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UWAGA

Prezentowane treści są aktualne na 14.01.2021.
Duża dynamika rozwoju sytuacji może spowodować, 

że ich część może być wkrótce nieaktualna



Obecnie dostępne:

• Szczepionki mRNA
• Comirnaty Pfizer BioNTech

• Moderna Covid-19 Vaccine

• Czekamy: 

• Szczepionka wektorowa
• Astra Zeneca



https://naukaprzeciwpandemii.pl

https://naukaprzeciwpandemii.pl/


Comirnaty – uwagi techniczne
Druga dawka – po 21 dniach

Wymaga rozcieńczenia (1,8 ml NaCl)

Okres ważności

• Nieotwarta fiolka
• Po wyjęciu z zamrażarki nieotwartą szczepionkę można przechowywać przed użyciem 

przez okres do 5 dni w temperaturze od 2°C do 8°C i przez maksymalnie 2 godziny 
w temperaturze do 30°C.

• Po rozmrożeniu, szczepionki nie należy ponownie zamrażać.

• Rozcieńczony produkt leczniczy

• Wykazano, że po rozcieńczeniu w 9 mg/ml (0,9%) roztworze chlorku sodu do 
wstrzykiwań produkt zachowuje stabilność chemiczną i fizyczną przez 6 godzin w 
temperaturze od 2°C do 30°C. 





Poprawiona ChPL



Przygotowanie szczepionki

• Rozmrożoną szczepionkę należy rozcieńczyć w oryginalnej 
fiolce, dodając 1,8 ml 9 mg/ml (0,9%) roztworu chlorku sodu 
do wstrzykiwań, używając igły o grubości 21 G lub cieńszej 
oraz stosując aseptyczną technikę.

• Wyrównać ciśnienie w fiolce przed wyjęciem igły z korka 
fiolki, pobierając z niej 1,8 ml powietrza do pustej strzykawki 
po rozcieńczalniku.



• Po rozcieńczeniu fiolka zawiera 2,25 ml, z których można pobrać 6 dawek po 0,3 ml.

• Stosując technikę aseptyczną, przetrzeć korek fiolki, używając jednorazowego, 
jałowego wacika.

• Pobrać 0,3 ml szczepionki Comirnaty. 

• Należy używać strzykawek i (lub) igieł z małą przestrzenią martwą, aby pobrać 6  
dawek z jednej fiolki. Przestrzeń martwa w zestawie strzykawki i igły z małą 
przestrzenią martwą powinna wynosić nie więcej niż 35 mikrolitrów.

• W razie stosowania standardowych strzykawek i igieł, objętość może być 
niewystarczająca do pobrania szóstej dawki z jednej fiolki.

• Każda dawka musi zawierać 0,3 ml szczepionki.

• Jeśli ilość szczepionki pozostała w fiolce jest niewystarczająca do zapewnienia 
pełnej dawki 0,3 ml, fiolkę i wszelkie pozostałości w niej zawarte należy wyrzucić.

• Wszelkie resztki szczepionki niewykorzystane w ciągu 6 godzin od rozcieńczenia 
należy wyrzucić.



MODERNA
• Fiolka 10 dawek po 0,5 ml

• Nie trzeba rozcieńczać

• druga dawka po 28 dniach

• Nieotwarta fiolka:

• 7 miesięcy w temperaturze od -25 do -15 st. C 

• Nieotwartą szczepionkę można przechowywać w lodówce w temperaturze od 2 do 8 st.C, zabezpieczoną przed 
światłem, przez okres maksymalnie 30 dni

• Po rozmrożeniu szczepionki nie należy zamrażać jej ponownie. 

• Nieotwartą szczepionkę można przechowywać w temperaturze od 8°C do 25°C przez maksymalnie 12 godzin po 
wyjęciu z warunków chłodniczych. 

• Fiolka po przekłuciu igłą:

• Stabilność chemiczna i fizyczna podczas używania została wykazana przez 6 godzin w temperaturze od 2° do 25°C 
po wyjściowym przekłuciu igłą. Ze względów mikrobiologicznych, po wyjściowym przekłuciu igłą produkt należy
natychmiast wykorzystać. Jeżeli szczepionka nie zostanie wykorzystana natychmiast; za czas przechowywania i 
warunki podczas użycia odpowiedzialny jest użytkownik. 



https://www.mp.pl/szczepienia/ekspert/ekspert-covid-19/256422,jak-prawidlowo-wykonac-
szczepienie-im-przeciwko-covid-19-preparatem-comirnaty-lub-szczepionka-mrna-moderny

https://www.mp.pl/szczepienia/ekspert/ekspert-covid-19/256422,jak-prawidlowo-wykonac-szczepienie-im-przeciwko-covid-19-preparatem-comirnaty-lub-szczepionka-mrna-moderny


Kolejność szczepień

Grupa zero - pracownicy:

• szpitali węzłowych,

• pozostałych podmiotów wykonujących działalność leczniczą, w tym stacji sanitarno-epidemiologicznych,

• Domów Pomocy Społecznej i pracownicy Miejskich Ośrodków Pomocy Społecznej,

• aptek, punktów aptecznych, punktów zaopatrzenia w wyroby medyczne, hurtowni farmaceutycznych, w tym firm 
transportujących leki,

• uczelni medycznych (w tym studenci kierunków medycznych).

• personel niemedyczny pracujący w wymienionych podmiotach, czyli administracyjny i pomocniczy – bez względu na formę 
zatrudnienia (również wolontariusze i stażyści),

• pracownicy firm współpracujących z podmiotem medycznym, którzy stale przebywają w tym podmiocie,

rodzice wcześniaków

Grupa „0+”: pensjonariusze DPS

Zgłoszenia grupy do 14.01, zakończenie 1. dawki +/- do końca stycznia, 2. dawki do +/- końca lutego



Kolejność szczepień

Grupa 1

• Seniorzy od najstarszych: 80+, 70+, 60+ (65-60+)

• Nauczyciele (każdego szczebla)

• Służby mundurowe

Grupa 2

• osoby w wieku poniżej 60. roku życia z chorobami przewlekłymi zwiększającymi ryzyko ciężkiego przebiegu 
COVID-19, albo w trakcie diagnostyki i leczenia wymagającego wielokrotnego lub ciągłego kontaktu z 
placówkami ochrony zdrowia, 

• osoby bezpośrednio zapewniające funkcjonowanie podstawowej działalności państwa

• narażone na zakażenie ze względu na częste kontakty społeczne;

Grupa 3

• przedsiębiorcy i pracownicy sektorów zamkniętych na mocy rozporządzeń w sprawie ustanowienia 
określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii. 

• powszechne szczepienia pozostałej części dorosłej populacji.



https://www.gov.pl/web/zdrowie/komunikat-dla-osob-z-gr-0

https://www.gov.pl/web/zdrowie/komunikat-dla-osob-z-gr-0


Daty

15 stycznia - rusza rejestracja na szczepienia przeciw 
COVID-19 dla seniorów, którzy skończyli 80 lat

22 stycznia rusza rejestracja osób powyżej 70. roku 
życia

25 stycznia rozpoczną się szczepienia dla 
zarejestrowanych seniorów

18 stycznia rozpoczną się szczepienia pensjonariuszy 
Domów Pomocy Społecznej, ZOL, etc. (szczepią 
zespoły mobilne)

Inne daty, dotyczące np. wyszczepienia kolejnych 
grup mogą być tylko hipotetyczne…



Organizacja 
szczepień

Ok. 6 tys. punktów szczepień; 

• plusy: większa dostępność, 

• minusy: duże rozdrobnienie, trudności 
logistyczne, ryzyko marnowania dawek (Pfizer), 
przy małej podaży bardzo małe transze dostaw

Osoby niemobilne będą mieć 
organizowany transport przez 
gminy, ew. transport POZ, ew. 
zespoły wyjazdowe (mobilne) 

szczepień – do pacjentów leżących

Nie ma obowiązku realizacji 
wyjazdów



Zadania dla 
punktów 

szczepień

• Podanie grafików – dziś do 22.00 (??)

• Grafiki mają opcję wewnętrzny/zewnętrzny

• Do wczoraj – obowiązek wykazania 50/50 
grafiku zewn/wewn.

• Obecnie – POZ może mieć grafik wyłącznie 
wewnętrzny

• Grafik wewnętrzny – widoczny tylko dla nas

• Grafik zewnętrzny – widoczny dla wszystkich 
(IKP, infolinia)

• Można wskazać opcję „mobilny” – tylko w 
grafiku wewn.

• Zamówienie szczepionek – system SDS (konta 
jeszcze nieaktywne) - wg obecnych danych będzie 
można zamówić maksymalnie 30 dawek (5 fiolek)



https://pwdl.erejestracja.ezdrowie.gov.pl/auth

https://pwdl.erejestracja.ezdrowie.gov.pl/auth




Grafiki, zapisy

• Drogi zapisu: 

• IKP

• Infolinia 989

• Rejestracja punktu szczepień (możemy rejestrować też 
do innego punktu!)

• Seniorzy z grupy 1 będą miały wystawione skierowania 
automatycznie w P1 rocznikami (od 15.01 – 80-latkowie (już  
i starsi, od 22.01 – 70-79-latkowie, potem (kiedy?? – nie 
wiadomo) 60-69-latkowie)

• Pozostali – skierowania wystawi lekarz POZ na podstawie 
zaświadczenia od pracodawcy, lub pracodawcy zgłoszą 
pracwników do CeZ i nastąpi to automatycznie

• Osobom z chorobami przewlekłymi skierowania będzie 
wystawiał ich lekarz rodzinny/POZ



Grafiki, zapisy

Obecnie każdy punkt ma udostępnić 30 miejsc („slotów”) na 
szczepienie (1 slot = 1 pacjent). Jeden slot może mieć 15-60 
min.

MOŻE TO BYĆ 1 DZIEŃ lub dowolna ich liczba (na razie tylko 
pn-pt), NIE MA KONIECZNOŚCI SZCZEPIENIA 5 DNI W 
TYGODNIU

Można również zapisywać swoich pacjentów na zewnętrzny 
(ten dostępny dla wszystkich) grafik

Można zapisywać pacjentów do innych punktów szczepień, 
jeśli u nas skończyły się miejsca

Od 4 tygodnia – robimy 30 miejsc jako grafik wewnętrzny (na 
drugie dawki) – dostaniemy 60 dawek (10 fiolek)



Model 1
„moce przerobowe” są większe i kandydatów 70+ wystarczająco wielu

25-29.01 01-05.02 08-12.02 15-19.02 22-26.02 01-05.03 8-12.03 15-19.03

1. dawka 30 30 30 30 30 30 30 30

Grafik z/w 15/15 15/15 15/15 15/15 15/15 15/15 15/15 15/15

2. dawka 30 30 30 30 30

Grafik z/w 15/45 15/45 15/45 15/45 15/45

25-29.01 01-05.02 08-12.02 15-19.02 22-26.02 01-05.03 8-12.03 15-19.03

1. dawka 30 30 30 - - - 30 30

Grafik z/w 15/15 15/15 15/15 15/15 15/15

2. dawka 30 30 30

Grafik z/w 15/15 15/15 15/15

Model 2
„moce przerobowe” są małe i kandydatów 70+ niewielu

MOŻNA TEŻ NIE WYSTAWIAĆ GRAFIKU – NIE MA OBOWIĄZKU STARTU ZE SZCZEPIENIAMI JUŻ TERAZ



Dostawy

Obecnie planowane raz w tygodniu (poniedziałki) 
– później ma być możliwość dostaw w inne dni

Na razie tylko 30 dawek dla punktu szczepień 
(5 fiolek)

Szczepionki przyjeżdżają rozmrożone z podaną 
datą i godziną rozmrożenia 

• w przypadku Pfizer BioNTech mamy 120 godzin na 
wykorzystanie (nieotwarte fiolki mogą być przechowywane w 
lodówce w temp. 2-8 st.

• W przypadku Moderny – szczepionka może być 
przechowywana w lodówce przez 30 dni



https://www.gov.pl/web/szczepimysie/pelnomocnicy-wojewodow-do-spraw-szczepien

https://www.gov.pl/web/szczepimysie/pelnomocnicy-wojewodow-do-spraw-szczepien


KWALIFIKACJA DO SZCZEPIEŃ
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https://www.gov.pl/web/szczepimysie/materialy-informacyjne-dla-szpitali-i-pacjentow-dotyczace-szczepien-przeciw-covid-
19
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Przeciwwskazania?

• Ostra choroba infekcyjna z gorączką

• Zaostrzenie choroby przewlekłej

• Uczulenie na składnik szczepionki

• Anafilaksja w wywiadzie (ew. konsultacja alergologa i szczepienie w 
szpitalu?)



Kwalifikacja do szczepienia



Kwalifikacja do szczepienia - alergicy

• U pacjentów w trakcie immunoterapii i/lub leczenia biologicznego, w tym terapii 
biologicznej astmy lub AZS proponuje się utrzymanie 14 dniowego odstępu
pomiędzy dawkami szczepionki przeciwko COVID-19 a szczepionką alergenową
i/lub lekiem biologicznym. 

• Rekomenduje wykonanie szczepienia przeciw COVID-19 z zachowaniem 2-
tygodniowego odstępu od innych szczepień, aby uniknąć ewentualnego nałożenia
się niepożądanych odczynów poszczepiennych. Odstęp ten stanowi 
odzwierciedlenie protokołów badań klinicznych szczepionek przeciwko COVID-19. 

Rekomendacje Zespołu Ekspertów pod kierunkiem Konsultanta Krajowego w dziedzinie Alergologii dotyczące szczepienia przeciwko COVID-19 
szczepionką mRNA (Comirnaty) dla Lekarzy kwalifikujących do szczepienia i dla Konsultantów Alergologów (28.12.2020)



Szczepienie kobiet w ciąży
Zalecenia American College of Obstetricians and Gynecologists

• Nie należy odmawiać możliwości szczepienia przeciwko COVID-19 kobietom 
w ciąży należącym do grup objętych priorytetem szczepień określonych 
przez ACIP

• Aktualnie nie dysponujemy danymi z badań klinicznych dotyczącymi 
bezpieczeństwa stosowania szczepionek przeciwko COVID-19 u kobiet 
w ciąży, jednak nie ma również danych sugerujących, że szczepienie to 
powinno być u nich przeciwwskazane. W przedklinicznych badaniach 
toksyczności rozwojowej i reprodukcyjnej (Developmental and 
Reproductive Toxicity – DART) przeprowadzonych na modelach zwierzęcych 
przez producentów obu szczepionek nie zaobserwowano żadnych 
niepokojących sygnałów dotyczących bezpieczeństwa w tym obszarze.



Szczepienie kobiet karmiących
Zalecenia American College of Obstetricians and Gynecologists

• Szczepienie przeciwko COVID-19 należy proponować kobietom w okresie laktacji, 
należącym do grup objętych priorytetem szczepień określonych przez ACIP*

• Nie ma potrzeby przerywania lub unikania rozpoczynania karmienia piersią przez 
kobiety, które otrzymały szczepionkę przeciwko COVID-19.

*Grupy objęte priorytetem szczepień przeciwko COVID-19
Zgodnie z tymczasowymi zaleceniami Advisory Committee on Immunization Practices (ACIP) szczepienie przeciwko 
COVID-19 należy w pierwszej kolejności realizować w następujących grupach osób (w kolejności jak podano):
• pracownicy opieki zdrowotnej i podopieczni placówek opieki długoterminowej
• osoby w wieku ≥75 lat i pracownicy o krytycznym znaczeniu pracujący poza sektorem zdrowotnym
• osoby w wieku 65–75 lat i osoby w wieku 16–64 lat, u których stwierdza się czynniki ryzyka ciężkiego przebiegu 

COVID-19 (wśród czynników ryzyka wymieniono również ciążę)



Wybrane problemy kliniczne przy kwalifikacji

Lekarz kwalifikujący pacjenta musi ocenić, czy pacjent nie ma przeciwwskazań do szczepienia i czy może zostać 
w bezpieczny sposób zaszczepiony

Jeśli nie zna pacjenta, nie wie jakie leki zażywa, a jest osobą w wieku podeszłym, a więc na ogół 
wielochorobową, może to być duże wyzwanie i problem

Optymalny model szczepień to taki, kiedy szczepienia odbywają się w POZ, w którym leczony jest taki pacjent

Jeśli szczepienie ma nastąpić w innym punkcie, a pacjent ma wątpliwości co do możliwości szczepienia – jego 
lekarz rodzinny powinien wskazać mu, czy może się szczepić czy nie, bazując na aktualnej wiedzy medycznej 
(konsultacja taka nie musi oznaczać formalnej kwalifikacji czy wydania zaświadczenia, ale powinna wspomagać 
pacjenta w procesie decyzji)



Ozdrowieńcy
• Nie mają przeciwwskazań do szczepienia

• Okres odstępu po przechorowaniu – ustalony arbitralnie, obecnie przyjmuje się min. 30 dni, można 90 dni, a 
nawet dłużej poczekać

• Jeśli było leczenie osoczem ozdrowieńców – zaleca się odroczenie szczepienia o min. 90 dni

• Brak obecnie jednoznacznego stanowiska, co w sytuacji przechorowania między dawkami

Osoby z obniżoną odpornością
• Nie mają przeciwwskazań do szczepienia

• Brak danych co do skuteczności i bezpieczeństwa – obawiamy się raczej słabe/braku odpowiedzi 
na szczepienie



Terapia antykoagulacyjna

• Leczeni warfaryną/acenokumarolem
• Można szczepić, gdy INR jest w zakresie terapeutycznym (poniżej 3)

• Stosujemy cienką igłę i ucisk ok. 2 min. miejsca wkłucia (bez rozcierania)

• Uprzedzamy pacjenta o ryzyku pojawienia się krwiaka

• Leczeni NOAC
• Można szczepić

https://www.sps.nhs.uk/articles/using-covid-19-vaccines-in-patients-with-anticoagulation-and-bleeding-disorders/

https://www.sps.nhs.uk/articles/using-covid-19-vaccines-in-patients-with-anticoagulation-and-bleeding-disorders/


Stanowisko Grupy Roboczej do spraw Hemostazy 
Polskiego Towarzystwa Hematologów i Transfuzjologów

• Hemofilia ani inne wrodzone skazy krwotoczne nie są przeciwwskazaniem do 
podania szczepionki drogą domięśniową (…)

• W zaleceniach ekspertów postępowanie przygotowawcze przed szczepieniem 
zależy od ciężkości skazy krwotocznej:
• chorzy na wrodzone skazy krwotoczne o łagodnym przebiegu nie wymagają przygotowania 

hematologicznego,

• w przypadku skaz krwotocznych o ciężkim przebiegu klinicznym może być wskazane 
wcześniejsze podanie koncentratu czynnika krzepnięcia lub desmopresyny (w dniu szczepienia

• Chorzy otrzymujący emicizumab mogą być zaszczepieni po upływie 48 godzin od przyjęcia 
ostatniej dawki

• Pacjent powinien poinformować lekarza, ew. posiadać przy sobie legitymację chorego na 
wrodzoną skazę krwotoczną

https://www.gov.pl/web/zdrowie/komunikaty1

https://www.gov.pl/web/zdrowie/komunikaty1


Chorzy onkologiczni

• Rozpoznanie choroby nowotworowej zwiększa ryzyko ciężkiego przebiegu zakażenia COVID-19. 

• Zgodnie z danymi konsorcjum Covid-19 and Cancer (CCC19) śmiertelność związana z zakażeniem COVID-19 wśród 
chorych na nowotwory wynosi od 5% do 61% i jest wielokrotnie wyższa niż w całej populacji (2-3%). 

• Zakażenie wirusem SARS-Co-V2 opóźnia diagnostykę i leczenie choroby nowotworowej oraz zwiększa związaną z nią 
umieralność.

• Dowody dotyczące bezpieczeństwa i skuteczności szczepień ochronnych u chorych na nowotwory są ograniczone, 
jednak pozwalają na ich rekomendowanie w tej grupie, także w trakcie leczenia immunosupresyjnego, z 
wyłączeniem szczepionek żywych oraz wektorowych, zdolnych do replikacji. Obecnie dostępne są trzy typy 
szczepionek przeciwko COVID-19: szczepionki wektorowe - nie replikujące, szczepionki oparte o mRNA i szczepionki 
podjednostkowe, wywołujące swoistą odpowiedź immunologiczną przeciw określonym antygenom.

https://www.termedia.pl/poz/Stanowisko-ESMO-dotyczace-szczepienia-przeciwko-COVID-19-chorych-na-nowotwory,40896.html

1 . Europejskie Tow arzystw o Onkologii Klinicznej  1 9  grudnia

2 0 2 0  r . opublikow a ło stanow isko dotyczące szczepienia

przeciw ko COVI D- 1 9  u chorych na now otw ory.

Europejskie Towarzystwo Onkologii Klinicznej (ESMO ang. European Society for
Medical Oncology) 19 grudnia 2020 r. opublikowało stanowisko dotyczące
szczepienia przeciwko COVID-19 u chorych na nowotwory.

Rozpoznanie choroby nowotworowej zwiększa ryzyko ciężkiego przebiegu zakażenia
COVID-19. Dotyczy to szczególnie chorych na nowotwory hematologiczne, raka
płuca, nowotwory w stadium rozsiewu oraz nowotwory lite, zwłaszcza w pierwszym
roku choroby. Zgodnie z danymi konsorcjum Covid-19 and Cancer (CCC19)
śmiertelność związana z zakażeniem COVID-19 wśród chorych na nowotwory wynosi
od 5% do 61% i jest wielokrotnie wyższa niż w całej populacji (2-3%). Zakażenie
wirusem SARS-Co-V2 opóźnia diagnostykę i leczenie choroby nowotworowej oraz
zwiększa związaną z nią umieralność. Według Światowej Organizacji Zdrowia chorzy
na nowotwory powinni być w szczepieniach traktowani priorytetowo - zaraz po
przedstawicielach zawodów medycznych.
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ht tps:/ / ligaw alkizrak iem .pl/ covid- 1 9 / 3 9 7 - europejskie- tow arzystw o-

onkologii- k linicznej - esm o- 1 9 - grudnia- 2 0 2 0 - r- opublikow alo- stanow isko-

dotyczace- szczepienia- przeciw ko- covid- 1 9 - u- chorych- na- now otw ory

 2 .Am erykańskie Tow arzystw o Hem atologiczne grom adzi dane

o przebiegu SARS- CoV- 2  u chorych na now otw ory

hem atologiczne



Chorzy onkologiczni
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Stanowisko Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Reumatologicznego i konsultanta 
krajowego w dziedzinie reumatologii dotyczące szczepień przeciwko COVID-19 u pacjentów 
z autoimmunologicznymi i zapalnymi chorobami reumatycznym – 12.01.2021

• Szczepionki mRNA mogą być bezpiecznie stosowane u pacjentów z chorobami autoimmunologicznymi i zapalnymi stawów, a także u 
pacjentów otrzymujących leki wpływające na układ odpornościowy. Dotychczas nie wykazano niekorzystnego wpływu szczepionek mRNA 
na przebieg autoimmunologicznych i zapalnych chorób reumatycznych oraz w oparciu o aktualną wiedzę medyczną brak jest 
teoretycznych podstaw do takich obaw.

• u pacjentów z nowo rozpoznaną chorobą autoimmunologiczną lub zapalną stawów, jeśli ich stan zdrowia na to pozwala, zaleca się
szczepienie przed planowanym rozpoczęciem terapii immunosupresyjnej, która potencjalnie może zmniejszyć skuteczność szczepienia,

• u pacjentów stosujących glikokortykosteroidy lub klasyczne leki modyfikujące lub leki immunosupresyjne lub leki biologiczne lub 
inhibitory kinaz janusowych szczepienia najlepiej wykonywać, gdy choroba jest w fazie remisji lub niskiej aktywności, jeśli jest to 
możliwe,

• szczepienie jest najbardziej skuteczne, gdy stopień immunosupresji jest niski, jednak nie zaleca się zmniejszania dawek stosowanych 
leków lub wstrzymania terapii, jeśli ryzyko zaostrzenia choroby jest umiarkowane lub wysokie,

• u pacjentów będących w trakcie terapii i planowanego szczepienia, w przypadku remisji lub niskiej aktywności choroby, doświadczony 
reumatolog w porozumieniu z pacjentem może podjąć decyzję o stosowaniu najmniejszych skutecznych dawek leków lub krótkim 
czasowym wstrzymaniu terapii, jeśli w jego opinii może to poprawić skuteczność szczepienia, a ryzyko zaostrzenia choroby jest niskie,

• w związku z mechanizmem działania rytuksymabu i jego potencjalnym większym wpływem na skuteczność szczepienia, w przypadku 
stosowania tego leku należy skonsultować się z reumatologiem w sprawie optymalnego terminu szczepienia,

http://www.reumatologia.ptr.net.pl/?stanowisko-zarzadu-glownego-polskiego-towarzystwa-reumatologicznego-i-konsultanta-krajowego-w-dziedzinie-reumatologii-dotyczace-
szczepien-przeciwko-covid-19-u-pacjentow-z-autoimmunologicznymi-i-zapalnymi-chorobami-reumatycznymi,314 
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Niepożądane Odczyny Poszczepienne

• Najczęstsze działania niepożądane u uczestników - 16 lat i starszych to:

• ból podczas w miejscu wstrzyknięcia (> 80%),

• zmęczenie (> 60%),

• ból głowy (> 50%),

• bóle mięśni (> 30%),

• dreszcze (> 30%),

• bóle stawów (> 20%)

• gorączka (> 10%) - zwykle łagodna lub umiarkowana i ustępowała w ciągu kilku dni po 
szczepieniu.

• W razie potrzeby można zastosować leczenie objawowe lekami przeciwbólowymi i / lub 
przeciwgorączkowymi (zawierające paracetamol).



FUNDUSZ KOMPENSACYJNY

• Będzie ustawa

• Uprawnione do tzw. świadczenia kompensacyjnego będą osoby, które 
po szczepieniu przeciw Covid-19 doznają wstrząsu 
anafilaktycznego lub innego NOP, wymagającego minimum 14-
dniowej hospitalizacji. Wysokość świadczenia może wynosić od 10 do 
100 tysięcy złotych.
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Czego się spodziewamy?

Zwiększenie dostaw:

• Do końca I kwartału dostaniemy jeszcze ok. 6 mln dawek: w styczniu - 1,4 mln; w lutym – 1,9 
mln; w marcu – 2,6 mln (dawki tylko Pfizera i Moderny) – to pozwoli na zaszczepienie ok. 3 
mln ludzi

• Sytuacja poprawi się znacząco w II kwartale 

Rejestracja szczepionki Astra Zeneca – wg ostatnich informacji ma nastąpić 
29.01

• To zdecydowanie wpłynie na dostępność szczepień i ułatwi logistykę (szczepionka w innej 
technologii, może być transportowana i przechowywana w temperaturze lodówki)

Zwiększenie zainteresowania szczepieniem – w miarę upływu czasu i 
wzrostu liczby zaszczepionych, zaufanie do szczepień p/covid będzie rosło


