Zdaniem lekarza
pediatry:

Jestem mamą Kuby.
Mój synek w wieku 9 miesięcy zachorował na pneumokokowe zapalenie opon mózgowych powikłane sepsą, zapaleniem płuc i obustronnym zapaleniem ucha środkowego.
Walczyliśmy o życie 2 miesiące. Kuba wyszedł z tej śmiertelnej choroby „prawie” zwycięsko. Nie słyszy „tylko” na
jedno ucho. Takiego szczęścia nie miały inne dzieci, które
w wyniku ciężkich chorób wywołanych przez pneumokoki
są głęboko upośledzone: nie chodzą, nie mówią, nie kontaktują się ze światem. Wymagają nieustannej, całodobowej,
matczynej opieki oraz długotrwałej i kosztownej rehabilitacji przez całe życie.
Każda matka, która przez to przechodzi, oddałaby wszystko, aby móc uniknąć tej choroby i nie doświadczać wspólnie
ze swoim dzieckiem cierpień z nią związanych. Założyłam
Stowarzyszenie, bo wiem, że matki tych dzieci są bardzo samotne w swoim codziennym zmaganiu się z nieszczęściem
choroby. Noszą w sobie ogromny żal. Gdyby wiedziały
wcześniej… Gdyby mogły cofnąć czas… Gdyby…
Założyłam Stowarzyszenie, żeby ostrzegać innych rodziców przed zagrożeniem, jakim dla małych dzieci są
pneumokoki; żeby nie dręczyła ich uporczywa myśl „gdybyśmy wiedzieli…” .
Moim największym marzeniem jest, aby wszystkie dzieci w Polsce otrzymały najlepszą możliwą ochronę przed
pneumokokami, jaką są szczepienia. Wyrażam głęboką
nadzieję, że niebawem te szczepienia będą refundowane
i dostępne dla wszystkich dzieci w Polsce. Tak jak jest w pozostałych krajach Europy.
Sabina Szafraniec

Pneumokoki to bakterie, które zwykle występują w jamie
nosowej i gardle zdrowych
dzieci. Samo nosicielstwo
bakterii nie jest chorobą, jednak
w sytuacji osłabienia odporności,
np. w wyniku infekcji wirusowej, mogą
przedostać się do ucha środkowego czy zatok, wywołując zakażenia nieinwazyjne. Mogą także przełamać bariery
ochronne i przedostać się do krwi, a z krwią do płynu mózgowo-rdzeniowego czy płuc, powodując ciężkie choroby
inwazyjne (zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych, sepsę,
zapalenie płuc z bakteriemią). Na szczęście można dziecko
przed tym zabezpieczyć poprzez szczepienia. Pneumokoki szczególnie zagrażają niemowlętom i dzieciom poniżej
2 roku życia, których układ odpornościowy nie zdążył się
jeszcze w pełni ukształtować i nie jest gotowy stawić czoła
niebezpiecznej bakterii. Dlatego rodzice, którzy czekają ze
szczepieniem aż dziecko ukończy rok lub dwa latka, najwięcej ryzykują. Pneumokoki największe spustoszenie czynią
wśród dzieci kilkumiesięcznych. Należy szczepić dziecko
przeciw pneumokokom już od 6 tygodnia życia. Nie odkładać tego.
Dr hab n. med.Piotr Albrecht, pediatra.

Rodziców, którzy chcą dowiedzieć się więcej na ten
temat, zapraszamy do odwiedzenia stron:

www.parasoldlazycia.org
www.szczepimy.com.pl
Szczepienia przeciw pneumokokom to priorytet
wśród szczepień dzieci.

Pediatryczny Zespół Ekspertów ds. Programu Szczepień
Ochronnych przy Ministrze Zdrowia wskazuje szczepienia
przeciw pneumokokom dla dzieci do 2 r.ż. jako najpilniejszą zmianę w kalendarzu szczepień obowiązkowych. Resort Zdrowia ma świadomość problemu, ale na refundację
dla całej populacji najmłodszych jeszcze czekamy.
Prof. Ewa Bernatowska, kierownik Oddziału Immunologii Centrum Zdrowia
Dziecka, ekspert WHO, wiceprzewodnicząca PZEdsPSO
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Igorek, 7 miesięcy
Nie zaszczepiłam w porę i pneumokok nas uprzedził…
Szczepienie synka wstępnie planowałam w pierwszym
możliwym momencie, czyli w 2 miesiącu życia. Odłożyłam
je jednak do czasu, kiedy synek pójdzie do żłobka, gdzie będzie miał częsty kontakt z innymi dziećmi. Niestety, w wieku 7 miesięcy mały zapadł na zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych wywołane przez pneumokoki, doszło także
do zakażenia krwi (posocznicy zwanej sepsą) - 5 tygodni
dramatu w szpitalu. Udało nam się z tego wyjść, ale nikomu
nie życzę takich przeżyć, poczucia niemocy i pękającego
serca - patrzenia na własne, tak bardzo cierpiące dziecko.

Bartuś, 1 rok

Karolek, 3 miesiące

Gdy Bartuś był mały, nie było jeszcze w Polsce szczepionki skoniugowanej, wskazanej dla najmłodszych…

Być może gdyby był zaszczepiony, nie zachorowałby
drugi raz i uniknąłby tak ciężkiego upośledzenia….

Synek był silny i zdrowy. Karmiłam go piersią. Rósł jak na
drożdżach. Nigdy nie chorował. Był szczepiony zgodnie
z ówczesnym obowiązkowym i zalecanym kalendarzem
szczepień. Wydawało mi się, że potrafię ochronić moje
dziecko przed złem tego świata, a przynajmniej przed
chorobami. Gdy miał 12 miesięcy, złapał mały katar, który
szybko przeszedł, ale po miesiącu pojawiła się straszna gorączka, apatyczność, brak sił, wymioty. To było pneumokokowe zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych. Pierwszy raz
w życiu słyszałam o pneumokokach. OIOM, wstrzymanie
krążenia, reanimacja, śpiączka. Rozległy wylew podpajęczynówkowy. Opona mózgowa rozerwana. Za kilka dni miała
być Wielkanoc. Ale cudu nie było...

Mój synuś miał 3 miesiące, gdy zachorował na zapalenie
ucha. Po miesiącu kolejny raz. Antybiotyki nie pomagały.
Pneumokoki już dokonały inwazji - zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych, a potem jeszcze sepsa. Lekarze nie dawali
żadnych szans. Jednak mały przeżył. Nie chodzi, nie mówi,
nie potrafi jeść samodzielnie. Słyszałam przedtem o tych
groźnych bakteriach i o szczepionce chroniącej przed nimi.
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[Iwona, mama Bartusia]

Łukaszek, 2 miesiące
Skąd, jeśli nie od specjalistów, rodzice mają czerpać
wiedzę o zagrożeniu ze strony bakterii?

Moja córeczka miała 7 miesięcy, gdy zachorowała na zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych. Wyrwaliśmy ją śmierci,
ale pneumokoki dokonały ogromnych spustoszeń w organiźmie naszego maleństwa - nie widzi, nie chodzi, nie kontaktuje się ze światem, ma napady padaczki. Żyje i cierpi.
Razem z nią cierpi cała rodzina. A była taka zdrowa od urodzenia…

Właśnie szykowaliśmy się do zaszczepienia synka - zgodnie
z rekomendacją naszej pediatry. Niestety nie zdążyliśmy.
Nasza starsza córka, wtedy 2,5 letnia Julia, nie była zaszczepiona przeciw pneumokokom jako niemowlę. Planowałam
ją zaszczepić razem z synkiem. Zwłaszcza, że tuż przed jego
chorobą Julia miała trzykrotnie zapalenie ucha, a skończyło
się zapaleniem płuc.
W efekcie, w tym samym momencie nasz synek leżał na
OIOM-ie z pneumokokowym zapaleniem opon mózgowych, a córcia w innym szpitalu z zapaleniem płuc. Wielce
prawdopodobne, że to pneumokoki spowodowały infekcje
córki, bo to one są najczęstszą przyczyną zarówno zapalenia ucha, jak i zapalenia płuc (nie zidentyfikowano bakterii,
bo został podany antybiotyk). I od córki pneumokoki podchwycił Łukaszek…
Zaczęło się od niczemu nie poddającej się gorączki, a potem prawdziwy koszmar…. Jednym z powikłań były wodniaki podtwardówkowe, które w porę usunięto operacyjnie.
Po tych przeżyciach zachęcam młode mamy do szczepień
i widzę, że ich wiedza na temat pneumokoków jest żadna.
One naprawdę nie wiedzą, jak groźne są te bakterie.

[Agnieszka, mama Anielki]

[Angelika, mama Łukaszka i starszej o 2,3 m-ce Julii]

[Justyna, mama Igorka i starszego o 20 m-cy Krzysia]

Anielka, 7 miesięcy
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[Ewa, mama Karolka]
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