
Szczepienie przeciwko chorobie pneumokokowej 
 

Pneumokoki są bakteriami, które mogą wywoływać zapalenie płuc, zapalenie ucha lub zatok, lecz również 

powodować choroby o ciężkim przebiegu, takie jak posocznica (sepsa) lub zapalenie opon mózgowych, z 

którymi wiąże się wysoka śmiertelność. Szczepienie przeciwko pneumokokom zapewnia dobrą ochronę. 

 

Szczepienie przeciwko pneumokokom zalecane jest:  

• Każdemu powyżej 65 roku życia,  

• Osobom, które: 

o cierpią na choroby powodujące niedobór odporności, 

o przyjmują leki obniżające odporność, 

o są obciążone chorobami chronicznymi lub niektórymi innymi stanami zwiększającymi ryzyko 

wystąpienia choroby pneumokokowej, 

o z racji wykonywanego zawodu mają zwiększone ryzyko zarażenia, np. pracownikom laboratoriów oraz 

osobom narażonym na dym spawalniczy. 

  

Dlaczego warto się zaszczepić?  

Większość osób, u których wystąpi poważna choroba pneumokokowa, zostaje hospitalizowana, często na 

oddziale intensywnej opieki medycznej, a śmiertelność wynosi około 20 procent. 

 

Pneumokoki znajdują się w nosie i gardle, zwłaszcza u zdrowych dzieci. Transmisja zakażenia między ludźmi 

zachodzi drogą kropelkową (podczas kaszlu, kichania itp.). U większości osób nie rozwija się choroba, ale 

niektórzy mają wyższe ryzyko wystąpienia poważnej choroby pneumokokowej w razie zakażenia. 

Najskuteczniejszym środkiem profilaktycznym jest szczepienie. 

 

Dostępne są dwie różne szczepionki przeciwko pneumokokom. Szczepionki stosowane są osobno lub też 

podawana jest ich kombinacja, zależnie od istniejących u pacjenta czynników ryzyka. Obie szczepionki 

wykazują dobre właściwości ochronne przeciwko najpoważniejszym postaciom choroby pneumokokowej oraz 

zapaleniu płuc powodowanemu przez tę bakterię. 

 

Jak często należy się szczepić? 

Szczepienie daje dobre efekty, ale ochrona słabnie z czasem. Ogólnie zalecane jest ponawianie szczepienia co 

10 lat. W przypadku niektórych grup ryzyka wskazane mogą być częstsze szczepienia. Rozstrzyga o tym lekarz 

na podstawie występującej u pacjenta choroby. 

 

Czy szczepionka ma skutki uboczne? 

Szczepienie przeciwko pneumokokom może powodować tkliwość, zaczerwienienie i obrzęk w miejscu wkłucia, 

jak również gorączkę. Reakcje alergiczne lub inne poważne skutki uboczne zdarzają się rzadko.  

 

Gdzie mogę otrzymać szczepionkę przeciwko pneumokokom? 

To lekarz rodzinny lub ewentualnie inny lekarz ocenia potrzebę szczepienia przeciwko pneumokokom i 

proponuje szczepienie. Dzieciom poniżej drugiego roku życia szczepienie przeciwko pneumokokom 

proponowane jest w ramach programu szczepień ochronnych dla dzieci. Osobom należącym do szczególnych 

grup ryzyka szczepionka może zostać przepisana na tzw. niebieską receptę (jako preparat refundowany). Inni 

muszą zapłacić za szczepionkę/-i, jak również uiścić opłatę za konsultację. Osoby narażone na chorobę z racji 

wykonywanego zawodu otrzymują ofertę szczepienia za pośrednictwem pracodawcy. 



 

Czy mogę jednocześnie zaszczepić się przeciwko pneumokokom oraz innym chorobom, na przykład grypie? 

Można podać jednocześnie szczepionki przeciwko pneumokokom i grypie, ale każdą z nich należy wstrzyknąć 

w inne ramię. Szczepionkę przeciwko pneumokokom można podawać tylko co 10 lat. 

 

Jakie przyjąłem/przyjęłam szczepionki? 

Szczepienie rejestrowane jest w państwowym rejestrze szczepień SYSVAK. Informacje znaleźć można na 

stronie: https://helsenorge.no/vaksiner/minevaksiner  

 

Potrzebujesz więcej informacji? 

Jeśli cierpisz na chorobę, z którą wiąże się ryzyko wystąpienia ciężkiego przebiegu choroby pneumokokowej, 

porozmawiaj ze swoim lekarzem rodzinnym. Możesz także odwiedzić stronę internetową Norweskiego 

Instytutu Zdrowia Publicznego: www.fhi.no/pneumokokkvaksine 

 

 

http://www.fhi.no/pneumokokkvaksine

