Dla dzieci, które ukończyły 2 lata życia, a nie ukończyły 5 roku życia:
mieszkające na terenie woj. lubelskiego
nie były wcześniej zaszczepione przeciw zakażeniom pneumokokowym
nie były zaliczone do grup ryzyka uprawniających do nieodpłatnego szczepienia

Sprawdź szczegóły na luxmedlublin.pl

Co to są pneumokoki?
Pneumokoki to bakterie, które są najczęstszą przyczyną poważnych bakteryjnych zakażeń
układu oddechowego u dzieci: zapalenia ucha środkowego, zapalenia zatok oraz zaostrzenia
przewlekłego zapalenia oskrzeli. U niektórych dzieci mogą powodować ciężkie, zagrażające
życiu zakażenia inwazyjne (bakterie przełamują bariery ochronne i przedostają się do krwi), do
których należą:
• sepsa – uogólnione zakażenie z ciężkimi objawami ze strony wielu narządów
• zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych
• zapalenie płuc
• zapalenie stawów
Pneumokokowe zakażenia inwazyjne charakteryzują się występowaniem poważnych
powikłań i wysoką śmiertelnością dzieci poniżej 5 roku życia.

Kto jest szczególnie narażony na zachorowanie?
Na zakażenia pneumokokowe szczególnie narażone są dzieci w wieku 2-5 lat ze względu na
małą dojrzałość układu odpornościowego.

Jakie jest ryzyko, że nieszczepione dziecko zachoruje?
Zakażenie przenosi się poprzez wdychanie drobnych kropelek wydzieliny dróg oddechowych
i śliny unoszących się w powietrzu oraz przez kontakt bezpośredni z chorym lub nosicielem.
Ryzyko zakażenia znacznie się zwiększa, gdy dziecko przebywa w żłobku, przedszkolu lub innej
większej grupie dzieci.

Jak można zapobiec chorobom wywołanym przez pneumokoki?
Jedyną skuteczną metodą zapobiegania zakażeniom pneumokokowym jest szczepienie ochronne, ponieważ bakteria ta występuje powszechnie i kontakt z nią jest nieunikniony.
Ważne! Zaszczep swoje dziecko jak najszybciej przeciwko pneumokokom, aby chronić je
przed ciężkimi zakażeniami.

Gdzie wykonasz bezpłatne szczepienie?
Zadzwoń na nr 81 536 58 49 i dowiedz się gdzie najbliżej swojego miejsca zamieszkania
zaszczepisz dziecko lub sprawdź na www.luxmedlublin.pl
Szczepienia realizowane są w ramach Programu profilaktyki zakażeń pneumokokowych
w oparciu o szczepienia przeciwko pneumokokom w województwie lubelskim w latach 2016-2021
Program finansowany przez Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego
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