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* Ponieważ przewlekłe choroby płuc, układu krążenia, nowotwory, cukrzyca, niewydolność nerek i zaburzenia odporności sprzyjają zachorowaniom na zapalenie płuc; ** Komunikat Ministra 
Zdrowia i Głównego Inspektora Sanitarnego z 17 kwietnia 2020 r. zawiera szerszą listę wskazówek dotyczących realizacji szczepień w dobie pandemii COVID-19. W pre zentowanym materiale 
zawarte są tylko wybrane wskazówki dotyczące prowadzenia szczepień. 
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Szczepienia przeciw pneumokokom
oraz grypie mogą odbyć się w trakcie tej 

samej wizyty szczepiennej12
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OSOBY PALĄCE PAPIEROSY 
SĄ W GRUPIE RYZYKA CHOROBY 
PNEUMOKOKOWEJ5,6

Częstość zachorowania na pneumokokowe 
zapalenie płuc jest od 3 do 4,4 razy wyższa 
u osób palących papierosy niż u osób niepalących 
w tym samym wieku7

Ekspozycja na dym tytoniowy zwiększa ryzyko 
zachorowania na pozaszpitalne zapalenie płuc 
zarówno u obecnych, jak i byłych palaczy8 

Osoby mające 65 lat i więcej, które są biernymi 
palaczami, mają wyższe ryzyko zachorowania 
na pozaszpitalne zapalenie płuc8

W dobie pandemii COVID-19 szczepienia 
przeciwko pneumokokom i grypie są zalecane 
przez Światową Organizację Zdrowia i Ministerstwo 
Zdrowia w grupach szczególnie podatnych na 
zachorowanie, tj. wśród osób po 60. roku życia 
i przewlekle chorych*,**,9,10

Najskuteczniejszą formą zapobiegania 
chorobom pneumokokowym są szczepienia11 

PNEUMOKOKI
to bakterie będące przyczyną 

poważnych chorób, w tym 
zapalenia płuc, zapalenia 

opon mózgowo-rdzeniowych 
czy sepsy2

PNEUMOKOKOWE 
ZAPALENIE PŁUC 

to dominująca postać
 choroby pneumokokowej 

u osób dorosłych3

RYZYKO
ZACHOROWANIA
na pneumokokowe zapalenie

płuc zwiększa się w sezonie 
grypowym4

W czasie pandemii COVID-19, bardziej niż 
kiedykolwiek, ważna jest ochrona przed 
chorobami układu oddechowego, takimi jak 
np. pneumokokowe zapalenie płuc, którym 
można zapobiec poprzez szczepienia1 

U 35% 
PACJENTÓW 

 z grypą hospitalizowanych 
z powodu zapalenia płuc wykrywa 

się zakażenie pneumokokami3
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