Pytania i odpowiedzi na temat szczepień
Dlaczego powinienem/powinnam się zaszczepić przeciwko koronawirusowi
SARS-CoV-2?
COVID-19 jest poważną chorobą, która może prowadzić do ciężkich zakażeń, a
nawet śmierci. Niektórzy pacjenci jeszcze długo po zakażeniu cierpią z powodu
takich objawów jak wyczerpanie, duszności czy utrata węchu i smaku (Long COVID).
Osoby chore na COVID-19 mogą – nawet o tym nie wiedząc – zarazić swoich
przyjaciół, kolegów i członków rodziny. Najlepszą ochroną przed zachorowaniem na
COVID jest szczepienie. Ci, którzy się szczepią, chronią siebie i wnoszą cenny wkład
we wspólną walkę z koronawirusem.
Czy możliwe jest umożliwienie wszystkim obywatelom Niemiec szczepienia w
okresie letnim?
Tak. Od czerwca każdy chętny może umówić się na szczepienie – bez względu na
wiek, przebyte choroby czy wykonywany zawód. Zgodnie z aktualnym stanem wiedzy
każdemu mieszkańcowi Niemiec zaoferować będzie można możliwość szczepienia w
okresie letnim.
Czy muszę się zaszczepić?
Nie. Szczepienie jest dobrowolne. Szczepienie jest jednak najlepszą ochroną przed
koronawirusem. Szczepienia również wnoszą cenny wkład we wspólną walkę z
wirusem.
Czy szczepionki przeciwko COVID-19 są bezpieczne?
Wszystkie szczepionki zatwierdzone w Europie przez Europejską Agencję Leków
EMA są bezpieczne i skuteczne. Przed zatwierdzeniem przeprowadzono szeroko
zakrojone badania nad tolerancją, bezpieczeństwem i skutecznością szczepionek.
Jakie skutki uboczne mogą wystąpić po szczepieniu?
Jak w przypadku każdego szczepienia, po szczepieniu przeciwko COVID-19 mogą
wystąpić reakcje poszczepienne i działania niepożądane. Pojawiają się one zwykle
krótko po szczepieniu i trwają kilka dni. Najczęściej pojawia się ból w miejscu
nakłucia na ramieniu. Wiele osób po szczepieniu odczuwa zmęczenie, ból głowy lub
ma lekką gorączkę.
Kiedy mogę się umówić na szczepienie?
Priorytetyzacja szczepień kończy się 7 czerwca, dzięki czemu każdy – niezależnie od
wieku, przebytej choroby czy wykonywanego zawodu – może się zaszczepić.
Możesz umówić się na wizytę u lekarza pierwszego kontaktu lub w przychodni
specjalistycznej. Szczepienia mogą być również dostępne u lekarza zakładowego w
Twojej firmie. Przyznanie terminu szczepienia jest uzależnione od dostępności
szczepionek.

Czy szczepienie będzie mnie coś kosztować?
Szczepienia są bezpłatne dla obywateli niezależnie od ich statusu
ubezpieczeniowego.
Czy w niektórych rejonach szczepienia będą miały wyższy priorytet?
Tak. Ministerstwo Zdrowia udostępniło dodatkowe ilości szczepionki w niektórych
regionach, w których zachorowalność jest szczególnie wysoka, a warunki
mieszkaniowe nie oferują wiele przestrzeni. W tych miastach i gminach
przeprowadzane są tzw. szczepienia dzielnicowe. Dokładne procedury należy
sprawdzić u władz lokalnych.
Czy kobiety w ciąży mogą się zaszczepić?
Kobiety w ciąży mogą skonsultować się ze swoim ginekologiem, aby ustalić, czy
powinny się zaszczepić.
Czy szczepienia prowadzą do bezpłodności u kobiet?
Zanim szczepionki zostały zatwierdzone, były intensywnie testowane. Nie ma
dowodów na to, że kobiety mogłyby stać się bezpłodne z powodu szczepionki.
W mediach społecznościowych krążyła informacja, że szczepionka na koronawirusa
może prowadzić do bezpłodności, ponieważ białko S koronawirusa i białko syncytin1, które odpowiada za tworzenie łożyska, są podobne. Stwierdzono na tej podstawie,
że: jeśli po szczepieniu organizm zaszczepionej osoby wytworzy przeciwciała
przeciwko białku S koronawirusa, to są one skierowane również przeciwko białku
syncytin-1 i w ten sposób utrudniają tworzenie się łożyska. Jednakże, ponieważ
podobieństwo między tymi dwoma białkami jest tak minimalne, można wykluczyć
reaktywność krzyżową szczepionki przeciwko COVID-19.
Czy szczepionka na koronawirusa może powodować choroby, takie jak rak?
Nie, nie ma na to dowodów.
Czy to prawda, że szczepionki zawierają mikrochipy?
Takie założenia to teorie spiskowe, a nie fakty. Twierdzenie to nie jest prawdziwe.
Badania nad szczepionkami przeciwko COVID-19 prowadzone są przez
niezależnych naukowców. Ich celem jest opracowanie dobrej szczepionki chroniącej
przed COVID-19.
Jakie przebyte schorzenia nie pozwalają mi się zaszczepić?
Jak dotąd nie są znane specjalne ograniczenia związane z przebytymi schorzeniami,
wykraczające poza zwykłe zalecenia/ograniczenia dotyczące innych szczepień.
Podobnie jak w przypadku innych szczepień, osoba szczepiona nie powinna być
poważnie chora, np. nie powinna mieć gorączki powyżej 38,5°C. W przypadku
uczulenia na składniki szczepionki należy jeśli to konieczne zastosować inną
szczepionkę. Temat ten jest omawiany w ramach pogadanki edukacyjnej przed
szczepieniem.
Przypadki zmutowanego wariantu koronawirusa wystąpiły również w
Niemczech. Czy szczepionki chronią również przed zmutowanym wirusem?
Skuteczność szczepionki przeciwko mutacjom, a tym samym skuteczność ochrony
są stale badana. Jak dotąd nie ma dowodów na to, że zatwierdzone szczepionki nie
chronią również przed ciężkimi przebiegami nowych mutacji.

Kiedy koronawirus SARS-CoV-2 zostanie pokonany?
Koronawirus będzie istotnie wpływał na nasze życie jeszcze przez jakiś czas. Jeżeli
wystarczająca liczba osób zostanie w pełni zaszczepiona, jest bardzo
prawdopodobne, że będziemy w stanie żyć z wirusem tak samo, jak z innymi
chorobami wirusowymi, na które istnieją szczepionki.
Czy jako osoba w wieku poniżej 60 lat mogę zaszczepić się szczepionką
przeciwko COVID-19 firmy AstraZeneca?
Stosowanie szczepionki firmy AstraZeneca poniżej granicy wieku 60 lat jest możliwe
po uzyskaniu informacji medycznej i przy indywidualnej akceptacji ryzyka przez
osobę, która ma być zaszczepiona.
Czy jako osoba w wieku poniżej 60 lat mogę zaszczepić się szczepionką
przeciwko COVID-19 firmy Johnson&Johnson?
Stosowanie szczepionki firmy Johnson&Johnson poniżej granicy wieku 60 lat jest
możliwe po uzyskaniu informacji medycznej i przy indywidualnej akceptacji ryzyka
przez osobę, która ma być zaszczepiona.

Bądź na bieżąco i życzymy dużo zdrowia!
Więcej informacji: www.impfen.nrw

