


COVID-19 - CHOROBA WYWOŁANA PRZEZ WIRUS SARS-CoV-2

COVID-19 - to ciężka choroba zakaźna układu oddechowego. Zachorowania rozpoczęły się w 
listopadzie/grudniu 2019 w środkowych Chinach (prowincja Hubei, miasto Wuhan). 

                                       Objawy COVID-19:
                                                      - najczęstsze: gorączka, suchy kaszel, zmęczenie, płytki oddech, 

                                                                     - mniej częstsze: biegunka, ból gardła, katar, kichanie. 



SARS-CoV-2 - BUDOWA 

WIRUS SARS-CoV-2 - przenosi się drogą kropelkową, 
należy do β-koronawirusów. Jego nazwa pochodzi od 
podobieństwa do ludzkiego wirusa SARS oraz do 
występującego u nietoperzy SARS-like-CoVZXC21.



REPLIKACJA WIRUSA SARS-CoV-2 W KOMÓRCE

SARS-CoV-2 składa się z nukleokapsydu złożonego z białka N i 
pojedynczej nici RNA, oraz lipidowo-białkowej otoczki 
zawierającej białka E, M i S. Wirus poprzez białko S wiąże się z 
białkiem ACE2 na komórce gospodarza, co umożliwia mu dalszą 
infekcję.



SZCZEPIONKI PRZECIW COVID-19 DOPUSZCZONE W KRAJACH UE

Comirnaty firmy Pfizer - szczepionka mRNA.

Spikevax firmy Moderna - szczepionka mRNA.

Vaxzevria firmy AstraZeneca - szczepionka wektorowa oparta na zmodyfikowanych 
adenowirusach szympansich niezdolnych do replikacji w organizmie człowieka.

Ad26.COV2.S firmy Janssen/Johnson&Johnson - Szczepionka wektorowa oparta na 
zmodyfikowanych adenowirusach ludzkich typu 26 niezdolnych 
do replikacji w organizmie człowieka.

Nuvaxovid firmy Novavax - szczepionka podjednostkowa
zawierająca rekombinowane białko S z adiuwantem Matrix-M.



SZCZEPIONKI PRZECIW COVID-19 DOPUSZCZONE W KRAJACH UE

Preparaty dopuszczone w krajach  UE należą do kategorii szczepionek „nieżywych” - nie 
zawierają wirusów zdolnych do replikacji w organizmie człowieka.

Comirnaty, Spikevax, Vaxzevria, Ad26.COV2.S - przenoszą materiał genetyczny kodujący 
białko S (kolec) SARS-CoV-2, które jest wytwarzane dopiero po podaniu preparatu.

Nuvaxovid - przenosi gotowy antygen w postaci białka S uzyskanego drogą rekombinacji i 
ekspresji w komórkach owadzich.

Proces szczepień w Polsce rozpoczął się 27 grudnia 2020 r. 
Pierwsze szczepionki rozdysponowano między personel 
medyczny, pracowników domów pomocy społecznej, miejskich 
ośrodków pomocy społecznej, osób zatrudnionych na 
uczelniach medycznych czy studentów kierunków medycznych.



SZCZEPIONKA PRZECIW COVID – TEORIE SPISKOWE

Po wybuchu pandemii COVID – 19, na temat SARS-CoV-2 powstała ogromna ilość teorii 
spiskowych, podobnie stało się gdy pojawiły się pierwsze szczepionki chroniące przed tym 
wirusem. Niestety wielu ludzi uwierzyło w niestworzone historie związane ze szczepieniami co 
przełożyło się na niższą wyszczepialność a co za tym idzie kolejne fale koronawirusa były nadal             

groźne, zabijały wielu ludzi, wielu do dziś zmaga 
się z powikłaniami a lockdown-y wyniszczały 
gospodarki.



SZCZEPIONKA PRZECIW COVID – TEORIE SPISKOWE

Najczęściej rozpowszechniane teorie spiskowe rozpowszechniają informacje, że koronawirus to 
produkt koncernów farmaceutycznych, stworzony, by zwiększyć sprzedaż leków i szczepionek. 
Inne twierdzą, że w szczepionkach są czipy i szczepienia są próbą przejęcia przez Billa Gatesa 
kontroli nad ludzkością.



SZCZEPIONKA PRZECIW COVID – 19 FAKTY I 
MITY

Mit nr 1: Szczepionka na koronawirusa wywołuje 
COVID-19

Fakt : Zatwierdzone szczepionki na COVID-19 nie 
zawierają żywego wirusa, szczepionka w żadnym wypadku 
nie może więc wywołać choroby. Dopuszczone szczepionki 
uczą organizm rozpoznać i zwalczyć wirusa, niekiedy 
pojawia się gorączka czy bóle, jest to jednak najczęściej 
sygnał, że rozpoczął się proces budowania odporności 
przed wirusem. Mimo przyjęcia szczepionki, człowiek 
może zachorować na koronawirusa gdy zostanie zakażony 
jeszcze przed szczepieniem lub po przyjęciu pierwszej 
dawki szczepienia - organizm nie zdążył wykształcić 
jeszcze wystarczającej ilości przeciwciał.



Mit nr 2: Szczepionka typu mRNA zmienia DNA człowieka

Fakt: W szczepionce znajduje się kwas rybonukleinowy mRNA, który uczy komórki w jaki 
sposób wytworzyć białko, inicjujące odpowiedź autoimmunologiczną polegającą na produkcji 
przeciwciał, które w przypadku kontaktu z wirusem SARS-CoV-2 walczą z nim i go eliminują.

Kwas rybonukleinowy zawarty w szczepionce nie wnika do 
jądra komórki, gdzie znajduje się DNA, powstaje na jego matrycy, 
nie utrzymuje się długo w organizmie, w krótkim czasie po 
przekazaniu instrukcji (jak wytworzyć niezbędne białko), rozkłada 
się i znika. Szczepionki mRNA - Comirnaty firmy Pfizer/Biontech i 
Spikevax firmy Moderna, jako pierwsze zostały dopuszczone do 
użytku w walce z pandemią.



Mit nr 3: Szczepionki przeciw COVID-19 są eksperymentem 
medycznym.

Fakt: Szczepionki przeciw COVID-19 są produktami 
leczniczymi immunologicznymi -przeszły wszystkie wymagane 
etapy badań w tym procesy oceny wyników badań 
nieklinicznych (na zwierzętach) i wymaganych 3 etapów 
badań klinicznych (na ludziach). Owszem, szczepienia te 
powstały w rekordowym czasie, w porównaniu do innych 
szczepionek, stało się tak dzięki silnej międzynarodowej 
współpracy naukowej, wielkim środkom finansowym 
przeznaczonym na opracowanie szczepionek oraz wysiłkowi 
badaczy. Wiele lat wcześniej naukowcy pracowali nad 
technologiami szczepionek mRNA czy wektorowych i dlatego 
gdy pojawił się COVID-19 możliwe było szybkie opracowanie 
i wyprodukowanie ratujących życie szczepionek.



Mit nr 4:: przebycie COVID-19 jest lepsze by zdobyć odporność niż szczepienie.

Fakt: COVID-19 to niebezpieczna zagrażająca życiu choroba zakaźna. Już w ciągu pierwszego 
roku pandemii na świecie zachorowało ponad 200 milionów a 4 mln 200 tys. osób zmarło. U 
większości ludzi wirus SARS-COV-2 ma łagodny przebieg lub jest bezobjawowy, jednak u 
znacznego odsetka choroba przebiega bardzo ciężko, a nawet krytycznie. Największe ryzyko 
ciężkiego przebiegu i groźnych powikłań dotyczy osób starszych oraz osób z chorobami 
towarzyszącymi, jednak osoby zdrowe są również zagrożone - młodzi i zdrowi ludzie poważnie 
chorują, a nawet umierają. Groźne powikłania powodują, że niektórzy pacjenci nie wracają już 
do stanu sprzed choroby. Nasz układ odpornościowy znacznie silniej reaguje na szczepionkę niż 
na kontakt z „żywym” wirusem, co powoduje brak zachorowania lub łagodny przebieg 
choroby a powikłania praktyczne nie występują. 

Po szczepieniu powstaje więcej przeciwciał, o lepszej 
jakości, które dłużej utrzymują się w organizmie, dlatego 
nawet tzw. ozdrowieńca zaleca się szczepienia przeciw 
COVID-19.



Mit nr  5: U wszystkich zaszczepionych na COVID-19 występują 
niebezpieczne niepożądane odczyny poszczepienne (NOP).

Fakt:  U niektórych ludzi szczepionka może wywoływać łagodne 
skutki uboczne, takie jak zmęczenie, bóle głowy, bóle w miejscu 
podania szczepionki czy bóle mięśniowe lub stawowe. 
Najczęściej są one sygnałem, że przeciwciała bronią organizm 
przed wirusem. Osoby, które miały wcześniej reakcje 
uczuleniowe z różnych przyczyn powinny szczepienie 
skonsultować z lekarzem. Statystyki dotyczące szczepień na 
COVID-19 podają że wśród wszystkich reakcji poszczepiennych 
85% to NOP-y łagodne, bardzo rzadko zdarzają się zapalenia 
mięśnia sercowego czy inne gorsze powikłania.



Fakt: Podczas prac nad opracowywaniem szczepionki, w 
pewnym momencie zaczęto spekulować na temat hipotezy, 
mówiącej, że przeciwciała powstałe po szczepieniu 
przyczepiają się nie tylko do białka Spike koronawirusa, ale 
także do podobnego białka Syncytiny-1, biorącego udział w 
budowie łożyska w macicy co mogłoby rzeczywiście 
prowadzić do niepłodności. Hipoteza ta nie może jednak być 
prawdziwa gdyż oba białka są do siebie zupełnie niepodobne. 
Większym ryzykiem dla płodności stałoby się przebycie 
koronawirusa - kobieta otrzymuje wtedy znacznie więcej 
białka niż przy szczepionce). Podczas epidemii SARS w latach 
2002/2003, białko Spike było prawie identyczne z białkiem 
SARS-CoV-2 i wtedy również nie stwierdzono związku z 
niepłodnością u kobiet zakażonych. Kobiety nie stają się też 
niepłodne po przechorowaniu COVID-19.

Mit nr 6: Szczepionki przeciw COVID-19 powodują bezpłodność kobiet



Mit nr 7: Do szczepień zachęcają przekupieni przez koncerny farmaceutyczne lekarze i media 
a jedynie niezależne źródła mówią prawdę.

Nie jest możliwe, by 99% lekarzy, analityków z organizacji 
rządowych i instytucji odpowiadających za wprowadzanie leków 
na rynek zostało przekupionych czy wprowadzonych w błąd a 
tak gigantycznej korupcji nie wykryliby dziennikarze śledczy, 
służby specjalne czy zespoły analityków rządów całego świata.

Fakt: „Niezależny naukowiec”, obalający prawa fizyki czy chemii nie może nazywać się 
naukowcem. Medycyna oparta jest na twierdzeniach nauki, zaakceptowanych przez całą 
społeczność badaczy, zgodnie z ich wiedzą i doświadczeniem. Prywatne opinie, nawet laureata 
nagrody Nobla, z którymi nie zgadzają się inni naukowcy, podpierając się na dowodach 
naukowych, nie mają żadnej wartości merytorycznej.



Mit nr 8: Szczepienia nie są skuteczne, bo społeczeństwa wyszczepione w bardzo dużym stopniu 
jak Izrael czy Wielka Brytania – miały duży problem z czwartą falą zachorowań.

Fakt: Rzeczywiście na wariant Delta w tych krajach było bardzo dużo zachorowań, jednak 
wysoka zachorowalność w statystykach powiązana była z bardzo niskimi wartościami zgonów i 
hospitalizacji. Gdy w Wielkiej Brytanii notowano 23 tys nowych zakażeń dziennie, 
odnotowywano jednocześnie 24 zgony, w tym samym czasie przy podobnej liczbie zakażeń w 
Rosji, zgonów było aż 785. Te konkretne dane pokazują, że nawet pomimo mutacji wirusa, 
szczepienia nadal były skuteczne i zapobiegły ogromnej liczbie zgonów w krajach gdzie 
społeczeństwa były wyszczepione w bardzo dużym procencie.



Mit nr 9: Szczepionka na COVID-19 zawiera toksyczne składniki

Fakt: W dużych dawkach toksyczna może być każda substancja – nawet woda. Niektóre 
składniki zawarte w szczepionkach(formaldehyd lub aluminium), rzeczywiście uważane są za 
szkodliwe, jednak śladowe dawki stosowane w tych preparatach nie są uznawane jako toksyczne. 
Ogólnie w składzie szczepionek znajdują się substancje na które organizm może reagować 
alergicznie, dlatego właśnie zwłaszcza osoby z alergiami szczepią się dopiero po konsultacji 
lekarskiej.



Mit nr 10: W szczepionkach przeciw 
COVID-19 wstrzykiwane są mikro chipy 
sterowane przez sieć 5G odpowiedzialny za 
co odpowiada Bill Gates planujący eugenikę. 
Mikrochip: antena 5G, GPS, mikrofon, 
moduł zdalnej kontroli umysłu oraz ampułkę 
z arszenikiem.
Fakt: W szczepionkach przeciw COVID–19 
nie ma czipów, ich skład jest dokładnie 
poznany i znajduje się na ulotce każdego 
preparatu. Bardzo trudno jest dyskutować z 
głosicielami takich tez bo nie są 
zainteresowani prawdą a jedynie własnymi 
przemyśleniami.



SZCZEPIONKA PRZECIW COVID – 19 FAKTY I MITY
Ciężko jest znaleźć jednoznaczne przyczyny powstawania fake newsów, część rodzi się ze strachu, 
część z chęci zysku, jeszcze inne głoszą ludzie chcący być sławnymi,
niektórzy powtarzają po prostu to co gdzieś usłyszą bez żadnej 
refleksji a jeszcze inne pewnie powstały z zupełnie innych 
powodów... Niestety te i inne mity dotyczące szczepień przeciw 
COVID-19, miały realny wpływ na ilość ludzi zaszczepionych, a 
przez to wielu ludzi, którzy w nie uwierzyli, straciło życie.
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DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ

Kuba Szymonik


