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Lekarz informuje:

 Przebieg zakażenia jest bardzo gwałtowny i śmiertelnie 

groźny. 

 W pierwszej dobie życia, pomimo właściwego leczenia, może 

dojść do utraty pacjenta.

 Zachorować może KAŻDY - niezależnie od płci czy wieku. 

 Najczęściej chorują dzieci w pierwszym roku życia. Wiele 

przypadków IChM występuje również u dzieci w wieku do 5 

lat oraz nastolatków i młodych dorosłych w wieku 16 – 21 lat.
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Profilaktyka poekspozycyjna



Jedyną formą profilaktyki Inwazyjnej Choroby Meningokokowej (IChM) są szczepienia ochronne



Ponadto … 
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• Skoczyńska A., Gołębiewska A., Wróbel-Pawelczyk I., Kiedrowska M., Ronkiewicz P., Kuch A., Hryniewicz W. 

Inwazyjna choroba meningokowa (IChM) w Polsce w 2020 roku (dane KOROUN), 2021
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meningokokowa (dostęp 3.11.2021)

• Strona internetowa Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Wołominie, https://www.gov.pl/web/psse-
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Eksperci przestrzegają



Pamiętam sytuację sprzed kilku lat...

7- letni chłopiec z sepsą meningokokową, piorunujący przebieg, kilkanaście 

godzin od pierwszych objawów do śmierci. Po feriach świątecznych nie wrócił 

już do szkoły. Kilkuset jego szkolnych kolegów  zgłosiło się do szczepienia 

natychmiast po tym wydarzeniu.

Ale nie powinno tak być. Nie bagatelizujmy meningokoków. Pomyślmy 

o szczepieniu  wcześniej.

***

Lek. Lidia Stopyra, pediatra, specjalistka chorób zakaźnych, ordynator Oddziału Chorób Infekcyjnych 

i Pediatrii Szpitala im. Żeromskiego w Krakowie, lider opinii w programie polityki zdrowotnej dot. 

profilaktyki zakażeń meningokokowych w Małopolsce na lata 2020 – 2027, w 2021 r. 



Lepiej zapobiegać niż leczyć. O powodzeniu w walce z meningokokami 

decydują godziny a czasem minuty, to tzw. „złota godzina sepsy” stąd tak 

istotna jest immunoprofilaktyka.  

Rodzice często nie zdają sobie sprawy z tego jak groźne może być zakażenie 

meningokokami oraz że mogą zabezpieczyć swoje dzieci poprzez szczepienia.

***

Lek. Lucyna Dziadoń, pediatra, specjalistka chorób zakaźnych Ordynator Oddziału Obserwacyjno-

Zakaźnego Dzieci, Specjalistyczny Szpital im. E. Szczeklika w Tarnowie, lider opinii w programie polityki 

zdrowotnej dot. profilaktyki zakażeń meningokokowych w Małopolsce na lata 2020 – 2027, w 2021 r. 



Materiały edukacyjne



Materiał: Trzy rodzaje fact sheet’ów

1. Tematy fact sheet’ów: „Meningokoki – komu zagrażają?”, „Inwazyjna 

Choroba Meningokokowa (IChM) – co to jest?”, „Profilaktyka zakażeń 

meningokokowych”,

2. Trzy, dwustronicowe fact sheety w formacie A4 w wersji do druku do 

pobrania ze strony www.profilaktykawmalopolsce.pl.

Odbiorcy: 

• nastolatkowie, 

• wychowawcy/ nauczyciele,

• rodzice/ opiekunowie,

• personel medyczny. 

DO POBRANIA ZE STRONY



DO POBRANIA ZE STRONY

Materiał: Fact sheet dla dzieci

Założenia:

1. Wskazanie ryzykownych zachowań, czynników, które mogą 

doprowadzić do zakażenia meningokokowego.

2. Zmniejszenie lęku przed szczepieniem.

3. Dwustronicowa karta pracy w formacie A4 w wersji do druku 

do pobrania ze strony www.profilaktykawmalopolsce.pl. 

Odbiorcy: 

• dzieci w wieku 3 – 6 lat,

• rodzice/ opiekunowie,

• wychowawcy/ nauczyciele.



DO POBRANIA ZE STRONY

Materiał: Ulotka edukacyjna

Założenia:

1. Poinformowanie czym są meningokoki.

2. Wskazanie grup i czynników ryzyka.

3. Charakterystyka Inwazyjnej Choroby 

Meningokokowej (IChM).

4. Zaprezentowanie informacji związanych 

z profilaktyką zakażeń meningokokowych. 

5. Ośmiostronicowa, składana ulotka w wersji do 

druku do pobrania ze strony 

www.profilaktykawmalopolsce.pl.

Odbiorcy: 

• rodzice/ opiekunowie,

• wychowawcy/ nauczyciele,

• personel medyczny,

• nastolatkowie. 



DO POBRANIA ZE STRONY

Materiał: Ulotka do książeczki zdrowia 

dziecka

Założenia:

1. Przekazanie ulotki z miejscem na wpisanie 

dat odbytych szczepień przeciwko 

meningokokom.

2. Przekazanie podstawowych informacji nt. 

zakażeń meningokokowych. 

3. Dwustronna ulotka w formacie A6 

w wersji do druku do pobrania ze strony 

www.profilaktykawmalopolsce.pl.

Odbiorcy: 

• rodzice/ opiekunowie,

• personel medyczny. 



DO OBEJRZENIA NA STRONIE

Materiał: Spot promujący profilaktykę 

zakażeń meningokokowych  

Założenia:

1. Zwrócenie uwagi, że szczepienia są 

najskuteczniejszą formą profilaktyki 

zakażeń meningokokowych. 

2. Spot trwający 1:13 min. do obejrzenia 

na stronie:  

www.profilaktykawmalopolsce.pl

Odbiorcy: 

• rodzice/ opiekunowie,

• mieszkańcy Małopolski,

• zainteresowani tematem zakażeń 

meningokokowych.



DO POBRANIA ZE STRONY

Materiał: Prezentacja

Założenia:

1. Przekazanie informacji dot, 

meningokoków, grup i czynników 

ryzyka, Inwazyjnej Choroby 

Meningokowej (IChM) oraz 

profilaktyki. 

2. Niniejsza prezentacja możliwa jest do 

pobrania ze strony:   

www.profilaktykawmalopolsce.pl

Odbiorcy: 

• wychowawcy/ nauczyciele,

• rodzice/ opiekunowie,

• nastolatkowie.



Pytania i odpowiedzi



Dziękuję za uwagę!






