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O szczepieniach mówimy zwykle w kontekście dzieci, kalendarza szczepień obowiązkowych i szczepień
zalecanych. Tymczasem w wieku dorosłym powinniśmy się również szczepić, ponieważ nie wszystkie szczepionki
były dostępne w okresie naszego dzieciństwa - dotyczy to na przykład szczepienia przeciw pneumokokom.

Szczepienia dla dorosłych nie są mniej ważne niż szczepienia dzieci. Wiele chorób
zakaźnych jest bowiem groźnych dla dorosłych i może u nich wywoływać nawet większe
powikłania niż u dzieci. Dodatkowo, z wiekiem, układ odpornościowy staje się coraz mniej
wydajny, dlatego osoby starsze mogą być bardziej podatne np. na zakażenia
pneumokokowe, grypę czy krztusiec. Przeciwko każdej ze wspomnianych chorób można się
zaszczepić. Celem kampanii edukacyjnej „Pneumokoki nie liczą lat. Zaszczepieni zabezpieczeni”, jest zwrócenie uwagi na „kalendarz szczepień” dla dorosłych i
dostarczenie rzetelnych informacji na temat szczepień wśród osób dorosłych.
Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) wydała komunikat, że w czasie pandemii COVID-19 realizacja
szczepień ochronnych jest jednym z priorytetowych świadczeń zdrowotnych. Zaznaczyła w nim, że
należy informować o ryzyku związanym z chorobami, którym można zapobiegać poprzez szczepienia i
o korzyściach wynikających ze szczepień. Szczepienie przeciw pneumokokom jest w kalendarzu
szczepień obowiązkowych dla dzieci. Gdyby jednak istniał obowiązkowy kalendarz dla osób dorosłych
w Polsce, szczepienie to powinno zostać dedykowane wszystkim osobom dorosłym z podwyższonym
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ryzykiem zachorowania na choroby pneumokokowe.
Można powiedzieć, że zakażenia pneumokokowe (zakażenia wywołane przez Streptococcus
pneumoniae, dwoinka zapalenia płuc) są bardzo niebezpieczne dla maluchów i ich dziadków.
Szczepienia przeciw pneumokokom rekomendowane są osobom po 50 r.ż., a także z osłabionym
układem odpornościowym (m.in.: chorobami nowotworowymi, zakażeniem HIV, brakiem śledziony i
innych), przewlekle chorym, cierpiącym na choroby serca, płuc, cukrzycę, na przewlekłe schorzenia
wątroby i nerek. Zaszczepić powinny się również osoby nadużywające alkoholu i palące papierosy.
Zakażenia pneumokokowe stanowią istotny problem medyczny w populacji osób dorosłych. Zapalenie
płuc to dominująca postać choroby pneumokokowej u osób dorosłych z chorobami przewlekłymi i
zaburzeniami odporności mogą prowadzić do hospitalizacji, zaostrzenia chorób towarzyszących i w
niektórych przypadkach aż do śmierci. Zapalenie płuc stanowi ok. 50% hospitalizacji z powodu chorób
układu oddechowego u osób dorosłych w Polsce. W 2019 było to blisko 60 tys. pacjentów.
Na zapalenia płuc najczęściej chorują osoby po 65. roku życia oraz osoby przewlekle chore z
współistniejącymi problemami zdrowotnymi. Choroby płuc, a zwłaszcza POChP, choroby serca,
wątroby, nerek, zespół nerczycowy, cukrzyca, nowotwory i wszystkie stany upośledzonej odporności
niezależnie od ich przyczyny, sprzyjają rozwojowi i ciężkiemu przebiegowi pneumokokowego
zapalenia płuc. Leczenia nie ułatwia także fakt, że bakterie pneumokokowe są oporne na działanie
antybiotyków i wywołane przez nie zakażenia po prostu źle się leczą. Podobnie jak w przypadku dzieci
zalecaną formą proﬁlaktyki zakażenia groźną bakterią są szczepienia.
Kampania edukacyjna Pneumokoki nie liczą lat. Zaszczepieni- zabezpieczeni ma na celu
zwiększenie świadomości na temat groźnych zapaleń płuc i roli szczepień wśród osób dorosłych,
szczególnie narażonych na niebezpieczeństwa związane z zakażeniem Streptococcus Pneumoniae. W
ramach akcji prowadzone są działania edukacyjne i informacyjne dotyczące szczepień dla dorosłych, a
szczególnie proﬁlaktyki groźnych zakażeń pneumokokowych.
Dostępna jest także edukacyjna strona www.PneumokokoweZapaleniePluc.pl, na której dostępne jest
kompendium wiedzy na temat pneumokoków i zagrożeń z nimi związanych, porady dotyczące
postępowania oraz przydatne informacje dla osób z grup ryzyka. Organizatorami kampanii jest:
Instytut Praw Pacjenta i Edukacji Zdrowotnej oraz Pﬁzer. Patronat Honorowy: Główny Inspektorat
Sanitarny (GIS)
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