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Remedium na KAŻDĄ epidemię/pandemię 

czyli MASOWE i NAGŁE zagrożenie życia i 

zdrowia populacji ludzkiej są… szczepionki.



Szczepionka – to produkt, który jest w stanie 
SYMULOWAĆ patogen tak aby nasz układ obronny 
rozpoczął produkcje „materiałów” obronnych –
przeciwciał, limfocytów T.

Szczepionka musi chronić przed zakażeniem, 
a nie tylko przed zachorowaniem.

polsatnews.pl



Europejska Agencja Leków – dr Matylda Gładkowska

„Szczepionki w przeciwieństwie do leków 
podlegają jeszcze większym

restrykcjom.”

rp.pl



Szczepionki powstają na bazie:
• osłabionych żywych mikroorganizmów – np. świnka, odra, różyczka, 

rotawirus, ospa wietrzna,

• nieaktywnych (nieżywych) patogenów –np.  WZW typu A, grypa, polio,

• części mikroorganizmów (białko, cukier, otoczka) – np. WZW typ B, HPV, 
pneumokoki, meningokoki, krztusiec,

• sztucznie wyprodukowane – na drodze inżynierii genetycznej – CZĘŚCI 
materiału genetycznego wirusa – np. SARS CoV-2.

mamz.pl



Etapy rejestracji szczepionki na COVID-19:

• 06.10.2020 r. nastąpiło zakończenie przez Europejską 
Agencję Leków tzw. przeglądu ETAPOWEGO danych 
klinicznych i nieklinicznych dotyczących preparatu Comirnaty.
• 01.12.2020 r. firmy Pfizer i BioNTech złożyły wniosek o 

pozwolenie na warunkowe dopuszczenie do obrotu 
szczepionki Comirnaty.

euroimmun.pL



Etapy rejestracji szczepionki na COVID-19:

• 22.12.2020r. pierwsza szczepionka p/koronawirusowi została 
WARUNKOWO zatwierdzona przez Europejską Agencje 
Leków, ponieważ „bilans korzyści do ryzyka jest korzystny”,

• 12.01.2021r. zarejestrowano drugą szczepionkę firmy 
MODERNA, która ma wejść do obrotu 29.01.2021r,

• obniżenie standardowych wymagań szczególnie w fazie 
trzeciej pozwoliło na przyśpieszenie prac nad REJESTRACJĄ 
szczepionek.



Dlaczego warunkowo?
• obecnie wykazano TYLKO, że szczepionki p/koronawirusowi

zapobiegają objawowemu zachorowaniu na COVID-19. Nie 
wykazano JESZCZE, że szczepienie przerywa transmisję wirusa 
w populacji,
• badania odnośnie genotoksyczności i rakotwórczości nie 

zostały jeszcze zakończone (informacja z ulotki firmy Pfizer).

aeramaxpro.com



Zalecenia Europejskiej Agencji Leków

• przegląd nowych informacji 1 raz do roku, 

• okresowe raporty firm produkujących szczepionki,
• terminy: styczeń, marzec, kwiecień i lipiec 2021, GRUDZIEŃ 2023,

• obserwacja osób zaszczepionych do 6 tyg. od iniekcji, 
• raportowanie działań niepożądanych w systemie elektronicznym.

pro.opole.pl



Szczepionki na koronawirusa dostępne w 
Polsce:

Obecnie - szczepionki syntetyczne:
• Pfizer (USA/Niemcy) od 28.12.2020r. –

zamówiono 16,74 mln,
• Moderna (Hiszpania) zatwierdzona 12.01.2021 r., 

dostępna 25.01.2021r. – zamówiono 6,69 mln.

W planie - szczepionki tradycyjne 
(wektorowe) od 29.01.2021 r.:
• AstraZeneca (Anglia) od 29.01.21 r.– zamówiono 

16 mln,
• Johnson &Johnson (USA) jest w drugiej fazie 

badań -zamówiono 16,98 mln.

businessinsider.com.pl

news.sky.com



Czy produkt oparty na technologii inżynierii 
genetycznej, w której znajduje się SZTUCZNIE 
wyprodukowany materiał genetyczny wirusa 

SARS-CoV2 można
nazwać szczepionką?

• Dotychczas inżynierię genetyczną stosuje się w przypadku LECZENIA (nie 
zapobiegania) niektórych chorób

np. Syndrom Crigler-Najjar – ciężka żółtaczka wrodzona zagrażająca życiu, 
wymagająca 12-godzinnej codziennej fototerapii,

• Tak, obecny produkt jest pierwszą całkowicie syntetyczną szczepionką.



Czy materiał genetyczny wirusa SARS-CoV2, czyli 
mRNA HIPOTETYCZNIE ma możliwość wbudować się w 

ludzki genom, który składa się z DNA?

• W ludzkim organizmie istnieje enzym tzw. odwrotna transkryptaza, która 
pozwala w określonych warunkach przepisać kod mRNA na DNA.

• HIPOTETYCZNIE istnieje, więc – chociaż znikoma – możliwość, że materiał 
genetyczny mRNA zastosowany w szczepionkach na COVID-19 może 
znaleźć się w naszym genomie. Producent RZETELNIE informuje o braku 
zakończonych badań nad genotoksycznością.

• Nietrwałość cząsteczki mRNA – konieczność przechowywania w temp. 
minus -60 st. C - zawartej w szczepionce Pfizer zwiększa szansę że, nie 
dojdzie do procesu PRZEPISANIA fragmentu kodu wirusa do naszego 
genomu. Taka cząsteczka mRNA jest aktywna w organizmie człowieka 
maksymalnie do 2h. Badania są w toku.



Skład szczepionek mRNA:
- modyfikowane genetycznie niereplikującego się mRNA koronawirusa –

które jest „przepisem” na obce białko kolca wirusa,

- substancje pomocnicze – cholesterol, chlorek potasu, chlorek sodu, 
sacharoza, DSCP, ALC, potas diwodorofosoranu, fosforan disodu
dwuwodny, glikol polietylenowy.

biochain.com



Skład szczepionek wektorowych:

- fragment naturalnego mRNA koronawirusa wbudowany w tzw. „wykastrowany” 
adenowirus ludzki,

- substancje pomocnicze – lipid SM, cholesterol, DSPC, PEG 200, trometamol, kwas 
octowy, sacharoza, octan sodu trójwodny.

biology.ug.edu.pl image: Freepik.com



Mechanizm działania:

• tak wyprodukowane białko kolca wirusa jest rozpoznawane przez nasz 
organizm jako obce i pojawia się reakcja obronna w postaci przeciwciał i 
uczulonych limfocytów typu T,
• w przypadku zetknięcia się z aktywnym wirusem następuje szybka reakcja 
obronna organizmu.

szczepienia.pl



CHPL
(Charakterystyka Produktu Leczniczego) szczepionki 

Pfizer:

• „pkt. 4.4. – okres utrzymywania się ochrony zapewnionej przez 
szczepionkę jest nieznany ponieważ jest to nadal ustalane w 
badaniach klinicznych będących w toku,
• pkt. 5.1 – planuje się, że uczestnicy będą objęci kontrolą przez 

maksymalnie 24 miesiące od otrzymania drugiej dawki w celu 
przeprowadzenia oceny bezpieczeństwa i skuteczności przeciw 
COVID-19”,
• pkt.5.3 – nie przeprowadzono badań genotoksyczności ani 

rakotwórczości.



Wskazania

• Comirnaty – od 16 r. życia,
•Moderna – od 18 r. życia.

pngtree.comprojektfreelancer.pl



Przeciwwskazania
• osoby z udokumentowaną alergią na którykolwiek składnik 

szczepionki, 

• osoby z aktywną postacią jakiegokolwiek zakażenia,

• osoby objęte kwarantanną,

• osoby, które przechorowały COVID lub zakażenie SARS CoV-
2 – do 2 tyg. od zakończenia choroby,

•małopłytkowość.

projektfreelancer.pl pngtree.com



Działania niepożądane:

Wczesne:
• zmęczenie - 62,9 – 70%,

• bóle głowy - 55,1 -64,7%,

• dreszcze - 31,9 -45,4%,

• bóle stawów – 23,6 – 46,4%,

• gorączka – 14,2 – 15,5 %,

• nudności 1,1 – 23 %,

• złe samopoczucie – 0,5% - 19,8%,

• powiększone węzły chłonne – 0,3%,

• nadwrażliwość i anafilaksja.

Odległe:

• ponowne zakażenie 
koronawirusem,

• zaburzenia krzepnięcia krwi,

• udar, zapalenie mózgu,

• sepsa.

>2 tyg.- zarejestrowane w różnych krajach 
w niewielkim stopniu poddawane są 
obecnie analizie np.:

kierunekfarmacja.pl



Procedura szczepienia:
• rejestracja tel.22 626 29 89 lub 989, przez formularz zgłoszenia dostępny na: 

www.gov.pl/web/szczepimysie, lub w punkcie szczepień,

• wypełnienie ankiety wstępnej kwalifikacji,

• BEZPOŚREDNIE kwalifikacyjne badanie lekarskie,

• iniekcja domięśniowa – 0,3 ml szczepionki,

• minimum 15 minutowa obserwacja po szczepieniu (skrócona o połowę) w 
celu obserwacji WCZESNYCH NOP (niepożądanych odczynów 
poszczepiennych),

• odnotowanie wykonania szczepienia w Internetowym Koncie Pacjenta 
poprzez nadanie kodu QR,

• powtórzenie procedury za 3 tyg. tym samym preparatem.



Ciekawostka –
wg wiceminister zdrowia Anny Gałdowskiej:

„Kod QR będzie PASZPORTEM, który potwierdza że osoba 
została zaszczepiona i MOŻE KORZYSTAĆ Z UPRAWNIEŃ 

KTÓRE JEJ PRZYSŁUGUJĄ”

„… ROZWAŻAMY ograniczenie niezaszczepionym 
dostępu do pewnych świadczeń medycznych z 

wykluczeniem tych ratujących życie”

wg ministra zdrowia Adama Niedzielskiego



Skuteczność szczepionek

• Pfizer – od 92,9-100% w zależności od grupy wiekowej,

• Moderna – od 82,4 – 100% w zależności od grupy 
wiekowej.  

poradnikzdrowie.pl



Stanowisko PTR w sprawie szczepień 
chorych reumatologicznie:

„Obie szczepionki należą do nowej grupy szczepionek mRNA. 
Są one szczepionkami syntetycznymi, nieżywymi, które nie 

mogą wywołać choroby wirusowej oraz NIE PROWADZĄ DO 
ZMIAN INFORMACJI GENETYCZNEJ, czyli DNA osoby 

zaszczepionej.”

Dr Marcin Stajszczyk – Przewodniczący Komisji ds. Polityki Zdrowotnej i Programów Lekowych 
Polskiego Towarzystwa Reumatologicznego,
Prof. Marek Brzosko – Prezes Polskiego Towarzystwa Reumatologicznego, Konsultant Krajowy w 
dziedzinie reumatologii 

Dygresja:

Wyraźna RÓŻNICA stanowiska PTR w porównaniu z charakterystyką produktu 
leczniczego firmy Pfizer w punkcie pkt 5.3.



• w związku z przyjętą strategią szczepień p/COVID-19 
POWSTANIE fundusz kompensacyjny, w ramach którego będą 
wypłacane odszkodowania za ewentualne ciężkie zdarzenia 
niepożądane po szczepieniu przeciwko 
COVID -19 (z posiedzenia Rady Ministrów 15.12.2020r.).

Projekt Funduszu Rekompensacyjnego



Etapy Narodowego Projektu 
Szczepień:

• etap/grupa „0” – wszyscy medyczni i niemedyczni pracownicy 
sektora ochrony zdrowia, DPS, MOPS, Sanepidu – od 28.12.2020r.,

• etap/grupa „1” –pensjonariusze DPS, ZOL, osoby >60 r. życia od 
najstarszych, służby mundurowe, nauczyciele – zgłoszenia od 
15.01.21r., szczepienie od 25.01.21r.,

• etap/grupa „ 2” – szczepienie osób <60 r. życia z grup ryzyka tj. 
chorobami przewlekłymi płuc, układu krążenia, nowotworami, 
otyłością, osoby o częstych kontaktach społecznych, pracownicy 
sektorów tzw. infrastruktury krytycznej – zgłoszenia od 15.01.21 r.,



Czy powinny szczepić się osoby, 
które przechorowały COVID?

• zalecane jest również szczepienie ozdrowieńców nie wcześniej niż po 

2 tyg. od zakończenia choroby.

Dygresja:
• możnaby zaakceptować tego typu zalecenie na etapie 

WARUNKOWEGO dopuszczenia szczepionek do obrotu, biorąc jednak 

pod uwagę poziom przeciwciał w surowicy ozdrowieńca.

image: Freepik.com



Trochę polskiej statystyki z dn. 
14.01.21 r.:

• zachorowania - 1 414 362 osób,

• śmiertelność - 2,29 %,

• zaszczepiono w grupy O - 383 tyś osób (40 %),
• stwierdzono 50 przypadków wczesnych NOP (niepożądanych odczynów 

poszczepiennych).

polsatnews.pl



Ciekawostka

• Szwajcaria nie zdecydowała się na wprowadzenie szczepień obecnie 
dostępnymi szczepionkami.

allegro.pl



Swissmedic - szwajcarski urząd ds. rejestracji i 
kontroli leków – dr Claus Bolte szef działu 

autoryzacji stwierdził:

• brak niezbędnych informacji do zatwierdzenia trzech różnych szczepionek 
na COVID-19 zamówionych przez rząd szwajcarski,

• urząd domaga się od firm informacji na temat przebytych wcześniej 
chorób przez uczestników,

• w dokumentacji brakuje ważnych danych dotyczących bezpieczeństwa, 
skuteczności i jakości szczepionek. Wymagania te przekazano firmom 
Pfizer/BioNTech, AstraZeneca, Moderna,

• ważne jest by dokładnie zbadać ich wpływ na różne grupy ludzi.

Podobną decyzję podjęła Japonia.

Węgrzy zdecydowali się zamówić również szczepionkę z 
Rosji – Sputnik V oraz z Chin – Corona-Vac. W tych dwóch 

krajach szczepienia trwają już od kilku miesięcy. 



Kiedy wyjdziemy z pandemii
dr Egbert Piasecki prof. Instytutu Immunologii i Terapii 

Doświadczalnej PAN we Wrocławiu

• „ Stan, w którym wirus przestaje się swobodnie rozprzestrzeniać, 
przestaje być epidemiczny i staje się endemiczny.„ 

• „Jeśli do września zaszczepimy 20-30% (7,4-12,1 mln) społeczeństwa 
i założymy że do tego czasu 50% przejdzie zakażenie to wirus MOŻE 
przestać być epidemiczny, gdyż uzyskamy tzw. odporność 
populacyjną”

binwit.pl



Śmiertelność w populacji 
europejskiej:

• Grypy „Hiszpanki” w latach 1918–1919 wyniosła 2%,
• COVID-19 w latach 2020-2021 wynosi obecnie 0,5%.

euroimmun.plmedonet.pl



„W dziejach 
eksperymentów 

przypadek pomaga 
dobrze przygotowanym 

umysłom.”

Ludwik Pasteur
wikiquote.org



„Medycyna jest 
SZTUKĄ 

dokonywania 
właściwych wyborów.” 




