5. Jak sprawdzić, czy dana osoba może przyjąć szczepionkę? Co, jeśli w momencie podania
szczepionki będzie przechodzić COVID-19 bezobjawowo? Czy osoba, która już przeszła
COVID-19 również powinna przyjąć takie szczepienie?
Link do YT
Na pewno nie będzie testów przed szczepieniami. Szczepienia będą bardzo dużymi
przedsięwzięciami logistycznymi i byłoby bardzo trudno testować osoby, które podchodzą do
szczepień, czy mają przeciwciała, czy przeszły COVID-19, czy nie mają COVID-19 w tym momencie.
Wiemy z badań klinicznych, że uwzględniały one osoby, które były zakażone wirusem COVID-19 i
one też dostawały szczepionkę. Z tych badań wiemy też, że szczepionki były bezpieczne w tych
grupach chorych i nie było różnic w ich działaniu. To są duże badania, często na ponad 40 tysiącach
ochotników. Nawet, jeśli osoba przechodzi COVID-19 bezobjawowo i dostanie szczepionkę, to jest to
bezpieczne i wywoła prawdopodobnie dodatkowy efekt - silniejszą ochronę w przyszłości. Z drugiej
strony, nie wiemy na ile samo zachorowanie zabezpiecza przed kolejnymi infekcjami. Wiemy, że
ponowne infekcje zdarzają się rzadko, ale do końca nie wiemy, czy już choroba zabezpiecza, w
związku z tym trudno jest wykluczać osoby, które przeszły COVID-19 z grupy do szczepień. Wiemy,
że po przebyciu COVID-19 wytwarzają się przeciwciała w ponad 90% przypadków, natomiast nie
wiemy jak długo będzie trwała ta ochrona. Myślę, że w większości krajów nie będzie wykluczenia
osób, które przeszły COVID-19, z grupy osób, którym będzie oferowana szczepionka. To, co teraz
mówię, jest oparte na badaniach klinicznych, których dane mamy i w oparciu o to, co wiemy z krajów,
które zrobiły taką kryzysową autoryzację tych szczepionek, jak np. Wielka Brytania, gdzie
szczepionka jest już stosowana. Wiemy, komu jest ona podawana. Każdy kraj, także Polska, będzie
miał swoje przepisy. Powstanie ulotka na temat stosowania szczepionki i trzeba będzie przestrzegać
tego, co tam będzie zalecane. Szczepienia będą realizowane przez placówki służby zdrowia i
oczywiście decydujący jest zespół szczepiący, więc proszę z nimi też rozmawiać.

