
Sepsa w liczbach 

Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) 
podkreśla, że na całym świecie 
aż  wśród małych dzieci 7% zgonów

2jest spowodowanych sepsą (posocznicą).

Eksperci z Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego-
Państwowego Zakładu Higieny (NIZP-PZH) poinformowali, że w 2015 r. 

3w Polsce odnotowano 952 przypadki zachorowań na sepsę.  

Co wiemy o meningokokach? 
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13. września obchodzimy 
1Światowy Dzień Sepsy.13
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Ok. 15% z nich stanowiły zakażenia 
wywołane przez meningokoki. 
Pozostałe zakażenia wywołane zostały przez: 
pneumokoki (ok. 68%), salmonellę 

3(ok. 14%) i Haemophilus influenzae (4%).
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Około 2/3 zgłoszonych przypadków 
zakażenia meningokokami w 2015 r.

3przebiegało pod postacią sepsy.

Meningokoki to bakterie, które powodują inwazyjną chorobę meningokokową (IChM), 
4przebiegającą jako sepsa lub zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych.

B
Meningokoki  są dominującą przyczyną IChM w Polsce i Europie, serogrupy B

4szczególnie wśród małych dzieci.

5Według badań Millward Brown jedynie  matek wie, że sepsę może wywołać zakażenie meningokokami.13%

5Jedynie 1 na 100 badanych mam szczepi dzieci przeciwko meningokokom.
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Treści zamieszczone w materiale mają wyłącznie charakter informacyjny i nie mogą zastąpić konsultacji lekarza, do którego należy ostateczna decyzja o przeprowadzeniu szczepienia. Treści zamieszczone w ulotce maja wyłącznie charakter informacyjny, nie mogą być traktowane jako forma konsultacji 
medycznej i nie mogą zastąpić konsultacji lekarza, do którego należy ostateczna decyzja o sposobie i zakresie stosowanego leczenia. Szczepienie, podobnie jak podanie leku, może wiązać się  z wystąpieniem działań niepożądanych. Wszystkie działania niepożądane produktów leczniczych należy zgłaszać 
do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych, Al. Jerozolimskie 181C, 02–222 Warszawa, tel.: 22 492 13 01, fax: 22 492 13 09, zgodnie z zasadami monitorowania bezpieczeństwa 
produktów leczniczych.  Formularz zgłoszenia niepożądanego działania produktu leczniczego dostępny jest na stronie Urzędu: http://www.urpl.gov.pl/
GSK Commercial Sp. z o.o. ul. Rzymowskiego 53,02– 697 Warszawa tel.: 22 576 90 00 fax.: 22 576 90 01  www.pl.gsk.com

Badania Millward Brown pokazują, że tylko  badanych 20%
mam wie, czym jest zakażenie meningokokowe, 

5a niespełna połowa z nich  zna jego konsekwencje.(45%)
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