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Minister Zdrowia

Warszawa, 17 sierpnia 2Q21

zPS.641 .153.2021 JK

List Ministra Zdrowia do dyrektor6w szk6l, pedagog6w, rodzic6w w sprawie

wykonywania szczepienia przeciwko SARS-GoV-2 wsr6d nieletnich uczni6w w

wieku od 12 do 15 roku 2ycia

Szanowni Dyrektorzy Szkot, Nauczyciele, Rodzice, Uczniowie!

Piszq do Panstwa by przedstawic pelnq informacjq na temat prowadzonych w Polsce

szczepien przeciw COVID-19. Szczegolnie kierujq ten list do tych, ktorzy z ro2nych

wzglgdow obawiajq sig szczepien i odbierajq sprzeczne, czasem wykluczajqce siq,

doniesienia medialne, czy te2 opinie kierowane przez r62ne Srodowiska i organizacje.

Bez wqtpienia szczepienia sq jednym z na)bardziej skutecznych i efektywnych dzialan

profilaktycznych, stanowiqcy najsilniejszy orq2 w zapobieganiu oraz zwalczaniu chorob

zaka2nych na Swiecie. Wszystkie szczepionki przeciw COVID-19 dostqpne w krajach

Unii Europejskiej, a co za tym idzie rowniez w Polsce przeszly procedurq dopuszczenia

do obrotu decyzjq Komisji Europejskiej po wcze6niejszej naukowej ocenie Europejskiej

Agencji Lek6w. Tym samym, co nalezy stanowczo podkre5lic, stosowanie szczepionek
t,^

nie jest zadnym eksperymentem medycznym. Wszystkie szczepionki to produkty

leczniize zarejestrowane z wskazaniami stosowania w celu zapobiegania chorobie

COVID-19 wywolanej przez wirusa SARS-CoV-2. Bezpieczenstwo ich stosowania,

skutecznoSc i jako6c zostaly pozytywnie ocenione przez Europejskq Agencjg Lek6w, w

ktorej zasiada rowniez przedstawiciel Polski.

Szczepronki przeciwko COVID-19 sq opracowywane zgodnie z tymi samymi wymogami

dotyczqcymi jako:lci, bezpieczefistwa i skutecznoSci, jak inne produkty lecznicze.

Kierujqc sig koniecznoSciq pilnej walki ze Swiatowq pandemiq i konieczno5ciq ochrony
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zdrowia oraz2ycia ludzkiego procedury rejestracyjne szczepionek zostaly skr6cone, ale

wszystkie badania wykonano w oparciu o najwyzsze standardy bezpieczenstwa,

podobnie jak to sig dzieje w przypadku innych szczepionek. Nie pominigto zadnego

wymaganego etapu badan ani kontroli. Wszystkie badania laboratoryjne, zar6wno

niekliniczne na zwierzgtach, jak i kliniczne na ludziach zostaly przeprowadzone zgodnie

z najbardziej rygorystycznymi zasadami, standardami i kryteriami etycznymi. Wydanie

pozwolenia dopuszczajqcego szczepionkg do obrotu oznacza zalem, ze jako6c,

bezpieczehstwo i skuteczno66 takiego produktu leczniczego zostala udowodniona na

podstawie odpowiednich badah klinicznych, przedklinicznych i chemiczno-

farmaceutycznych. Wszystkie informacje zwiqzane ze stosowaniem szczepionek

przeciw COVID-19, w tym przeciwskazania oraz dzialania niepozqdane okreSlajq

Charakterystyki Produktu Leczniczego (CHPL) dla poszczegolnych szczepionek, ktore

sq dostgpne na stronie internetowej Ministerstwa Zdrowia.

Dotychczas dopuszczone do szczepienia przeciw COVID-19, w grupie wiekowej

od 12 roku 2ycia zostaly dwa produkty:

- Comirnaty firmy Pfizer/BioNTech

- Spikevax firmy Moderna Biotech Spain, S.L.

Dopuszczenie do stosowania pierwszej ze szczepionek, tj. Comirnaty w grupie wiekowej

12-15 lat nastqpifo w oparciu o dane zebrane do 13 marca 2021 r., na probie 2 260

nastolatkow (1 131 w grupie produktu leczniczego Comirnaty i 1 129 w grupie placebo)

Spo6r6d tych uczestnikow 1 308 nastolatk6w (660 w grupie produktu leczniczego

Comirnaty i 648 w grupie placebo) objgto kontrolq ptzez co najmniej 2 miesiqce po

drugiej dawce produktu leczniczego Comirnaty.

NajczgSciej wystqpujqcymi dzialaniami niepozqdanymi u mlodziezy w wieku od 12 do 15

lat byly: bolw miejscu wstrzyknigcia (>90%), zmgczenie i bol gtowy (>70o/o), b6l mig6ni i

dreszcze (>40%), b6l stawow i gorqczka (>20o/"). Jak wigc widac byly to doSc lekkie

dzialania niepozqdane.

Z kolei skuteczno6c i bezpieczenstwo szczepionki Spikevax w grupie mlodzie2y

potwierdzono w badaniu klinicznym z udzialem 3732 dzieci w wieku od 12 do 17 lat. W

badaniu bralo udzial2773 uczestnikow od ukonczenia 12. roku zycia do ukonczenia 16.

roku zycia i959 uczestnikow od 17. roku zycia do ukonczenia 18. roku 2ycia. Wyniki

badar'r pozwolily stwierdzic, ze skutecznoS6 produktu Spikevax u dzieci w wieku od 12

do 17 lat jest podobna do skutecznoSci u doroslych.

Najczqstsze dzialania niepozqdane u dzieci w wieku od 12 do 17 lat sq podobne do tych

u osob w wieku 18 lat i starszych. Obejmujq one bol iobrzqk w miejscu wstrzyknigcia,



zmeczenie, b6l glowy, b6l migSni i staw6w, powigkszenie wqzl6w chlonnych, dreszcze,

nudnoSci, wymioty i gorqczkg. WigkszoS6 tych dzialan niepozqdanych miala nasilenie

od lagodnego do umiarkowanego i zwykle przemijala w ciqgu kilku dni od otrzymania

szczepionki.

Bezpieczefrstwo i skutecznoS6 szczepionek zar6wno u dzieci, jak i u dorostych, sq caly

czas SciSle monitorowane.

W celu poszukiwania odpowiedzi, informacji lub potwierdzenia posiadanej wiedzy,

zapraszam na portal prowadzony przez Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego -
Pafstwowy Zaklad Higieny: htl$:l{qxcxep}emia.pz}1,9q}w"pfil oraz Europejski Portal

Informacji o Szczepieniach, ktory powstal z inicjatywy Unii Europejskiej (wersja w

jgzyku polskim pod adresem: ht{i*S ;/lwmn*} natio n -

rry{{},eulpl?ft}{}trdql-v."'rAffi$4VffilTMwtf;Sl'tKppf {q{Vt&X}ryvxiyr$ar4}.i$l

ffiM_k*vxfi ol$muw*$$$J *q).

Z powazaniem

z upowaznienia Ministra Zdrowia

Anna Golawska

Podsekretarz Stanu
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