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5 chorób płuc mieści się wśród najbardziej powszechnych przyczyn ciężkich schorzeń 
oraz zgonów na świecie. Jedną z nich, obok chorób przewlekłych płuc i nowotworów, 
są ostre infekcje dolnych dróg oddechowych1.

4 najczęstsza przyczyna śmierci w Polsce w populacji 65+. według danych Głównego 
Urzędu Statystycznego (GUS, 2018) zapalenie płuc stanowiło ok. 5% wszystkich zgo-
nów, po chorobach układu krążenia i nowotworach. 

Zapalenie płuc jest ciężką chorobą, która u wielu chorych wymaga hospitalizacji. 
Odsetek pacjentów hospitalizowanych z powodu pozaszpitalnego zapalenia płuc 
(PZP) w różnych krajach Europy waha się od 20% do 50%2,3.

S. pneumoniae jest najczęściej występującym czynnikiem etiologicznym zapalenia 
płuc.

Główną przyczyną zachorowań na zapalenia płuc o ciężkim przebiegu są pneumo-
koki (Streptococcus pneumoniae). Najcięższą postacią zakażenia pneumokoko-
wego jest tzw. inwazyjna choroba pneumokokowa (IChP) obejmująca zapalenie 
opon mózgowo-rdzeniowych (ZOMR), sepsa (posocznica) i zapalenie płuc 
z bakteriemią.

Zapalenie płuc to dominująca postać choroby pneumokokowej u osób dorosłych, 
a patogen jest najczęściej odpowiedzialny za PZP4. 

Pneumokokowe zapalenie płuc może być ciężkim powikłaniem wirusowego 
zapalenia płuc5.

UWAGA!  W około 40% przypadków PZP nie udaje się określić czynnika etiologicz-
nego (prawdopodobnie przyczyną jest empiryczne stosowania antybiotyków przed 
przeprowadzeniem badania mikrobiologicznego). Jednak sądzi się, że wiele przypad-
ków o nieustalonej etiologii jest spowodowanych przez pneumokoki. 

ZAPALENIE PŁUC 
SPOWODOWANE 
PRZEZ PNEUMOKOKI 



Zapadalność na pneumokokowe zapalenie płuc wśród osób zdrowych w wieku 
65 lat i starszych jest blisko 5-krotnie wyższa w porównaniu z osobami w wieku 
18–49 lat. 

W populacji osób w wieku  65 lat cukrzyca zwiększała ryzyko zachorowania 
na zapalenie płuc blisko 3-krotnie, przewlekłe choroby serca i palenie tytoniu 
prawie 4-krotnie, a przewlekłe choroby płuc − blisko 8-krotnie.

Zapadalność na pneumokokowe PZP była najwyższa u osób z czynnikami wyso-
kiego ryzyka zakażenia i w porównaniu z osobami zdrowymi wielokrotnie wyż-
sza u chorych: z przewlekłą niewydolnością nerek (od 6,5 razy u osób w wieku 
 65 lat do 14 razy u osób w wieku 18–49 lat), z chorobami hematologicznymi (od 

8 razy u osób wieku  65 lat do 16 razy u osób w wieku 18–49 lat) oraz anato-
miczną i funkcjonalną asplenią (od 10 razy u osób w wieku  65 lat do 25 razy 
u osób w wieku 18–49 lat).

RYZYKO ZACHOROWANIA 
NA POZASZPITALNE 
ZAPALENIE PŁUC 
O ETIOLOGII 
PNEUMOKOKOWEJ38

604,3 tys. osób z powodu zapalenia płuc leczonych było w POZ.

Ponad ½ stanowiły osoby dorosłe – 384,3 tys. (63,6%).

1/3 osób w wieku  65 lat (177,5 tys.).

HOSPITALIZACJE

76,4 tys. pacjentów hospitalizowano z powodu PZP. 

72% stanowiły osoby dorosłe (n = 54,9 tys.).

Od 7 dni do 11 dni – mediana czasu hospitalizacji w leczeniu zapalenia płuc w za-
leżności od ewentualnych powikłań.

7,5 tys. osób dorosłych hospitalizowanych zmarło z powodu PZP.

ZAPALENIA PŁUC 

GRYPA 

Pneumokoki są najczęściej wykrywanymi bakteriami (35%) u chorych hospitalizo-
wanych z powodu zapalenia płuc pierwotnie wywołanego przez wirusa grypy6.

Koinfekcje bakteryjne m.in. pneumokokami, w okresach epidemii grypy, stanowią 
główną przyczynę chorobowości i umieralności chorych z powodu PZP. 

COVID 19 

Według najnowszych doniesień naukowych zakażeniu wirusem SARS-CoV-2, 
powodującym COVID-19, towarzyszą jednoczesne zakażenia bakteryjne7,8.

Odsetek pacjentów hospitalizowanych z powodu COVID-19 z koinfekcją 
S. pneumoniae może wynosić od 20%9 do nawet około 60%10. 

Chorzy zarażeni wirusem SARS-CoV-2 z konfekcją innymi patogenami zwykle są 
dłużej hospitalizowani, częściej są przyjmowani na oddziały intensywnej terapii 
oraz są narażeni na większe ryzyko śmierci11. 

KOINFEKCJE 
BAKTERYJNE

Wiek – populacja powyżej 50. roku życia jesteśmy bardziej narażeni na chorobę.

Dorośli z zaburzeniami odporności – wrodzona i nabyta asplenia, sferocytoza i inne 
hemoglobinopatie, wrodzone i nabyte zaburzenia odporności, uogólniona choro-
ba nowotworowa, zakażenia HIV, chłoniak Hodgkina, jatrogenna immunosupresja, 
białaczka, chłoniaki nieziarnicze, w tym szpiczak mnogi, przewlekłe choroby nerek 
i zespół nerczycowy, przeszczep narządów litych. 

Dorośli bez zaburzeń odporności – przewlekłe choroby serca, przewlekłe choroby 
płuc, cukrzyca, przewlekłe choroby wątroby, w tym marskość.

Inne stany podwyższające ryzyko zakażenia – wyciek płynu mózgowo-rdzeniowego, 
implant ślimakowy. 

Niezdrowe zachowania – palenie papierosów i nadużywanie alkoholu. 

50

KTO NAJCZĘŚĆIEJ CHORUJE 
NA PNEMOKOKOWE PZP 

RYZYKA37,43



RYC. 1.
Zapadalność na pneumokokowe zapalenie płuc u osób z grupy umiarkowanego 
ryzyka zakażenia S. pneumoniae (bez zaburzeń odporności, ale z chorobami 
przewlekłymi), z uwzględnieniem wieku
[na podstawie Shea i wsp. (2014)18]
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Podwyższone ryzyko wystąpienia ponownego PZP, w tym wymagającego 
hospitalizacji, które utrzymuje się przez co najmniej 2–3 lata od wystąpienia 
pierwszego epizodu14,15.

Zaostrzenie choroby podstawowej i wydłużenie czasu powrotu do stanu zdrowia 
sprzed wystąpienia PZP.

Większe ryzyko wystąpienia powikłań sercowo-naczyniowych − zarówno u osób 
obciążonych chorobami serca, jak i bez wcześniejszych dolegliwości ze strony 
układu sercowo-naczyniowego.

Inne powikłania płucne PZP (płyn parapneumoniczy, ropniak opłucnej, ropień 
płuca) oraz pozapłucne (zaburzenia świadomości, udar mózgu, ostra choroba 
lub zaostrzenie choroby nerek, zaburzenia endokrynologiczne)16. 

Większe ryzyko śmierci – około 13% dorosłych pacjentów umiera w ciągu 30 dni 
od hospitalizacji z powodu PZP, a kolejne 30% w ciągu pierwszego roku17. 

Obniżona jakość życia − Czas do ustąpienia objawów, duszności i zmęczenia 
wynikających z PZP i powrót do aktywności sprzed choroby może zająć około 
miesiąca18,19. A dobrostan w ocenie chorych pozostaje obniżony nawet przez 
6 miesięcy20. 

KONSEKWENCJE SPOŁECZNE

Konieczność sprawowania opieki w okresie choroby przez członków rodziny lub 
innych opiekunów – po wystąpieniu epizodu PZP 77–85% dorosłych wymaga 
opieki przez 14–28 dni21,22.

Przerwy w świadczeniu pracy z powodów zdrowotnych. Ponad 90% chorych 
z PZP, którzy są aktywni zawodowo, wymaga zwolnienia lekarskiego trwającego 
średnio ok. 3 tygodni23. 

Odsetek osób w wieku 50 lat, u których wystąpiło zaostrzenie choroby podstawowej, 
oraz liczba dni powrotu do stanu zdrowia sprzed wystąpienia PZP (Ryc. 6.).

ZAPALENIE PŁUC 
U OSÓB DOROSŁYCH 

ZDROWOTNE 



RYC. 6.
Odsetek osób w wieku  50 lat, u których wystąpiło zaostrzenie choroby 
podstawowej, oraz liczba dni powrotu do stanu zdrowia sprzed wystąpienia PZP 

Odsetek pacjentów z zaostrzeniem choroby podstawowej
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[na podstawie Wyrwich i wsp. (2015)37]

W ciągu następnych lat kliniczne i ekonomiczne obciążenie pneumokokowym za-
paleniem płuc będzie systematycznie rosnąć – jest to związane ze starzeniem się 
społeczeństwa i zwiększającą się liczbą osób obciążonych chorobami przewlekłymi 

− czynnikami ryzyka choroby pneumokokowej. 

PZP jest jedną z najczęstszych przyczyn hospitalizacji osób dorosłych, wobec czego 
przyczynia się do znacznego wykorzystania zasobów medycznych i zwiększenia 
bezpośrednich kosztów z nim związanych. 

Ok. 2,5 mld euro – roczne wydatki w Europie ponoszone na hospitalizację osób 
z zapaleniem płuc/ostrym zakażeniem dolnych dróg oddechowych24.

169 mln zł – tyle w Polsce kosztowało hospitalizowanie ok. 54,9 tys. osób doro-
słych z powodu PZP25,26.

OBCIĄŻENIE SYSTEMU 
OPIEKI ZDROWOTNEJ

Czynna profilaktyka za pomocą szczepionek jest najskuteczniejszym narzędziem 
zwalczania chorób zakaźnych. 

W zakresie profilaktyki zakażeń pneumokokowych dostępne są 2 rodzaje szczepio-
nek przeciw pneumokokom zarejestrowane do stosowania u dorosłych: szczepionki 
polisachrydowa oraz skoniugowana27,28. 

Szczepionki skoniugowane to szczepionki nowszej generacji, które wywołują silną 
i długotrwałą odpowiedź immunologiczną28.

Odpowiedź immunologiczna jest na tyle silna, że u większości osób zarówno w wieku 
 18 lat, jak i osób w podeszłym wieku i/lub z chorobami współistniejącymi nie ma 

konieczności ponownego szczepienia kolejną dawką szczepionki skoniugowanej28.

Szczepionki przeciw pneumokokom u osób dorosłych mogą być stosowane, czyli 
podawane na tej samej wizycie szczepiennej, razem z inaktywowaną szczepionką 
przeciw grypie27, 28.

PROFILAKT YKA  
PNEUMOKOKOWEGO 
ZAPALENIA PŁUC



Czynna profilaktyka za pomocą szczepionek jest najskuteczniejszym narzędziem 
zwalczania chorób zakaźnych.

Profilaktyka zakażeń penumokokowych w postaci szczepień ochronnych jest reko- 
mendowana przez liczne towarzystwa naukowe i ciała doradcze ds. szczepień, a także 
Program Szczepień Ochronnych na 2021 rok37,43. 

REKOMENDACJE DOT YCZĄCE POPULACJI OGÓLNEJ 

Amerykańskie wytyczne, wydane w 2019 roku przez Advisory Committee on 
Immunization Practices (ACIP), zalecają szczepienie przeciw pneumokokom 
wszystkich osób w wieku powyżej 65 lat oraz wszystkich dorosłych z chorobami 
przewlekłymi, zaburzeniami odporności, wyciekiem płynu mózgowo-rdzenio-
wego lub implantem ślimakowym14. 

W Polsce podstawowym dokumentem regulującym szczepienia obowiązkowe 
i zalecane jest Program Szczepień Ochronnych (PSO).

REKOMENDACJE POSTĘPOWANIA W GRUPACH PACJENTÓW 
Z CHOROBAMI PRZEWLEKŁYMI 

Coraz więcej towarzystw naukowych w wytycznych praktyki klinicznej, które 
mają służyć lekarzom w postępowaniu w określonych grupach pacjentów, re-
komenduje czynną profilaktykę zakażeń pneumokokowych (tab. 3.). Szczepienie 
przeciw pneumokokom jest zalecane w wytycznych postępowania z chorymi 
z nowotworami litymi, hematologicznymi oraz z biorcami komórek hematopo-
etycznych i narządów litych. Ponadto szczepienia są rekomendowane w wytycz-
nych postępowania z pacjentami z chorobami przewlekłymi, takimi jak: zespół 
nabytego niedoboru odporności (AIDS), cukrzyca, POChP, przewlekłe choroby 
serca, nadciśnienie płucne, autoimmunologiczne choroby zapalne. 

REKOMENDACJE W 

W czasie pandemii COVID-19 (ang. Coronavirus Disease 2019) szczególnie istotna 
jest profilaktyka chorób układu oddechowego, a tym samym zapobieganie nie-
potrzebnym hospitalizacjom osób starszych czy osób z chorobami przewlekłymi.

Z chwilą wybuchu pandemii COVID-19 zarówno Światowa Organizacja Zdrowia 
(ang. World Health Organization, WHO), jaki i Ministerstwo Zdrowia wraz z Głów-
nym Inspektoratem Sanitarnym rekomendowały realizację bieżących szczepień, 
w szczególności przeciwko pneumokokom i grypie, w populacji osób będących 
w grupach ryzyka zakażenia. Według WHO szczepienia przeciw pneumokokom 
oraz grypie należy traktować priorytetowo w grupach ryzyka dorosłych, w tym 
osób po 60. roku życia i przewlekle chorych, ponieważ przewlekłe choroby płuc, 
układu krążenia, nowotwory, cukrzyca, niewydolność nerek i zaburzenia odpor-
ności wiążą się z większą podatnością na zachorowanie na zapalenie płuc39,40.

KTO POWINIEN SIĘ ZASZCZEPIĆ 
PRZECIW PNEMOKOKOWEMU 

TAB. 3.
Zestawienie aktualnych wytycznych praktyki klinicznej zalecających 
profilaktykę zakażeń pneumokokami w określonych populacjach

ORGANIZACJA

Advisory Committee on 
Immunization Practices 
(ACIP 2019)14

Stany Zjednoczone

Polska nowotwory hematologiczne

asplenia

populacja w wieku 19–64 lat 
z umiarkowanym ryzykiem lub 
wysokim ryzykiem zakażenia 
S. pneumoniae

populacja ogólna dorosłych 
w wieku  65 lat bez względu 
na występowanie innych 
czynników ryzyka

W KTÓRYCH WSKAZANE 
JEST SZCZEPIENIE PRZECIW 
PNEUMOKOKOM

Polskie Towarzystwo 
Hematologów i Transfuzjologów 
oraz Sekcja Zakażeń Polskiej 
Grupy ds. Leczenia Białaczek 
u Dorosłych (PTHiT/PALG 2018)63

European Conference on 
Infections in Leukaemia 
(ECIL 2019)64,65

National Comprehensive Cancer 
Network (NCCN 2020)66

American Society of 
Transplantation (AST 2020)69

Global Initiative for Chronic 
Obstructive Lung Disease 
(GOLD 2021)70

European Society of Cardiology/
Polskie Towarzystwo 
Kardiologiczne (ESC/PTK 2016)71

European Society of Cardiology/
Polskie Towarzystwo 
Kardiologiczne (ESC/PTK 2015)72

Europa/Polska

Europa autoimmunologiczne 
choroby zapalne

nadciśnienie płucne

European League Against 
Rheumatism (EULAR 2020)16

Polskie Towarzystwo 
Diabetologiczne (PTG 2020)68

Polskie Towarzystwo Naukowe 
AIDS (PTN AIDS 2019)67

Europa

Stany Zjednoczone

Stany Zjednoczone

świat

Europa/Polska przewlekłe choroby serca

Polska

Polska

nowotwory hematologiczne

biorcy komórek hematopoetycznych

nowotwory hematologiczne i lite

biorcy narządów litych

osoby z POChP

cukrzyca

zespół nabytego niedoboru 
odporności (AIDS)



POLSKA

Obecnie w Polsce szczepienia profilaktyczne przeciw pneumokokom są bezpłatne 
wyłącznie dla nowo narodzonych dzieci oraz dla dzieci w wieku do ukończenia 5. roku 
życia ze schorzeniami i stanami podwyższającymi ryzyko zakażenia S. pneumoniae30.  

Szczepienia w populacji osób dorosłych z grup podwyższonego ryzyka zakażeń 
pneumokokowych nie są jak na razie finansowane ze środków publicznych.

W Polsce bezpłatne szczepienia przeciw pneumokokom dla osób dorosłych dostępne 
są jednak w wielu gminach w ramach regionalnej polityki zdrowotnej  finansowanej 
przez samorządy.

Spośród dotychczas funkcjonujących lub planowanych programów samorządowych 
dotyczących profilaktyki zakażeń pneumokokowych u dorosłych na terenie Polski 
prowadzonych jest kilkanaście programów i w zależności od samorządu dotyczą 
pacjentów w wieku powyżej 55 lat, pacjentów onkologicznych lub osób zmagają-
cych się z chorobami układu oddechowego, chorobami krążeniowo-naczyniowymi 
lub cukrzycą31.  

EUROPA32

Szczepienia przeciw pneumokokom u dorosłych są refundowane w 21 państwach 
na świecie (stan na marzec 2021). 

9 państw (Czechy, Grecja Hiszpania, Irlandia Luksemburg, Niemcy, Wielka Brytania, 
Słowacja i Włochy) – szczepienia są refundowane wszystkim osobom w wieku  65 lat 
oraz osobom z co najmniej umiarkowanym ryzykiem zakażenia S. pneumoniae.

W pozostałych państwach 

6 państw objęło refundacją szczepień przeciw pneumokokom osoby bez względu 
na wiek z co najmniej umiarkowanym ryzykiem zakażenia S. pneumoniae.

6 państw objęło refundacją szczepień przeciw pneumokokom osoby bez względu 
na wiek wyłącznie z wysokim ryzykiem zakażenia S. pneumoniae.

Holandii dostęp do szczepień przeciw pneumokokom dostosowano do aktualnej 
sytuacji epidemicznej związanej z COVID-19. Od maja 2021 roku szczepienia przeciw 
pneumokokom są finansowane w grupie osób, które były hospitalizowane z powodu 
COVID-19 oraz mają resztkowe nieprawidłowości w obrazie tomografii komputerowej 
oraz czynności płuc41,42. 

DOSTĘP DO SZCZEPIEŃ 
PRZECIW PNEUMOKOKOM 
W POLSCE I W EUROPIE

OPŁACALNOŚĆ EKONOMICZNA

Większość analiz ekonomicznych przeprowadzonych dla różnych krajów wska-
zuje, że szczepienie populacji dorosłych w wieku 65 i więcej lat oraz dorosłych 
z czynnikami ryzyka zakażenia S. pneumoniae jest ekonomiczne opłacalne33,34. 

PERSPEKT YWA PACJENTA

Uniknięcie zakażenia S. pneumoniae i negatywnych następstw pneumokokowego 
zapalenia płuc, tj.: hospitalizacji z powodu PZP, zaostrzenia chorób współist-
niejących, zwiększonego ryzyka chorób sercowo-naczyniowych, a w ciężkich 
przypadkach zgonu. 

PERSPEKT YWA PŁATNIKA

Zmniejszone wydatki ponoszone na hospitalizacje i porady związane z leczeniem 
przede wszystkim pneumokokowego PZP, w tym postaci inwazyjnych35. 

Zmniejszenie liczby porad z powodu PZP, co wpłynie pozytywnie na poprawę 
dostępności do lekarza podstawowej opieki zdrowotnej w sezonie największej 
zachorowalności na choroby przenoszone drogą kropelkową. 

Ograniczenie stosowania antybiotyków, kosztów ponoszonych przez pacjentów 
i płatnika na ich zakup oraz jednocześnie zmniejszenie postępującego zjawiska 
antybiotykooporności36.

PERSPEKT YWA SPOŁECZNA

Ograniczenie straty produktywności (kosztów pośrednich) w wyniku zmniejszenia 
liczby dni absencji chorobowej spowodowanej pneumokokowym zapaleniem płuc. 

KORZYŚCI WYNIKAJĄCE ZE 
SZCZEPIEŃ JAKO CZYNNEJ 
PROFILAKT YKI PNEUMOKOKOWYM 
ZAPALENIU PŁUC

$

$
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