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Szanowni Państwo, 

Rok akademicki 2020/2021 dobiega końca. Był to czas nowych doświadczeń i wyzwań z 
zakresu życia akademickiego jak również weryfikacji naszej dojrzałości społecznej. 

Tematem, który zdominował dyskusje zapewne nie tylko w mediach, ale także rozmowy w 
gronie rodzinnym i środowisku uczelni to problemy związane z chorobą COVID 19 i 
szczepieniami mającymi zapobiec rozprzestrzenianiu się zakażeniu wirusowemu Sars-Cov-2. 

Cieszymy się z powodu spadku liczby zakażeń i zgonów z powodu COVID 19. Rozpoczynają 
się wakacje. Luzowane są obostrzenia związane z pandemią. 

Dzienne statystyki w Polsce (Dane z MZ z dnia 26.06.2021) 
osoby zakażone: 100 

przypadki śmiertelne: 21 

wyłącznie z powodu COVID-19: s 
choroby współistniejące wraz z COVID-19: 16 

Pamiętajmy jednak o dramacie zachorowań i zgonów jakiego byliśmy świadkami w ostatnich 
miesiącach. 
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Według współczesnej wiedzy medycznej opartej na faktach (EBM Evidence Based Medicine) 
szczepienia są jedną z najskuteczniejszych metod przeciwdziałania zachorowaniu na chorobę 
zakaźną. 

Analiza skuteczności dostępnych na rynku szczepionek przeciwko COVID-19 została 
przedstawiona poniżej 

IHME 
Measuring what matters 
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Informacje dotyczące skuteczności szczepionek przeciwko 
COVID-19. (Stan na dzień 04.06.2021 r.) 

Poniższa tabela obrazuje najbardziej aktualny obraz skuteczności dostępnych na rynku 

szczepień względem zapobiegania COVID-19. 

Tabela 1. Oszacowana na podstawie modelu SEIR skuteczność szczepionek przeciwko 
nowym wariantom COVID-19. Model SEIR wykorzystuje specyficzne dla wariantu 
oszacowania skuteczności szczepionki w zapobieganiu objawom choroby 
I zapobieganiu infekcji. Podstawą modelu są dostępne, aktualne dane kliniczne. Więcej 
o metodologii powstawania tych oszacowań na stronie Internetowej IHME w sekcji 
„COVID-19 vacclne efflcacy summary" 1 

Zapobieganie Zapobieganie przed Zapobieganie przed objawowym Zapobieganie objawowym przebiegiem Infekcji: Rodzaj przebiegiem lnfekcjl0: 

szczepionki choroby•: 0614G & 8.1.1.7 choroby 8.1.351, P.1, 

0614G & 8.1.1.7 8.1.351, P.1, 8.1.617 8.1.617 

Pfizer/BioNTech 91% 66% 86% 62% 

Moderna 94% 89% 89% 65% 

AstraZeneca 74% 52% 35% 31% 

Johnson & 
Johnson 72% 72% 64% 57% 
(Jansson) 

Sputnik-V 92% 81% 59% 52% 

Novavax 89% 79% 49% 43% 

CoronaVac 50% 44% 32% 28% 

Sinopharm 73% 65% 47% 41% 

Tianjin CanSino 66% 58% 42% 37% 

Covaxln 78% 89% 50% 44% 

1nne szczepionki 91% 86% 66% 82% mRNA 

Wszystkie 
pozostałe 75% 66% 57% 50% 
szczepionki 

•zapobieganie zachorowaniu 
0 zapobieganie zakażeniu 
Lródlo: Institute Ior Heallh Metrics and Eva1uation (IHME) COVID-19 vaccme eff1Cacy summary Dostęp: 
07.06.2021 r. (hltp:llwww.heałlhdata.org/node/8584J 

1 www.healthdata.org/node/8584 

Niestety, pomimo dostępności szczepionek w Polsce odsetek osób zaszczepionych dworna 
dawkami oscyluje wokół 30%. 
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All Time Past Day PastWeek Past Month 

Confirmed Cases 

2 879 470 
Deaths 

74953 

Doses Administered 

28,166,442 
People Fully Vaccinated 

12,052,910 
% of Population Fully 
Vaccinated 

3174% 
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Do chwili obecnej zmarło już z powodu COVID 19 prawie 75 tysięcy Polaków. 

Ponieważ nie wiemy jaki odsetek polskiej populacji przechorował bezobjawowo COVID 19 - 
czyli też nabył w jakimś stopniu odporność - istnieje bardzo duże niebezpieczeństwo 
rozwinięcia się na jesieni bieżącego roku kolejnej fali pandemii. 

Obecnie nadarza się ogromna szansa na powrót do normalnego funkcjonowania naszej 

uczelni, co wiąże się z przywróceniem stacjonarnej formy kształcenia. Aby to jednak nastąpiło, 

jedyną i sprawdzoną na całym świecie drogą do uzyskania pełnej funkcjonalności uczelni jest 

kontynuacja szczepień ochronnych przeciwko Covid-19 przez osoby, które dotychczas jeszcze 

nie zdecydowały się na ten krok. Pragnę podkreślić, że znaczna cześć naszej społeczności 

akademickiej, w tym większość pracowników uczelni jest już zaszczepiona przeciwko Covid- 

19, co sprawia, że z większym zaufaniem i bezpiecznie możemy uruchamiać stacjonarne formy 

kształcenia oraz zezwalać na realizację kolejnych inicjatyw życia studenckiego w naszej 

uczelni. 

Pamiętajmy, że w pierwszej kolejności ciężkie powikłania infekcji Sars-Cov - 2, ze 
zgonem włącznie, będą dotyczyły najstarszej części populacji, czyli naszych rodziców 
i dziadków . 

• ~ZIEKAN .u. ćy_dCJ~~ru 
dr hab.ceza/fy Sempruch 

profesor uczelni 
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