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PROFILAKTYKA PRZECIW PNEUMOKOKOM 

 

Koordynator profilaktyki : mgr piel. Anna Karczewska  

CELE: 

• Zmniejszenie zapadalności i umieralności na inwazyjne choroby pneumokokowe wśród 

dzieci. 

• Zmniejszenie chorobowości populacji ogólnej dzięki podniesieniu odporności 

populacyjnej. 

 

PACJENCI OBJĘCI PROFILAKTYKĄ: 

• Dzieci urodzone po 31.12.2017 szczepione są bezpłatnie 

• Pozostali pacjenci szczepieni są odpłatnie 
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MATERIAŁ EDUKACYJNY 

 

PROGRAM PROFILAKTYCZNY- 

PROGRAM PROFILAKTYCZNY- 

                     PNEUMOKOKOM STOP 

 

 

CZYM SĄ PNEUMOKOKI ? 

 

 

Streptococcus pneumoniae  

 

popularnie zwane pneumokokami lub dwoinkami zapalenia płuc, to bakterie należące do 

powszechnie występującego rodzaju bakterii, jakim są paciorkowce. Bakterie te należą do 

bakterii Gram-dodatnich o charakterystycznym ziarenkowatym kształcie i często układają się 

w pary w obrazie mikroskopowym, stąd też wywodzi się nazwa dwoinka zapalenia płuc. 

 

Charakterystyczną cechą pneumokoków jest zdolność wytwarzania otoczki, składającej się z 

różnych rodzajów wielocukrów. Ta cecha ma istotne znaczenie w chorobotwórczości tych 

bakterii, bowiem pozwala na uniknięcie ataku naszego układu immunologicznego, a 

dodatkowo ze względu na duże zróżnicowanie otoczek u różnych szczepów możliwe jest 

ponowne zakażenie. Biorąc pod uwagę skład otoczki wyróżnia się wśród pneumokoków ok. 90 

różnych serotypów. 

W warunkach naturalnych pneumokoki bytują na śluzówkach górnych dróg oddechowych, 

zarówno u człowieka, jak i u zwierząt. Uważa się, że ok. 10% dorosłych oraz ok. 20-40% dzieci 

są nosicielami tych bakterii. Częstość nosicielstwa pneumokoków jest najwyższa wśród dzieci, 

w szczególności u dzieci uczęszczających do żłobka lub przedszkola i maleje wraz z wiekiem. 

ZARAŻENIE PNEUOMOKOKAMI 
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Podstawową drogą zakażenia pneumokokami jest droga kropelkowa – podczas kichania czy 

kaszlu, natomiast rzadziej brany jest pod uwagę kontakt bezpośredni, np. kontakt z 

przedmiotami zanieczyszczonymi wydzieliną z dróg oddechowych. Źródłem bakterii 

najczęściej jest osoba chora lub zdrowy nosiciel. Bardzo często obserwuje się, że źródłem 

pneumokoków dla starszych osób są dzieci; kontakt dziadków z wnukami. 

Największą liczbę zakażeń pneuomokokami obserwuje się w miesiącach zimowych i wczesną 

wiosną, co tłumaczone jest tym, że wówczas chorujemy częściej na wirusowe infekcje górnych 

dróg oddechowych, a te sprzyjają następnie zakażeniom bakteryjnym, w tym zakażeniom 

pneumokokowym. 

 

 

KOGO ATAKUJĄ PNEUMOKOKI? 

Zakażenie pneumokokami może dotyczyć każdego, jednak najczęściej zagraża dzieciom od 2. 

miesiąca życia do 2. roku życia oraz osobom starszym po 65. roku życia. W tych grupach 

wiekowym zakażenia mogą mieć ciężki przebieg o charakterze inwazyjnym oraz obarczone są 

wyższą śmiertelnością.  

Pneumokoki atakują dzieci do 2. roku życia, bo nie mają jeszcze ukształtowanego układu 

odpornościowego oraz osóby starsze, u których odporność słabnie z wiekiem. 

Przed erą szczepionek i antybiotyków pneumokoki były główną przyczyną zapalenia płuc i 

zgonów. Do grup wysokiego ryzyka należą osoby z wrodzonymi i nabytymi zaburzeniami 

odporności, brakiem śledziony, chorobami nowotworowymi, cukrzycą, niewydolnością nerek, 

przewlekłymi chorobami płuc czy serca, po wszczepieniu implantów ślimakowych. 

W krajach rozwijających się pneumokoki są jedną z głównych przyczyn śmiertelności w grupie 

dzieci poniżej 5. roku życia, prawie 20% zgonów w tej grupie wiekowej. Natomiast w grupie 

pacjentów w podeszłym wieku z bakteriemią pneumokokową śmiertelność wynosi nawet 60%. 

Kto jest narażony na zakażenie pneumokokami? 

Choć zachorować może każde dziecko, to jednak lekarze wyodrębnili grupę najbardziej 

narażonych na zakażenie pneumokokami tj; 

• maluchy, które nie skończyły dwóch lat, bo ich układ odpornościowy jest jeszcze niedojrzały, 

• dzieci chodzące do żłobków i przedszkoli, bo duże skupiska równolatków sprzyjają 

przenoszeniu się pneumokoków na kolejnych nosicieli, 

• niemowlęta mające starsze rodzeństwo, zwłaszcza chodzące do przedszkola, 
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• dzieci często leczone antybiotykami – w grupie dzieci, które w ciągu ostatnich trzech miesięcy 

co najmniej raz były leczone antybiotykiem, ryzyko zakażeń pneumokokowych jest trzy razy 

większe niż u pozostałych, bo antybiotykoterapia sprzyja uodparnianiu się pneumokoków na 

antybiotyki, którymi leczone są zakażenia pneumokokowe, 

• dzieci narażone na bierne palenie, które osłabia mechanizmy obronne śluzówki dróg 

oddechowych, przez co niedostatecznie chroni ona organizm przed wniknięciem bakterii, 

• maluchy, które często chorują – infekcje dróg oddechowych, podobnie jak bierne 

palenie, osłabiają błonę śluzową, uszkadzając jej nabłonek, 

• dzieci przewlekle chore na choroby dolnych dróg oddechowych, nerek, serca i układu 

krążenia; chore na cukrzycę, po przeszczepach lub leczeniu nowotworów, zakażone 

wirusem HIV lub z niedoborami odporności (pierwotnymi lub wrodzonymi), mające 

anemię sierpowato-krwinkową. 

Jak sama nazwa wskazuje, pneumokoki są jednym z podstawowych czynników etiologicznych 

bakteryjnego zapalenia płuc. Ok. 50% przypadków pozaszpitalnych zapaleń płuc i ok. 30% 

przypadków szpitalnych zapaleń u dorosłych są wynikiem zakażenia tymi bakteriami. 

Pneumokoki mogą powodować zakażenia inwazyjne, charakteryzujące się obecnością bakterii 

w krwi oraz zakażenia zlokalizowane – bez uogólnionego zakażenia. 

Główne postacie zakażenia to:  

• zakażenia zlokalizowane: 

• zapalenie ucha środkowego – uważa się, że prawie każde dziecko do 5 roku życia ma za sobą 

przebyte zapalenie wywołane przez pneumokoki 

• zapalenie zatok obocznych nosa 

• zapalenie płuc – czynnikami sprzyjającymi są przewlekłe choroby płuc, palenie papierosów 

oraz jako powikłanie grypy 

• zapalenie spojówek 

• zakażenia inwazyjne: 

 

Inwazyjna choroba pneumokokowa to rzadka, ale najcięższa postać zakażenia 

pneumokokami (bakterie znana pod nazwą dwoinki zapalenia płuc). – Pneumokoki 

najczęściej wywołują zapalenia górnych dróg oddechowych (ostre zapalenie ucha 

środkowego, zapalenie zatok, zapalenie gardła), ale u niektórych dzieci i osób dorosłych 

mogą powodować ciężkie, zagrażające życiu zakażenia inwazyjne – wyjaśnia dr Beata 

Szymczyk-Hałas, specjalista chorób zakaźnych w Medicover. Inwazyjna choroba 

pneumokokowa obejmuje zapalenie płuc z bakteriemią, zapalenie opon mózgowo-

rdzeniowych i zakażenie krwi (posocznica - inaczej sepsa). Może doprowadzić do 

niewydolności wielonarządowej, m.in. zaburzeń oddychania, krążenia, a w ich wyniku do 
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śmierci. 

• zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych – pneumokokowi zapalenia opon m-rdz. dużo częściej 

powodują trwałe powikłania i częściej obserwuje się nawrotowe zapalenia opon m-rdz. 

• posocznica = sepsa – większości jest następstwem ciężkiego zapalenia płuc; jednak może 

rozwinąć się jako choroba podstawowa bez wcześniejszego ogniska zapalenia w określonej 

lokalizacji; śmiertelność w posocznicy pneumokokowej wynosi 17-25% 

• zapalenie wsierdzia 

• zapalenie otrzewnej 

• zapalenie kości i szpiku 

• zapalenie stawów 

DIAGNOZA: PNEUMOKOKI 

Podstawowym badaniem pozwalającym postawić rozpoznanie zakażenia pneumokokowego 

jest badanie bakteriologiczne. Wyhodowanie pneumokoków z krwi, płynu mózgowo-

rdzeniowego czy wydzieliny z dolnych dróg oddechowych daje podstawę do ustalenia 

rozpoznania. Natomiast często wykonywane badania, jakim są wymazy z nosa czy gardła 

pozwalają na określenie ewentualnego nosicielstwa pneumokoków lub w przypadku obecności 

objawów klinicznych, mogę  pośrednio sugerować udział pneumokoków w zakażeniu. 

Wykonanie badania mikrobiologicznego jest bardzo istotne, bowiem dodatkowo pozwoli 

określić wrażliwość pneumokoków na antybiotyki. 

JAK JE ZNISZCZYĆ? 

Terapia zakażeń wywołanych przez pneumokoki opiera się głównie na leczeniu antybiotykami. 

Do podstawowych antybiotyków stosowanych w terapii należą: pochodne penicylin, 

cefalosporyn, makrolidy oraz flurochinolony.Obecnie dużym problemem w leczeniu zakażeń 

pneumokokowych jest coraz częstsze występowanie szczepów tych bakterii, które wykazują 

oporność na wyżej wymienione antybiotyki. Dlatego tak istotne jest określenie wrażliwości w 

badaniu bakteriologicznym. 

Powstawaniu szczepów opornych sprzyja stosowanie antybiotyków w przypadku wirusowych 

infekcji górnych dróg oddechowych (przeziębienia) oraz leczenie nosicielstwa pneumokoków. 

Samo tylko stwierdzenie pneumokoków na śluzówkach górnych dróg oddechowych (w 

wymazie z nosa czy gardła) przy braku objawów klinicznych nie powinno być podstawą do 

włączenia antybiotyku. 

PNEUMOKOKI A PROFILAKTYKA 
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Najlepszą ochroną przed pneumokokami są szczepienia ochronne. W ponad 40 krajach 

szczepienia te są traktowane jako obowiązkowe i bezpłatne. Niestety w Polsce są one wciąż 

płatne i w kalendarzu szczepień traktowane jako zalecane. W 2008 roku zrobiono mały krok w 

stronę bezpłatnych szczepień i zostały one wpisane na listę szczepień obowiązkowych dla 

wybranej grupy dzieci obarczonych czynnikami ryzyka inwazyjnej choroby pneumokokowej. 

Bezpłatne szczepienia przeciwko pneumokokom przysługują dzieciom do 5 lat z: schorzeniami 

immunologiczno-hematologicznymi, po urazach i z wadami ośrodkowego układu nerwowego, 

przewlekłymi chorobami serca z niewydolnością krążenia, przed lub po wszczepieniu implantu 

ślimakowego, noworodkom  z masą urodzeniową poniżej i równą 2500 g lub noworodkom 

urodzonym przed lub w 37 tygodniu. 

 

Dlaczego warto się zaszczepić przeciwko pneumokokom? 

Z powodu powszechnego występowania bakterii i niemożliwości uniknięcia kontaktu z nimi, 

najlepszą skuteczną metodą zapobiegania zakażeniom pneumokokowym, w tym inwazyjnej 

chorobie pneumokokowej, są szczepienia ochronne . 

Szczepienia profilaktyczne przeciwko pneumokokom obniżają ryzyko zachorowania o ponad 

90 procent. Należy szczepić dziecko przeciw pneumokokom już od 6. tygodnia  życia. 

Szczepionka jest bezpieczna i skuteczna - obniża ryzyko inwazyjnej choroby pneumokokowej 

o ponad 90 proc. , powoduje zmniejszenie ilości infekcji dróg oddechowych, i co za tym idzie 

mniejszą ilość stosowanych antybiotyków . 

Jedynym bezwzględnym przeciwwskazaniem do jej stosowania jest uczulenie na jeden z jej 

składników. 

Ze względu na duża liczbę szczepów otoczkowych, które mogą powodować zakażenia 

szczepionki przeciwko pneumokokom są tzw. szczepionkami poliwalentnymi, czyli zawierają 

wielocukry wybranych szczepów najczęściej powodujących zakażenia. 

 Biorąc pod uwagę skład szczepionki wyróżniamy: 

• szczepionki polisacharydowe – zawierają oczyszczone antygeny polisacharydowe otoczek 

23 serotypów pneumokoków; szczepionki tego typu są zalecane osobom powyżej 65 roku 

życia oraz dzieciom powyżej 2 roku życia i osobom z grup zwiększonego ryzyka 

• szczepionki skoniugowane – zawierają mieszaninę oczyszczonych antygenów 

polisacharydowych otoczek wybranych serotypów w połączeniu ze specjalnym 

nietoksycznym białkiem (toksoidem błoniczym czy toksoidem tężcowym); takie połączenia 

pozwala na nabycie trwałej odporności. 
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 Szczepionki tego typu są zalecane dzieciom poniżej 2 roku życia.  Obecnie na rynku polskim 

dostępne są trzy typy szczepionek  

 

                          skoniugowanych:  

 

                         - 7-walentna,  

 

                         -10-walentna , 

 

                         - 13-walentna.  

 

Z korzyści wynikających ze szczepień przeciwko pneumokokom  

                     można wymienić m.in.:  

- prawie 97% ochronę przed rozwojem ciężkich chorób wywołanych przez         pneumokoki 

w grupie dzieci do 2 lat,  

- zmniejszenie zachorowań na zakażenia nieinwazyjne, 

- redukcję nosicielstwa,  

- u osób starszych zmniejszenie zachorowań oraz śmiertelności z powodu zapalenia płuc.  

Pneumokoki - szczepionka na pneumokoki ma sens 

 

 

http://refashion.batuu.pl/link/ba936722-1595-4810-87dd-853db3802222
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Szczepić czy nie szczepić na pneumokoki? Mamy nie muszą już stawiać sobie pytanie o sens 

szczepionki przeciwko pneumokokom, bo jest ona obowiązkowa i refundowana dla dzieci 

urodzonych po 31.12.2016r.To dobrze, zakażenie pneumokokami może wywołać zapalenie 

opon mózgowych, sepsę, a nawet śmierć dziecka. Choć nosicielem pneumokoków jest niemal 

każde dziecko, nie każde musi zachorować.  

Dlaczego szczepionka na pneumokoki ma sens? 

To, że dziecko przebywa głównie w domu, nie oznacza jeszcze, że jest stuprocentowo 

bezpieczne – pneumokokami może zarazić się wszędzie, nawet podczas spaceru, bo bakteria 

ta przenosi się drogą na dużą liczbę szczepów otoczkowych, które mogą powodować zakażenia, 

szczepionki przeciwko pneumokokom są tzw. szczepionkami poliwalentnymi, czyli zawierają 

wielocukry wybranych szczepów najczęściej powodujących zakażenia. 

Od stycznia 2017 r. obowiązkiem szczepienia przeciwko pneumokokom objęte są wszystkie 

nowo narodzone dzieci. Oznacza to, że szczepienie w całości finansowane jest przez budżet 

państwa. Dzieci poddane obowiązkowym szczepieniom otrzymają szczepionkę Synflorix 

PCV10, chroniącą przed dziesięcioma serotypami pneumokoków. Ministerstwo kupiło także 

szczepionkę Prevenar PCV13, chroniącą przed dodatkowymi trzema serotypami, którą jednak 

będą mogły otrzymać za darmo tylko maluszki z obniżoną odpornością (jeśli taka będzie 

decyzja lekarza). Rodzice zdrowych dzieci mogą oczywiście dopełnić obowiązku szczepienia 

także szczepionką PCV13 – ta jednak nie jest refundowana przez państwo. Warto przemyśleć 

tę decyzję i porozmawiać o niej z lekarzem rodzinnym lub pediatrą. 
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