KOMUNIKAT
Pomorskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego
w sprawie zachorowań na inwazyjną chorobę pneumokokową
w województwie pomorskim

Pomorski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny informuje o zwiększonej
zapadalności mieszkańców województwa pomorskiego na inwazyjne zakażenia
pneumokokowe w stosunku do średniej zapadalności w Polsce (wykres poniżej).
Zapadalność na pneumokokowe zakażenia inwazyjne na 100 tys. osób w
województwie pomorskim i w Polsce w latach 2005 – 2016.

Wśród chorych przeważają osoby w starszych grupach wiekowych,
w szczególności po 40 roku życia. Śmiertelność w 2015 r. oraz 2016 r. wyniosła odpowiednio
22 % i 21 % (szczegóły w tabeli poniżej).
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Powyższe dane obejmują jedynie inwazyjne choroby wywołane przez Streptococcus
pneumoniae (pneumokoki) tj. przypadki sepsy (posocznicy) i/lub zapaleń opon mózgowo –
rdzeniowych. Inne zachorowania o etiologii Streptococcus pneumoniae, jak np. zapalenia
płuc, ucha środkowego, zatok obocznych nosa, wsierdzia, czy stawów mogą mieć ciężki
przebieg kliniczny i poważne powikłania.
Najskuteczniejszą metodą zapobiegania zakażeniom pneumokokowym są szczepienia
ochronne. Szczepionka PCV13 jest zarejestrowana zarówno dla dzieci, jak
i osób dorosłych.
Od 2017 r., zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 3 listopada 2016 r.
zmieniającego rozporządzenie w sprawie obowiązkowych szczepień ochronnych
(Dz. U. z 2016 r. poz. 1815), zostały wprowadzone do Programu Szczepień Ochronnych
szczepienia przeciwko pneumokokom dla wszystkich dzieci w pierwszym roku życia.
Pozytywne efekty programu powinny być widoczne w perspektywie najbliższych lat.
Pomorski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny pragnie zwrócić uwagę,
że zgodnie z Programem Szczepień Ochronnych, szczepienia przeciwko pneumokokom
są rekomendowane przede wszystkim dla osób po 50 roku życia oraz dla dzieci i osób
dorosłych z zaburzeniami odporności oraz obciążonymi chorobami przewlekłymi.

