobec powyższego realne koszty pośrednie związane z RVGE
prawdopodobnie są wyższe. Zakładając wprowadzenie obowiązkowego szczepienia dzieci
przeciwko RV, przy wyszczepialności i redukcji hospitalizacji z powodu RVGE przyjętej na
podstawie ekstrapolacji danych austriackich, już w 2. roku od ich wprowadzenia koszty
pośrednie zostaną zmniejszone o około 39,2 mln zł. (Ryc. 14).

34

Nieżyt żołądkowo-jelitowy wywołany przez rotawirusy:
kliniczne i ekonomiczne korzyści wynikające z wprowadzenia powszechnych szczepień profilaktycznych

Ryc.13. Liczba dni absencji w pracy z powodu opieki nad dzieckiem z RVGE (A) oraz koszt absencji
(B) w 2017 roku, oszacowany według danych NFZ (JGP dane) oraz ZUS (2017).

W zależności od źródła danych, liczbę dni absencji w pracy opiekunów dzieci z RVGE, oszacowano
na od 143 do 161 tys. w 2017 roku. Tym samym koszty społeczne absencji w pracy (strata
produktywności) wyniosły od 45 do 51 mln zł.
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Ryc. 14. Oszacowanie kosztów pośrednich nieobecności w pracy opiekunów dzieci
w przypadku wprowadzenia powszechnych, obowiązkowych szczepień
przeciwko RV na podstawie prognozowanej liczby dni hospitalizacji
(opracowanie własne na podstawie danych NFZ).

Szacowane koszty pośrednie absencji w pracy opiekunów, będące wynikiem hospitalizacji dzieci z
powodu RVGE, wynoszą około 53 mln zł rocznie. Wprowadzenie obowiązkowych szczepień
przeciwko RV do PSO skutkowałoby ograniczeniem kosztów pośrednich o ok. 75% (39 mln zł)
już od 2. roku od wprowadzenia szczepień.

6.5 Zestawienie kosztów medycznych i kosztów
pośrednich zakażeń rotawirusowych
Poniżej zestawiono prognozowane koszty leczenia i zakupu szczepionek (koszty
bezpośrednie) oraz stratę produktywności społeczeństwa (koszty pośrednie) w wyniku
nieobecności w pracy opiekunów dzieci z RVGE w dwóch wariantach: (A) brak obowiązkowych
szczepień przeciwko rotawirusom w PSO i (B) po wprowadzeniu szczepień do PSO (Tab. 10).
Porównanie obu wariantów wskazuje jednoznacznie, że wprowadzenie obowiązkowego
szczepienia przeciwko rotawirusom wiązałoby się ze zmniejszeniem kosztów hospitalizacji
z powodu zakażeń rotawirusowych, a powstałe w ten sposób oszczędności już w 2. roku
w zupełności zbilansowałyby wydatki ponoszone na szczepienia. Łączny zysk netto
po wprowadzeniu szczepień w perspektywie 4-letniej od wprowadzenia obowiązkowych
szczepień wyniósłby 96,4 mln zł. Oszczędności obserwowane byłyby również po stronie
społecznej – dzięki unikniętym hospitalizacjom a tym samym niższym kosztom związanym
z absencją w pracy opiekunów dzieci z RVGE zwiększyłby się potencjał produkcyjny
społeczeństwa (Ryc. 15).
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Tab. 10. Całkowite bezpośrednie koszty medyczne zakażeń rotawirusowych i koszty
pośrednie (utrata produktywności) w przypadku braku lub wprowadzenia
szczepień przeciwko rotawirusom do PSO.
Rok

Koszt szczepienia
przeciwko RV
[mln zł]

Koszt
hospitalizacji z
powodu RVGE
[mln zł]

Suma
bezpośrednich
kosztów
medycznych
zakażeń RV
[mln zł]

Koszty pośrednie
związane z
absencją w pracy
opiekunów dzieci
[mln zł]

Suma
bezpośrednich
kosztów
medycznych i
kosztów pośrednich
[mln zł]

(A) Brak szczepienia przeciwko rotawirusom w Programie Sczepień Ochronnych
1

0,0

144,4

144,4

52,8

197,2

2

0,0

144,2

144,2

52,7

196,9

3

0,0

144,0

144,0

52,7

196,6

4

0,0

143,8

143,8

52,6

196,4

Suma

0,0

576,3

576,3

210,8

787,1

(B) szczepienie przeciwko rotawirusom w Programie Sczepień Ochronnych
1

64,7

85,1

149,8

31,1

180,9

2

68,7

36,8

105,5

13,5

119,0

3

73,0

36,6

109,6

13,4

122,9

4

76,9

38,1

115,0

13,9

128,9

283,3

196,6

479,9

71,9

551,8

Suma

Analiza oszczędności (B-A)
1

64,7

-59,3

5,4

-21,7

-16,3

2

68,7

-107,3

-38,6

-39,2

-77,9

3

73,0

-107,4

-34,4

-39,3

-73,7

4

76,9

-105,7

-28,8

-38,6

-67,4

283,3

-379,7

-96,4

-138,9

-235,3

Suma
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Ryc.

15. Zestawienie szacowanych kosztów szczepień przeciwko rotawirusom
oraz możliwych oszczędności z tytułu unikniętych hospitalizacji z powodu
RVGE oraz unikniętych kosztów pośrednich absencji w pracy opiekunów.

Wprowadzenie obowiązkowych szczepień przeciwko rotawirusom do PSO w 4-letnim horyzoncie
czasowym wiązałoby się z istotnymi korzyściami ze strony systemu opieki zdrowotnej,
wyrażonymi poprzez istotną redukcję kosztów hospitalizacji z powodu RVGE. Wygenerowane
oszczędności zbilansują koszty zakupu szczepionek już od 2. roku po wprowadzeniu
obowiązkowych szczepień przeciwko RV. Po stronie kosztów społecznych należy spodziewać się
zwiększenia produktywności społeczeństwa, będącego wynikiem unikniętych nieobecności
w pracy rodziców dzieci chorych na RVGE. Szczegółowe wartości kosztów i oszczędności
przedstawiono na (Ryc. 15).
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7 Wnioski z raportu
Zakażenia rotawirusowe to poważny problem epidemiologiczny, dotykający szczególnie
dzieci w wieku < 5 lat. WPolsce odnotowuje się rocznie ponad 50 tys. hospitalizacji z powodu
RVGE o potwierdzonym lub prawdopodobnym podłożu infekcyjnym a koszty NFZ z nimi
związane przekraczają aktualnie około 140 mln zł. Szacuje się, że RVGE rocznie są przyczyną
około 143-161 tys. dni nieobecności w pracy opiekunów dzieci, u których wystąpiło to
schorzenie, co przekłada się na utratę produktywności społeczeństwa rzędu
45-51 mln zł.
Wykazano, że wysoka skuteczność kliniczna szczepienia przeciwko RVGE przekłada się na
wysoką efektywność praktyczną szczepień populacyjnych, co potwierdzono m.in. w Belgii,
Austrii, Finlandii i Wielkiej Brytanii. W ciągu 2–3 lat od wprowadzenia szczepień przeciwko
RV w poszczególnych państwach obserwowano zmniejszenie liczby hospitalizacji z powodu
RVGE (od 73% do 93%) a także rotawirusowych zakażeń wewnątrzszpitalnych i porad
ambulatoryjnych.
Doświadczenia państw europejskich wskazują, że jedynie obowiązkowe, bezpłatne
szczepienia są gwarancją najwyższego odsetka zaszczepionych dzieci a tym samym
największych efektów populacyjnych. Szacuje się, że po wprowadzeniu do Programu
Szczepień Ochronnych, obowiązkowych szczepień przeciwko rotawirusom możliwe są
do uzyskania znaczące oszczędności w zakresie kosztów medycznych oraz kosztów
społecznych. Zakładając potencjalny koszt szczepień jak wynegocjowany dla szczepienia
przeciwko pneumokokom w ramach PSO (ok. 240 zł za pełny cykl szczepień) oraz przy
wyszczepialności szacowanej na podstawie danych austriackich (od 72% w 1. roku do 84% w
4. roku) już od 2. roku po wprowadzeniu szczepień przeciwko rotawirusom oszczędności
mogą wynieść ok. 107 mln zł w wyniku unikniętych hospitalizacji z powodu RVGE. Szacuje
się, że oszczędności te przekroczą znacznie koszty zakupu szczepionek a roczny zysk netto
NFZ wyniesie od 29 do 39 mln zł. W perspektywie 4-letniej będzie to łącznie około 96 mln
zł. Powszechne, obowiązkowe szczepienia przeciwko rotawirusom będą miały pozytywne
konsekwencje również po stronie kosztów społecznych w wyniku ograniczenia absencji
w pracy opiekunów dzieci chorujących na RVGE. Oszacowano, że w wyniku zmniejszenia
hospitalizacji z powodu RVGE strata produktywności społeczeństwa może zostać ograniczona
o około 39 mln zł już od drugiego roku po wprowadzeniu powszechnych szczepień.
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Niniejszy materiał został dostarczony przez MSD Polska Sp. z o.o. jako literatura fachowa dla
środowiska medycznego. Informacje o produktach leczniczych w nim zawarte nie zastępują
Charakterystyk Produktów Leczniczych (ChPL). Należy zapoznać się z pełnymi ChPL
produktów leczniczych dyskutowanych w niniejszej publikacji przed podjęciem decyzji
o zastosowaniu leków.
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