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1.  DZIECI, A COVID-19
 » Dzieci są mniej podatne na zakażenie koronawiru-

sem [publikacja 1].

 » Przebieg infekcji SARS-CoV-2 u  dzieci jest zwykle 

lekki, a czasem nawet bezobjawowy [gov.pl 2].

 » Śmiertelność z powodu COVID-19 u dzieci jest bliska 

zeru [publikacja 3, 4].

 » Dzieci są relatywnie rzadko źród łem infekcji dla in-

nych osób [publikacja  5, 6].

 » U dzieci sporadycznie może wystąpić późne powi-

kłanie COVID-19 – wieloukładowy zespół zapalny 

PIMS [publikacja 7]. 

2.  COVID-19, A SZCZEPIENIA
 » W myśl Ustawy o zawodach lekarza i lekarza denty-

sty (Dz.U. z 2008 r. Nr 136, poz. 857) badanie kliniczne 

zalicza się do eksperymentów medycznych  [bada-

niaklinicznewpolsce.pl 8].

 » Nadal nie uregulowano od strony prawnej problemu 

ewentualnych odszkodowań dla osób z   niepożąda-

nymi reakcjami po szczepieniu [money.pl 9].

 » Szczepionki przeciwko COVID-19 zostały dopuszczo-

ne do stosowania w tzw. trybie warunkowym, co ozna-

cza, że badania nad ich bezpieczeństwem i skutecz-

nością nie zostały jeszcze zakończone [pzh.gov.pl 10]. 

 » Ostateczne raporty odnośnie bezpieczeństwa i sku-

teczności szczepionki fi rmy Pfi zer mają być opraco-

wane dopiero w grudniu 2023 r. [ema.europa.eu 11].

 » W maju 2021 r. wykazano, że produkowane pod wpły-

wem szczepionki białko S wirusa krąży we krwi przez 

kilkanaście dni [publikacja 12]. Jak dotąd ustalono, że 

może to być przyczyną nadciśnienia tętniczego obser-

wowanego po szczepieniu na COVID-19 [publikacja 13]. 

 » W maju 2021 r. stwierdzono, że skuteczność szcze-

pionki fi rmy Pfi zer w stosunku do nowego wariantu 

Delta wynosi 88%, a fi rmy AstraZeneca – 60% [publi-

kacja 14].

3.  SZCZEPIENIA, A DZIECI
 » Zastosowanie szczepionki fi rmy Pfi zer u  dzieci po-

wyżej 12 roku życia jest nadal oceniane w  ramach 

kończącej się dopiero 2 maja 2023 r. III fazy badania 

klinicznego [clinicaltrials.gov 15].

 » Bezpieczeństwo zastosowania szczepionki fi rmy Pfi -

zer u dzieci powyżej 12 roku życia zostało ocenione 

przed dopuszczeniem do obrotu na grupie jedynie 

660 nastolatków obserwowanych tylko przez 2 mie-

siące [ema.europa.eu 9].

 » Przewiduje się, że wraz z szerokim zastosowaniem 

szczepionki fi rmy Pfi zer mogą być stwierdzane ko-

lejne, równie ż poważne, reakcje niepożądane (np. za-

palenie mięśnia serca). Nie zawsze możliwa będzie 

obiektywna ocena ich częstości i związku z zastoso-

waną szczepionką [fda.gov 16].

 » Dotychczas nie przeprowadzono badań nad wpły-

wem szczepionki na działanie innych przyjmowa-

nych przez pacjenta leków  [ema.europa.eu 17].

 » Idea szczepienia dzieci przeciwko COVID-19 podda-

wana jest w wątpliwość – nie wydaje się ono koniecz-

ne do uzyskania odporności zbiorowej [publikacja 18].

 » Równie ż WHO aktualnie wskazuje na brak dowodów 

uzasadniających powszechne szczepienia dzieci 

przeciwko COVID-19 [who.int 19].

4.  WNIOSKI :
 » COVID-19 u dzieci nie jest na ogół chorobą ciężką

 » Dostępne aktualnie szczepionki nie są nadal w pełni 

przebadane w grupie dzieci

 » Nie ma przekonujących dowodów na zasadno ść po-

wszechnych szczepień u dzieci 
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