Burmistrz Miasta Żary
Danuta Madej
Rada Miejska w Żarach
Zapraszają mieszkańców miasta Żary
do udziału w Programie:

NIEODPŁATNYCH SZCZEPIEŃ PROFILAKTYCZNYCH
PRZECIWKO PNEUMOKOKOM
DLA OSÓB PO 65 ROKU ŻYCIA
Z PRZEWLEKŁYMI CHOROBAMI PŁUC
Realizator programu szczepień:

Szpital Na Wyspie Sp. z o.o.
ul. Pszenna 2, 68-200 Żary

Miejsce realizacji:

Przychodnia Specjalistyczna
ul. Skarbowa 2, 68-200 Żary
Planowany termin szczepień:

od 04.11.2019 r. do 30.11.2019 r. (każdy wtorek)
w godz.: od 8:00 do 14:00
tel. 68 470 36 92
Zadanie finansowane jest z budżetu miasta Żary

Informacja o szczepieniu
Zakażenie pneumokokowe wywołane jest przez bakterie – pneumokoki, czyli dwoinkę
zapalenia płuc (Streptococcus pneumoniae), która należy do najgroźniejszych
bakteryjnych patogenów człowieka odpowiedzialnych za szereg chorób inwazyjnych o
wysokiej śmiertelności i wielu trwałych powikłaniach.
Do zakażeń dochodzi drogą kropelkową przez kontakt z wydzieliną dróg oddechowych.
Można się nią zarazić w każdej chwili i w dowolnym miejscu.
Szczególnie narażone na ciężki przebieg zakażeń pneumokokowych są osoby w wieku 6065 lat oraz poważne powikłania. Śmiertelność z powodu inwazyjnych chorób
pneumokokowych wynosi ok. 30% w przypadku zapalenia płuc i nawet 50% w przypadku
zapalenia opon mózgowo-rdzeniowych oraz sepsy.

Epidemiologia
Według mapy potrzeb zdrowotnych w zakresie chorób układu oddechowego
(przewlekłych) dla województwa lubuskiego na przestrzeni lat 2020-2029 będziemy
obserwować wzrost zapadalności na przewlekłe obturacyjne choroby płuc, które wskazuje
na 12,62% wzrostu zapadalności rejestrowanej w ramach województwa lubuskiego.

Profilaktyka
Szczepienie osób powyżej 65 lat jest sprawdzonym standardem profilaktyki. Szczepienia
przeciwko pneumokokom zalecane są osobom chorującym na przewlekłe schorzenia
układu oddechowego, np. astma oskrzelowa, przewlekła obturacyjna choroba płuc,
palaczom tytoniu, osobom po usunięciu śledziony. Szczepienia u osób dorosłych wykonuje
się jednorazowo szczepionką skoniugowaną PCV 13 (szczepionka 13-walentna), która
chroni dłużej przed inwazyjnymi zakażeniami, a także powszechnymi zapaleniami płuc.

Niepożądany Odczyn Poszczepienny (NOP)
NOP może wystąpić po podaniu każdej szczepionki. Większość objawów niepożądanych
ma łagodny przebieg i szybko ustępuje, zwykle nie wymagają one leczenia. Reakcje
organizmu po podaniu szczepionek mogą być różnorodne, jednak należy podkreślić, że nie
wszystkie kwalifikować możemy jako NOP.
NOP to najczęściej gorączka i odczyn w miejscu wstrzyknięcia, rzadko dochodzi do
poważnych odczynów, do których zaliczane są:
omdlenie lub zaburzenie przytomności, uogólniona pokrzywka, duszność, trudności z
oddychaniem, wysoka gorączka (>40 stopni), obniżenie napięcia mięśniowego, drgawki,
krew w stolcu, wymioty, inne nieswoiste objawy. Jeżeli wystąpi którykolwiek z
wymienionych wyżej objawów należy zgłosić się do lekarza POZ.

