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INWAZYJNA CHOROBA MENINGOKOKOWA (ICHM) CECHUJE SIĘ 
GWAŁTOWNYM PRZEBIEGIEM, WYMAGA WCZESNEGO ROZPOZNANIA 

I NATYCHMIASTOWEGO LECZENIA ANTYBIOTYKAMI. MOŻE PRZEBIEGAĆ 
JAKO ZAPALENIE OPON MÓZGOWO-RDZENIOWYCH I/LUB POSOCZNICA 

(SEPSA), STANOWIĄC ZAGROŻENIE DLA ŻYCIA CZŁOWIEKA.i

Lekarz informuje
IChM wiąże się z wystąpieniem objawów, najczęściej nietypowych, przypominających 

przeziębienie lub grypę. Objawy mogą pojawić się w różnej kolejności lub wcale. 
Najczęściej są to:

gorączka dreszcze znaczne
osłabienie

wymioty

ból
mięśni

uczucie
rozbicia

złe
samopoczucie

Jednym z typowych objawów, który nie musi się pojawić, jest wysypka wybroczynowa. 

W celu sprawdzenia, czy mamy do czynienia z IChM, zaleca się wykonanie testu z użyciem 
szklanki. Polega on na przyłożeniu jej do miejsca wysypki. W przypadku IChM ucisk nie 

spowoduje blednięcia plamek. To sygnał, że konieczna jest jak najszybsza hospitalizacja.

15% chorych na zakażenie wywołane meningokokami umiera. 

U dalszych 20% po przebyciu choroby pozostają trwałe uszkodzenia takie jak: 
niedosłyszenie, uszkodzenie mózgu, ataki epileptyczne lub utrata kończyn. 

Wśród powikłań psychicznych wymieniane są np.: trudności w nauce, zaburzenia 
koncentracji, opóźniony rozwój intelektualny.
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PRZEBIEG CHOROBY

PROFILAKTYKA POEKSPOZYCYJNA

domownikom i osobom śpiącym w tym samym pomieszczeniu,

osobom pozostającym z chorym w bliskich relacjach (m.in. pocałunki),

osobom mającym bezpośredni kontakt z wydzielinami z dróg oddechowych chorego, w tym osób
prowadzących resuscytację, intubację i odsysanieiii.

Osoby z bliskiego otoczenia chorego otrzymują chemioprofilaktykę – antybiotyk. Profilaktyka 
poekspozycyjna IChM zalecana jest u wszystkich osób

0–8
godz.

9–15
godz.

16–24
godz.

wczesne objawy przypominające
grypę lub przeziębienie

mogą pojawić się np.: wysypka krwotoczna, 
ból lub sztywność karku, nudności, wymioty, 
uwypuklone ciemiączko u niemowląt, trudności 
z oddychaniem, wczesne objawy posocznicy 
(zimne dłonie i stopy)

światłowstręt, biegunka, zmieniony
kolor skóry, wysypka, splątanie,

delirium (majaczenie), możliwy zgonii


