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Pneumokokové infekce, jako např. zápal plic, zánět mozkových blan a sepse vyvolává
bakterie Streptococcus pneumoniae, neboli pneumokok. Tato infekce se přenáší obvykle
kapénkovým způsobem nebo vzniká jako vnitřní infekce u bacilonosiče, u kterého došlo k
oslabení imunitního systému a k vytvoření vhodných podmínek pro rozmnožení této bakterie
a vzniku infekce. Doba inkubace nákazy se odhaduje na 1-3 dny. Zdrojem infekce je nemocný
člověk s pneumokokovou infekcí nebo bacilonosič. Složitost a komplikace pneumokokové
infekce spočívá v tom, že ji způsobuje několik odlišných sérotypů téhož původce. Očkování
proti pneumokokové infekci bylo zavedeno v 70.tých letech minulého století.
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Pneumococcal infections as is e.g. pneumonia, cerebro-spinal meningitis and sepsis
causes bacterium Streptococcus pneumoniae, also called pneumococcus. This infection is
usually transfered by air droplets or it bursts as endogenous infection in germ-carrier, in
which the attenuation of immune system and suitable condition for microbe multiplication
and infection outbreak occurs. The incubation period is approximately about 1-3 days. The
reservoir of infection is sick man suffering from pneumococcal infection or germ-carrier.
Complexity and complications of pneumococcal infection consist in reality, that this infection
is caused by lot of different serotypes of one etiological agens. The vaccination against
pneumococcal infection was generalized in 70th years of the last century.
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