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Ministerstwo Zdrowia chcia łoby wprowadzić obowiązkowe szczepienia dzieci do lat dwóch przeciwko 

pneumokokom - zadeklarowa ł wczoraj wiceminister Marek Twardowski podczas konferencji w Warszawie 

dotyczącej szczepień w Polsce. Zorganizowa ły ją senacka komisja zdrowia oraz Europejskie Stowarzyszenie 

Promocji Zdrowia "Pro Salutem". Jednak na chęciach chyba się skończy, ponieważ ministerstwo twierdzi, że w 

tej chwili nie ma na to pieniędzy.

Pneumokoki to bakterie chorobotwórcze, które mogą by ć przyczyną poważnych chorób, m.in. zapalenia opon 

mózgowo- rdzeniowych, zapalenia p łuc. Wywo łują też mniej groźne w skutkach, ale częste choroby, jak 

zapalenie ucha środkowego, zatok, oskrzeli. 

Specjaliści z Polskiego Towarzystwa Wakcynologii (PTW) podkreślają, że szczepienia przeciwko pneumokokom są 

już standardem w większości krajów europejskich. Mają one bardzo wysoką skuteczność i wp ływaj ą na 

zmniejszenie zachorowalności na inne choroby infekcyjne. Pediatryczny Zespół Ekspertów, który doradza 

ministrowi zdrowia, chcia łby również wprowadzenia powszechnych szczepień przeciwko ospie wietrznej, grypie 

w grupie ryzyka, przeciwko meningokokom oraz rotawirusowi w wybranych grupach wiekowych oraz 

szczepienia przeciw wirusowi brodawczaka ludzkiego (HPV - niektóre typy tego wirusa mogą powodować raka 

szyjki macicy). 
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Ministerstwo Zdrowia chcia łoby wprowadzić obowiązkowe szczepienia dzieci do lat dwóch przeciwko 

pneumokokom - zadeklarowa ł wczoraj wiceminister Marek Twardowski podczas konferencji w Warszawie 

dotyczącej szczepień w Polsce. Zorganizowa ły ją senacka komisja zdrowia oraz Europejskie Stowarzyszenie 

Promocji Zdrowia "Pro Salutem". Jednak na chęciach chyba się skończy, ponieważ ministerstwo twierdzi, że w 

tej chwili nie ma na to pieniędzy.

Pneumokoki to bakterie chorobotwórcze, które mogą by ć przyczyną poważnych chorób, m.in. zapalenia opon 

mózgowo- rdzeniowych, zapalenia p łuc. Wywo łują też mniej groźne w skutkach, ale częste choroby, jak 

zapalenie ucha środkowego, zatok, oskrzeli. 

Specjaliści z Polskiego Towarzystwa Wakcynologii (PTW) podkreślają, że szczepienia przeciwko pneumokokom są 

już standardem w większości krajów europejskich. Mają one bardzo wysoką skuteczność i wp ływaj ą na 

zmniejszenie zachorowalności na inne choroby infekcyjne. Pediatryczny Zespół Ekspertów, który doradza 

ministrowi zdrowia, chcia łby również wprowadzenia powszechnych szczepień przeciwko ospie wietrznej, grypie 

w grupie ryzyka, przeciwko meningokokom oraz rotawirusowi w wybranych grupach wiekowych oraz 

szczepienia przeciw wirusowi brodawczaka ludzkiego (HPV - niektóre typy tego wirusa mogą powodować raka 

szyjki macicy). 
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