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

Zaleca się izolację chorych oraz stosowanie środków ochrony 
osobistej – m.in.: higienę rąk, unikanie potencjalnych czynników 
ryzyka, takich jak przebywanie w dużych skupiskach ludzkich.  

Zgodnie z Programem Szczepień Ochronnych (PSO) na rok 2021, 
szczepienia przeciwko meningokokom znajdują się w wykazie 
szczepień zalecanych, niefinansowanych ze środków Ministra 
Zdrowia. Oznacza to, że rodzic/ opiekun, który chce zaszczepić 
dziecko, musi sam za nie zapłacić. 

Pierwszą dawkę szczepionki można podać już po 2. miesiącu życia, 
jednak ze względu na różne schematy szczepień, można zacząć 
w późniejszym okresie, np. w wieku żłobkowym, przedszkolnym 
lub jeszcze później. W celu ustalenia odpowiedniego schematu 
zalecany jest kontakt z lekarzem rodzinnym.  

Szczepienia zalecane są osobom narażonym na przebywanie 
w dużych skupiskach, dlatego w pierwszej kolejności profilaktyka 
powinna być prowadzona w grupie niemowląt i dzieci, szczególnie 
chodzących do żłobka, przedszkola lub szkoły, wyjeżdżających 
na kolonie, obozy. Szczepieniami powinno zostać również objęte 
starsze rodzeństwo niemowląt i małych dzieci uczęszczających 
do przedszkoli lub szkółi. 
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Dzieci do 1. roku życia najlepiej zaszczepić przeciw meningokokom serogrupy B, 
ponieważ w tej grupie wiekowej wywołują najwięcej zakażeń. Następnie zaleca 
się doszczepienie przeciw meningokokom C. 

Szczepionka jest bezpieczna. Należy do kategorii szczepionek „zabitych” i zawiera niewielki fragment 
bakterii. W Polsce dostępne są szczepionki przeciwko meningokokom grupy B, oraz A, C, W, Y. Ryzyko 

wystąpienia odczynów poszczepiennych jest niewielkie. Wśród reakcji, które mogą wystąpić po szczepieniu 
wymienia się zaczerwienienie, obrzęk, ból w miejscu wstrzyknięcia, rozdrażnienie, pogorszenie apetytu 

i stan podgorączkowyii. 


