
CO TRZEBA O NICH WIEDZIEĆ?

Meningokoki Inwazyjna Choroba Meningokokowa (IChM) 228
chorych w Polsce

w 2017 roku3

najczęściej występuje jako:

Zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych

Sepsa (uogólnione zakażenie organizmu)

Inne (np. zapalenie stawów, płuc, szpiku 
kostnego, mięśnia sercowego itp.3)

Osoby z bliskiego otoczenia
chorego otrzymują

antybiotyk4 

122
chorych3*

158
chorych3*

75%

1 na 3 chorych 
zostaje trwale 
okaleczonych11 

Rodzice dzieci, które przeżyły epizod IChM mogą wykazywać 
objawy lękowe przez miesiące, a nawet lata13.  

99%
chorych

hospitalizowanych3

24h

1 na 5 chorych umiera9

– zbyt późna diagnoza 
i leczenie zwiększa 
śmiertelność do 70-80%10 

w niektórych przypadkach zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych przebiega wraz z sepsą*

CHOROBA ROZWIJA SIĘ BŁYSKAWICZNIE 

Pierwsze objawy mogą przypominać przeziębienie. 
Dlatego IChM jest trudna do rozpoznania7.

Meningokoki typu B 
wywołują w tej grupie 
najwięcej zakażeń6

Większość zakażeń dotyczy 
dzieci poniżej 5. roku życia¹

MENINGOKOKI 
W PIGUŁCE

www.wyprzedzmeningokoki.pl

Najwięcej nosicieli tych groźnych bakterii 
jest wśród młodych ludzi, ale najczęściej 
chorują małe dzieci1. Choroba ma 
nieprzewidywalny przebieg², 
a jej konsekwencje… Sami zobaczcie.

W CIĄGU 24 GODZIN 
MOŻE DOPROWADZIĆ DO ŚMIERCI8

Najczęściej występują:

powikłania dot. narządów, np. ubytki skóry, 
amputacje palców/kończyn, niewydolność nerek12 

powikłania neurologiczne, np. głuchota, 
padaczka, niedowład12

powikłania psychiczne, np. trudności w nauce, zabu-
rzenia koncentracji, opóźniony rozwój intelektualny12

Skuteczną metodą obrony przed meningokokami są szczepienia 
ochronne15, które można zastosować od 2. miesiąca życia, ale w związku 
z tym, że istnieje kilka schematów szczepienia przeciwko meningokokom, 
można je wykonać w każdym wieku14.
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Materiał powstał w ramach kampanii “Wyprzedź meningokoki! Liczy się czas”


