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Trzecia dawka szczepionki przeciw COVID-19 dla
pełnoletnich głównym tematem spotkania Rady Medycznej
Szczepienia  przeciw  COVID-19  były  głównym  tematem  kolejnego  spotkania  Rady  Medycznej.  W  obradach  ekspertów  z
dziedziny  medycyny  wziął  udział  premier  Mateusz  Morawiecki  oraz  minister  zdrowia  Adam  Niedzielski.  Szczepienie  to
najskuteczniejsza  broń  w  walce  z  ciężkim  przebiegiem  choroby  oraz  śmiercią.  Dlatego  rząd  przygotowuje  proces,  który
umożliwi szczepienie trzecią dawką wszystkim pełnoletnim osobom w Polsce. Wspólnie z ministrem zdrowia zdecydowano,
że takie szczepienia mogłyby rozpocząć się w ciągu kilku tygodni.

Temat  szczepień  to  niejedyna  kwestia  poruszona  podczas  spotkania.  Rada  dyskutowała  także  o  możliwym  przebiegu
wzbierającej  IV  fali  pandemii  COVID-19,  a  także  o  konieczności  przyspieszenia  procesu  szczepień  i  obowiązkowych
szczepieniach  dla  personelu  medycznego.  Omówiono  także  pomysły  nowych  zasad  zabezpieczenia  oddziałów  szpitalnych
przed  transmisją  koronawirusa.  Uczestnicy  spotkania  zaznaczyli  także  potrzebę  przestrzegania  obowiązujących  zasad
bezpieczeństwa.  Tematem  posiedzenia  były  również  planowane  inwestycje  w  polską  zakaźną  sieć  szpitalną.

Trzecia dawka szczepionki dla pełnoletnich pacjentów

Rząd  wspólnie  z  Radą  Medyczną  pracuje  nad  systematycznym  rozszerzaniem  listy  osób,  które  mogą  dodatkowo
wzmocnić swoją odporność przeciw COVID-19. Od początku września trzecią dawkę szczepienia przeciw koronawirusowi
mogą  przyjmować  osoby  m.in.  leczone  onkologicznie,  po  przeszczepach,  z  niedoborem  odporności  lub  zakażone  HIV.
Natomiast  od  24  września  kolejna  dawka  szczepionki  została  udostępniona  osobom,  które  ukończyły  50  lat.

W trosce o bezpieczeństwo Polaków, rząd pracuje nad procesem, który już niedługo umożliwi szczepienie trzecią
dawką  wszystkim  pełnoletnim  osobom  w  Polsce,  które  przyjęły  do  tej  pory  dwie  dawki  preparatu.  Wspólnie  z
ministrem  zdrowia  zdecydowano,  że  takie  szczepienia  mogłyby  rozpocząć  w  ciągu  kilku  tygodni.

Co  ważne,  Rada  Medyczna  rekomenduje,  aby  tzw.  dawka  przypominająca  była  podawana  nie  wcześniej  niż  6
miesięcy  od  ukończenia  szczepienia  podstawowego.

Wszystkie  rekomendacje  i  stanowiska  Rady  Medycznej  znajdziesz  na  stronie:
https://www.gov.pl/web/koronawirus/rada-medyczna

Szczepionka zmniejsza ryzyko śmierci wywołanej COVID-19

Z ostatnich  danych  Ministerstwa  Zdrowia  wynika,  że  wśród  wszystkich  zgonów osób  zakażonych  koronawirusem,  jedynie
nieco  ponad  2  proc.  stanowiły  osoby  zaszczepione.  Oznacza  to,  że  blisko  98  proc.  zmarłych  na  COVID-19  to
osoby niezaszczepione (dane na 15.10.2021).

Resort  zdrowia  informuje  także,  że  zaledwie  0,12  proc.  osób  zaszczepionych  zostało  zakażonych  koronawirusem
(dane na 15.10.2021).

Również  dane z  września  pokazują,  że  warto  się  zaszczepić.  We wrześniu  odnotowano ponad dwa razy mniej  zakażeń
wśród  zaszczepionych,  niż  wśród  osób,  które  nie  przyjęły  preparatu.  Zgonów  spowodowanych  COVID-19  wśród  osób
zaszczepionych  we  wrześniu  było  prawie  cztery  razy  mniej  niż  wśród  niezaszczepionych.

https://www.gov.pl/web/koronawirus/rada-medyczna


Zaszczep się – chroń siebie i swoich bliskich!

Obecnie  liczba  wykonanych  w  Polsce  szczepień  przekroczyła  38,3  mln.  Natomiast  liczba  osób  w  pełni  zaszczepionych  to
ponad 19,7 mln. To jednak wciąż za mało, aby uzyskać odporność zbiorową i skutecznie pokonać COVID-19.

Nie czekaj i zarejestruj się! Szczepienie pozwala uniknąć zachorowania na COVID-19 lub łagodnie przejść przez zakażenie.

Informacje m.in. o tym, jak zapisać się na szczepienie znajdziesz na stronie www.gov.pl/szczepimysie  

Rada Medyczna  to  organ  pomocniczy  premiera  Mateusza  Morawieckiego.  W  jej  skład  wchodzi  przewodniczący  –  główny
doradca premiera do spraw COVID-19 prof. dr hab. n. med. Andrzej Horban oraz eksperci medyczni z całego kraju.

Do  zadań  Rady  Medycznej  należy  przede  wszystkim  analiza  i  ocena  bieżącej  sytuacji  w  kraju,  opracowywanie  propozycji
działań  oraz  opiniowanie  aktów  prawnych  –  takich  jak  rozporządzenia,  które  wprowadzają  nowe  zasady  i  ograniczenia  w
kraju.

Premier Mateusz Morawiecki
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