11. Czy po zaszczepieniu będą wydawane dokumenty, które pomogą w podróżowaniu po
świecie? Paszport medyczny? Czy jest planowane jakieś centralne wydawanie
zaświadczeń?
Link do YT
Na poziomie regionalnym, na poziomie UE są rzeczywiście dyskusje koordynowane przez Komisję
Europejską na temat kart szczepień. To się datuje wcześniej niż COVID-19. Jest to związane z tym,
że kiedy ludzie podróżują, to taka karta pomaga jakby w doszczepianiu. Jeżeli człowiek mieszka i
pracuje w innym kraju UE, to często są problemy czy był lub czy jego dziecko było szczepione i czym
doszczepiać, itd. Przy okazji Covidu pojawił się problem, dlatego, że będzie wiele szczepionek i nie
wiadomo, jak to uwzględnić na kartach szczepień. Poza tym, w aspekcie podróżowania, wiemy z
dużym prawdopodobieństwem, że w przypadku szczepionek, o których mówiliśmy, człowiek
zaszczepiony będzie odporny na chorobę, nie będzie miał choroby. Natomiast nie wiemy jeszcze czy
będzie mógł przenosić na innych wirusa. Jeżeli nie będzie przenosić, jeżeli będzie bezpieczny, to jak
długo taki certyfikat byłby ważny? To jest trudny temat i nie ma jeszcze rozstrzygnięć. Co jest bardzo
ważne – rzeczywiście w każdym kraju szczepienia będą rejestrowane. W Polsce też jest system
rejestracji szczepień. W większości szczepionek, które są w badaniach, jest zalecenie szczepienia
dwoma dawkami, więc bardzo ważne jest, żeby wiedzieć, że człowiek jest już zaszczepiony i kiedy,
bo są określone minimalne okresy między jedną a drugą dawką. Tych okresów zwykle nie można
skracać, można je wydłużać, natomiast nie można ich skracać – takie są zasady szczepień. Ważne
jest, jakim preparatem osoba została zaszczepiona, bo optymalnie powinna być zaszczepiona tą
samą szczepionką. Ważne jest także, z powodów, o których mówiłem – monitorowania szczepień.
Jeżeli wiemy, kto był szczepiony, to możemy wiedzieć, jakie były efekty, co się dalej działo. Badania
kliniczne, których wyniki już znamy, badania III fazy w większości będą kontynuowane przez rok, a
nawet przez dwa lata. Ale to są badania wielkości czterdziestu paru tysięcy osób, a tu będziemy mieli
wkrótce bazę danych milionów zaszczepionych osób.

