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„…w dużym mieście każdy ma 
prawie pewność spotkania 

osoby, która będzie zarażała.”

Prof. Włodzimierz Gut

„…tylko 20% zakażonych 
koronawirusem ma objawy…„

Prof. Andrzej Horban

onet.pl/

https://gdynia.naszemiasto.pl/



Dzisiaj już nieaktualne jest pytanie czy 
zarazimy się koronawirusem, tylko 

KIEDY?

Superkid.pl



Matematyczne prognozy rozwoju 
pandemii w Polsce:

• opracowywane są między innymi w Interdyscyplinarnym 
Centrum Modelowania Matematycznego 
i Komputerowego Uniwersytetu Warszawskiego oraz
w Uniwersytecie Jagiellońskim,

• wg tych badań do połowy marca 2021r. 54% populacji polskiej 
przejdzie zakażenie koronawirusem.

Obecnie zdiagnozowanych zakażonych osób jest 1,6 mln, ale 
rzeczywista ich ilość może być nawet 5x wyższa (ok.8 mln).

„Epidemia zacznie wygasać kiedy 60 % populacji nabierze 
odporności” – prof. Robert Flisak. W Polsce jest to 
ok.23 mln osób.



Mapa zachorowań



Czy to powinno nas przerażać?
… NIE, bo mamy strategię:

D/D/M + BON+ Ukierunkowana Ochrona

krakow.tvp.pl



Jaki są OBECNIE cele tej strategii:
• dalsze ograniczanie TEMPA rozwoju pandemii poprzez 

D/D/M,

• ograniczenie ilości CIĘŻKICH zachorowań na COVID-19 
wymagających hospitalizacji i konieczności zastosowania 
wentylacji wspomaganej (respiratorów) poprzez 
odBudowywanie Odporności Nieswoistej oraz ścisłe 
kontrolowanie schorzeń przewlekłych,

• i tym samym ograniczenie ilości zgonów.

.medonet.plwww.elcomercio.com/



Co osiągnęliśmy dotychczas:
• zmniejszyliśmy nieco TEMPO przyrostu zakażeń,
• rozwinęliśmy system 
• testowania (Drive Thru, aplikacja Stop Covid),
• postępowania terapeutycznego i monitorowania leczenia w systemie 

pozaszpitalnym (domowym - pulsoksymetry, izolatoria, szpitale 
tymczasowe)
• śledzenia kontaktów (sanepid, aplikacja Stop Covid)

https://www.gov.pl/ rzeszow-news.pl



Ciekawostka

• Istnieje projekt szerszego otwarcia przestrzeni publicznej 
(kina, galerie, restauracje, itp.) WYŁĄCZNIE dla posiadaczy 
aplikacji „Stop COVID”,

• WHO opracowało informator dla pacjentów na temat 
samodzielnej rehabilitacji po przebyciu COVID-19, 
dostępny w internecie w polskiej wersji językowej,

• powstały i rozwijają się społeczne i samorządowe systemy 
opieki nad seniorami czyli wprowadzana jest szczególna 
ochrona osób z grup ryzyka np. Korpus Wsparcia Seniora, 
Solidarni z Seniorami itd.)



Ciekawostka
• powstał pierwszy w Europie STACJONARNY ośrodek leczenia 

zespołu pocovidowego – w Samodzielnym Publicznym 
Zakładzie Opieki Zdrowotnej Szpitala Specjalistycznego 
MSWiA w Głuchołazach, kierownik prof. Jan Szczegielniak
(tel.77 40-80-169, 77 40-80-168),

Warunki przyjęcia - skierowanie na rehabilitację leczniczą od 
lekarza pierwszego kontaktu.

Efekt:
• śmiertelność w ciągu ostatnich 4 tygodni spadła z 

1,86% na 1,52%.



Co możemy jeszcze zrobić SAMI aby ustrzec 
się ciężkiego przebiegu COVID:

• D/D/M – bo wg prof. Krzysztofa Simona z Wrocławia „rozwój choroby 
zależy między innymi od ilości cząsteczek wirusa na którą jesteśmy 
narażeni oraz naszej odpowiedzi immunologicznej.”,

• BON – czyli wg dr Pawła Grzesiowskiego (ekspert Naczelnej Izby 
Lekarskiej) odBudowywanie Odporności Nieswoistej miejscowej 
i ogólnej, na podstawie ZDIAGNOZOWANYCH niedoborów 
makr,mikro- i ultraelementów oraz postępowanie bodźcowe 
nieswoiste,

• ścisłe stosowanie się do zaleceń lekarzy w leczeniu schorzeń 
przewlekłych, bo wg WHO mamy dwie pandemie: schorzeń 
cywilizacyjnych i koronawirusa.

cotozachoroba.pl



Co możemy jeszcze zrobić SAMI aby ustrzec 
się ciężkiego przebiegu COVID:

• w Afryce pandemia koronawirusa to pandemia ŚMIERCI 
GŁODOWEJ z powodu załamania się pomocy humanitarnej,

• wyjście z pandemii STRACHU (prof. Rutkowski UM w 
Białymstoku), bo coraz lepiej znamy przebieg schorzenia, czynniki 
zagrożenia, postępowanie diagnostyczne, leczenie objawowe i 
zbliżamy się rozwiązania celowanego (szczepionka, surowica, lek 
p/wirusowy).

mypinkplum.pl



Zakażenia SARS- CoV2 w Polsce

potwierdzone zakażenia zgony



Dobre wieści z zakresu diagnostyki:

• Medi PAN-2G-FAST COVID to pierwszy szybki POLSKI test genetyczny 
na COVID, o czułości 99%, opracowany w Instytucie Chemii 
Bioorganicznej PAN w Poznaniu, produkowany przez firmę 
Medicofarma,

• trwają prace nad testem genetycznym wskazującym osoby narażone 
na ciężki przebieg COVID-19. Badania prowadzone są przez MNM 
Diagnostics i Centralny Szpital Kliniczny MSWiA w Warszawie pod 
kierunkiem dr Piotra Zawadzkiego z Polskiego Centrum 
Biobankowego.

Zgłoszenia ozdrowieńców do tego badania 
przyjmowane są w całej Polsce przez 
laboratoria ALAB.



Dobre wieści z zakresu diagnostyki:

• powstaje bardzo WCZESNY test zakażenia SARS-CoV2, jeszcze zanim rozpozna 
go układ immunologiczny osoby zarażonej. Opracowywany jest on przez zespół 
prof. Wojciecha Młynarskiego z Kliniki Pediatrii, Onkologii i Hematologii 
Uniwersytetu Medycznego w Łodzi. Oceniany jest w nim poziom enzymu Mpro
proteazy produkowanej przez wirusa w wydzielinach z dróg oddechowych (nos, 
gardło, oskrzela),

• algorytm analizujący odgłosy wymuszonego kaszlu opracowany przez Instytut 
Technologiczny Massachusetts daje od 90% czułości trafnych rozpoznań 
(teleporady),

• test oddechowy – opracowany przez walijską firmę Imspex, który w kilka 
sekund z 80% skutecznością ocenia ryzyko zakażenia SARS-CoV2, a przy 
powtórnych badaniach ocenia ryzyko ciężkości przebiegu choroby,



Dobre wieści z zakresu leczenia:
• remdesawir – lek p/wirusowy, na podstawie aktualnych 

badań naukowych został ostatecznie rekomendowany przez 
WHO do leczenia COVID-19,
• sterydy – rekomendowane w drugiej fazie choroby jako 

działanie p/zapalne,

zdrowie.radiozet.pl



Dobre wieści z zakresu leczenia:

• tlenoterapia - „wąsy”, maski, namioty tlenowe, CPAP 
– urządzenia do wspomagania wentylacji, respiratory 
w trzeciej fazie choroby.

brandvital.eu



Trwają badania nad skutecznością 
stosowania innych leków:

• przeciwwirusowych (pierwsza faza choroby) 
np. hydroksychlorochina, amantadyna (prof. Konrad Rejdak, dr 
Paweł Grzesiowski), 

• hamujących reakcje zapalną (druga faza choroby) np. 
interferon,

• przeciwcytokinowych (hamujące interleukinę 6),

• produktów biologicznych - osocze ozdrowieńców, surowica 
hiperimmunizowana,

• immunomodulatorów – cynk, selen, betaglukany, probiotyki, 
witaminy D, C itd. 



POLSKI LEK NA COVID 
– „ wisienka na torcie”

11.10.2020 r firma Biomed z Lublina zakończyła produkcję leku 
(surowicy) na COVID-19 potrzebną do trzeciej (ostatniej) fazy 
badań klinicznych prowadzonych przez Agencję Badań 
Medycznych pod kierunkiem prof. Krzysztofa Tomasiewicza. 

Celem tych badań jest potwierdzenie skuteczności i ustalenie 
dawki terapeutycznej produktu leczniczego.

onet.pl



- wiek 18 – 60 lat,

- potwierdzone zachorowanie i wyleczenie z COVID-19 – najwcześniej 
18 dni po zakończeniu izolacji,

- obecność przeciwciał w surowicy - 14 dni od ich identyfikacji,

- osoby, które nigdy nie miały przetaczanej krwi i jej składników,

- wykluczenia indywidualne z powodu współistniejących schorzeń,

- kobiety, które nigdy nie były w ciąży.

Kryteria pozyskiwania osocza 
ozdrowieńców:

naturalnieozdrowiu.pl



W niektórych krajach wprowadzenie odpłatności za oddanie 
osocza spowodowało istotny wzrost zainteresowania dawców.

Ciekawostka

naturalnieozdrowiu.pl



Program Odbudowy Zdrowia 
Polaków (POZP):

• został ogłoszony przez Ministra Zdrowia w dn. 19.11.2020r,
• obowiązywać ma od początku 2021r.,
• ma być prowadzony w oparciu o bilans zdrowia 40-latków.

Gyncentrum.pl Saywowclinic.pl




