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K O M U N I K A T  P R A S O W Y  

 

 
Fundacja Aby żyć przypomina: szczepienia mogą uchronić dzieci przed groźną chorobą 

pneumokokową! 

 

Szczepienia są jedyną skuteczną metodą ochrony najmłodszych przed inwazyjną chorobą 

pneumokokową (IChP), typu sepsa czy zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych, jak i zakażeniami 

mniej inwazyjnymi wywołanymi przez pneumokokoki, ale występującymi nieporównywalnie częściej 

tj. zapalenie ucha środkowego, zatok, oskrzeli czy płuc – przypomina rodzicom Fundacja Aby żyć, 

która od dwóch lat prowadzi kampanię społeczno-edukacyjną „Pneumokokom mówimy: Szczepimy!!!”. 

Początek jesieni jest ku temu dobrą okazją, gdyż IChP, która grozi poważnymi powikłaniami, w tym 

niepełnosprawnością czy zgonem dziecka, najczęściej występuje w okresie zimowym1,2. 

Wagę problemu choroby pneumokokowej dostrzega Światowa Organizacja Zdrowia (WHO), która  

w 2007 roku zarekomendowała podawanie skoniugowanych szczepionek przeciwko pneumokokom we 

wszystkich krajach świata3.   

W Polsce szczepienia przeciwko pneumokokom należą do tzw. szczepień zalecanych, co oznacza,  

że rodzice muszą finansować je dzieciom z własnej kieszeni (wyjątek stanowią dzieci ze specjalnych 

grup ryzyka). Fakt, że szczepienia te są zalecane nie oznacza jednak, iż są mniej ważne niż 

szczepienia obowiązkowe. Zaleca się je wszystkim maluchom do drugiego roku życia, które – ze 

względu na niedojrzałość układu odpornościowego – są najbardziej narażone na zakażenia wywołane 

przez pneumokoki. Pierwszą dawkę szczepionki należy podać jak najwcześniej tzn. już w drugim 

miesiącu życia dziecka. 

Fundacja Aby żyć stara się podnieść świadomość i edukuje, iż dzięki szczepieniom dzieci przeciwko 

pneumokokom nie tylko zwiększamy ich ochronę przed możliwością wystąpienia groźnych powikłań po 

IChP typu niedosłuch, niedowład, padaczka, niepełnosprawność intelektualna lub fizyczna 

wymagające często długiej hospitalizacji, leczenia czy rehabilitacji – ale spada też ryzyko bolesnych 

zakażeń ucha środkowego, zapalenia zatok, oskrzeli czy płuc. Dodatkową korzyścią jest to,  

że szczepiąc dzieci zmniejszamy również ryzyko zapalenia płuc u ich dziadków, gdyż osoby powyżej 

65. roku życia są szczególnie narażone na zakażenia pneumokokami.   

W ramach kampanii „Pneumokokom mówimy: Szczepimy!!!” powstała internetowa strona edukacyjna 

(www.szczepimy.com.pl) oraz profil na FB (facebook.com/szczepimy), gdzie rodzice i opiekunowie 

maluchów mogą znaleźć szereg ważnych i wiarygodnych informacji na temat pneumokoków oraz 

możliwości zabezpieczenia dziecka przed nimi. Na stronie internetowej można również – poprzez 

specjalny formularz – zadawać pytanie ekspertowi kampanii.  

Kampania uzyskała Patronat Głównego Inspektora Sanitarnego, Rzecznika Praw Dziecka oraz 

towarzystw naukowych. 

 

Więcej informacji: 

Fundacja Aby żyć, ul. Mogilska 40, 31-546 Kraków 
tel. 661 397 839, fundacja@abyzyc.pl; www.abyzyc.pl 
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