PPV Vaccine Information ‐ Polish
Szczepionka przeciwko pneumokokom (PPV23)
Szczepionka przeciwko pneumokokom (PPV23) chroni przed poważną chorobą pneumokokową. W
niektórych przypadkach choroba wywołana przez pneumokoki może skończyć się śmiercią. Szczepionka
przeciwko pneumokokom znana jest także pod nazwą szczepionki przeciwko zapaleniu płuc.

Czym są pneumokoki?
Choroba pneumokokowa to infekcja wywołana przez bakterie (zarazki) Streptococcus pneumoniae. Może
prowadzić do zapalenia płuc, posocznicy (rodzaj zatrucia krwi) i zapalenia opon mózgowych, które mogą
zagrażać życiu.

Jak można zachorować na chorobę pneumokokową?
Bakterie pneumokokowe rozprzestrzeniają się z osoby na osobę wskutek kaszlu, kichania lub bliskiego
kontaktu. Bakterie mogą znajdować się w nosie i gardle, nie szkodząc zdrowiu, niekiedy jednak mogą
atakować płuca i krwiobieg, powodując zapalenie płuc, posocznicę i zapalenie opon mózgowych.

Jak działa szczepionka przeciwko pneumokokom (PPV23)?
Szczepionka pobudza organizm do wytwarzania antyciał skierowanych przeciwko bakteriom
pneumokokowym (zarazkom). Jeżeli następnie dojdzie do kontaktu szczepionej osoby z bakteriami
pneumokokowymi, antyciała zwalczą infekcję i ochronią przed chorobą.

Kto powinien poddać się szczepieniu przeciwko pneumokokom?
Niektórzy ludzie, w tym wszyscy w wieku co najmniej 65 lat są w grupie podwyższonego ryzyka
związanego z zachorowaniem na poważną chorobę wywołaną infekcją pneumokokową, zaleca się zatem,
aby przyjęli szczepionkę przeciwko pneumokokom (PPV23).
Osoby cierpiące na wymienione niżej choroby, powinny przyjąć szczepionkę PPV23:
każdy w wieku co najmniej 65 lat oraz każda osoba w wieku co najmniej 2 lat z:
•
•

cukrzycą;
przewlekłą chorobą płuc, serca, wątroby lub nerek;

•

przewlekłą chorobą neurologiczną;

•

inwazyjną chorobą pneumokokową w wywiadzie (dot. dzieci w wieku powyżej 2 lat i poniżej 5 lat);

•

celiakią;

•

zespołem Downa;

•

wszczepionymi implantami ślimakowymi lub przed planowanym wszczepieniem implantu
ślimakowego;

•

obniżoną odpornością spowodowaną chorobą lub leczeniem (w tym pacjenci onkologiczni);

•

zakażeniem wirusem HIV;

•

upośledzeniem czynności śledziony lub brakiem śledziony;

•

wyciekiem płynu mózgowo‐rdzeniowego, wrodzonym lub jako powikłanie pęknięcia kości czaszki
bądź zabiegu neurochirurgicznego;
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•

przeciekiem śródczaszkowym.

Podanie szczepionki PPV23 nie jest zalecane u zdrowych dzieci i młodszych dorosłych, ponieważ w tych
grupach ryzyko zachorowania na chorobę pneumokokową jest niewielkie.

Komu nie powinno podawać się szczepionki przeciwko pneumokokom?
Szczepionka PPV23 jest dla większości ludzi bezpieczna. Nie należy jednak przyjmować tej szczepionki w
przypadku ciężkiej reakcji alergicznej (anafilaksji) na poprzednią dawkę szczepionki PPV23 lub
którykolwiek z jej składników.
W razie złego samopoczucia i gorączki należy przesunąć podanie szczepionki do czasu poprawy stanu
zdrowia.
Szczepionki PPV23 nie zaleca się dzieciom poniżej drugiego roku życia, ponieważ w tej grupie wiekowej
szczepionka dobrze nie działa.

Jak często szczepionka jest podawana?
Osoby w wieku co najmniej 65 lat przyjmują szczepionkę tylko raz.
Osoby młodsze, poniżej 65 roku życia, mogą wymagać dwóch dawek szczepionki podanych w odstępie co
najmniej 5 lat.

Jakie są działania niepożądane szczepienia?
Szczepionka przeciwko pneumokokom może niekiedy wywoływać łagodne działania niepożądane.
Najczęściej występującymi działaniami niepożądanymi są ból, zaczerwienienie i obrzęk w miejscu podania
szczepionki. Czasami występuje ból głowy, zmęczenie i ból mięśni.
Poważne działanie niepożądane ciężkiej reakcji alergicznej zdarza się bardzo rzadko.
Nie zgłaszano żadnych innych poważnych działań niepożądanych podania szczepionki.

Czy można zachorować po przyjęciu szczepionki przeciwko
pneumokokom PPV23?
Nie, po przyjęciu szczepionki pneumokokowej nie można zachorować, ponieważ szczepionka nie zawiera
żywych bakterii.

Czy szczepionka przeciwko pneumokokom może być podawana w tym
samym czasie co szczepionka przeciwko grypie?
Tak, szczepionkę przeciwko pneumokokom (PPV23) można podawać w tym samym czasie co szczepionkę
przeciwko grypie.

Jak się zaszczepić?
O szczepionce przeciwko pneumokokom (PPV23) należy porozmawiać ze swoim lekarzem, pielęgniarką
lub farmaceutą.

HSE National Immunisation Office

Wrzesień 2019

PPV Vaccine Information ‐ Polish
Szczepionka przeciwko pneumokokom (PPV23) jest bezpłatna dla osób w wieku co najmniej 65 lat oraz
osób, które są w grupie ryzyka.
Jeżeli masz kartę medyczną lub „kartę konsultacji u lekarza rodzinnego”, szczepienie i porada lekarska są
bezpłatne.
Jeżeli nie masz karty medycznej lub „Karty konsultacji u lekarza rodzinnego”, szczepionka jest bezpłatna,
ale pobrana zostanie opłata za poradę lekarską dotyczącą szczepienia przeciw grypie sezonowej.

Gdzie mogę uzyskać więcej informacji?
Więcej informacji podaje Krajowe Biuro Szczepień (National Immunisation Office) na stronie
internetowej: http://bit.ly/Pneumo23
Zachęcamy do odwiedzenia strony internetowej www.hpra.ie lub zeskanowania kodu QE w celu
przeczytania informacji (Ulotka dla pacjenta) na temat szczepionki PPV23.
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