Strona 1 z 1

INFORMACJE O SZCZEPIENIACH PRZECIWKO COVID-19

wydanie 1
21.12.2020

Te informacje przeznaczone są tylko dla lekarzy. Proszę nie przekazywać ich pacjentom.
Tu znajdą Państwo wszystkie
aktualne dokumenty do pobrania.

JAK INFORMOWAĆ WŁAŚCIWIE?

Wytyczne dla lekarzy do rozmów z pacjentami i społeczeństwem

INFORMACJE OGÓLNE

WYTYCZNE DO ROZMÓW

• Szczepienie przeciwko COVID-19 jest dobrowolne i bezpłatne

• Jako lekarze powinni Państwo sami szukać okazji

dla wszystkich obywateli.

• Dostępne w Niemczech szczepionki przeciwko COVID-19

przechodzą scentralizowany proces dopuszczenia do obrotu
koordynowany przez Europejską Agencję Leków EMA i oceniane są przez ekspertów krajowych urzędów ds. leków, np. z
Instytutu Paula Ehrlicha. Dopuszczenie do obrotu szczepionek przeciwko COVID-19 wydawane jest z uwzględnieniem
wszystkich przepisów obowiązujących w Unii Europejskiej
dla dopuszczenia szczepionki do obrotu. Wymogiem jest pozytywny stosunek korzyści do ryzyka. Przed zastosowaniem
szczepionek Instytut Paula Ehrlicha sprawdza ich jakość,
skuteczność i bezpieczeństwo i potwierdza je państwowym
dopuszczeniem partii.

• W pierwszym okresie nie będą Państwo musieli wypełniać

zaświadczenia o szczepieniu dla swoich pacjentów. W drugim
etapie szczepień może jednak być konieczne zaświadczenie
lekarskie dla pacjentów cierpiących na określone choroby
współistniejące. Początkowo powinni Państwo jedynie służyć
swoim pacjentom radą i kierować ich do centrów szczepień.
Proszę sprawdzać także odpowiednie rozporządzenia swojego kraju związkowego, ponieważ mogą tu obowiązywać
różne procedury.

do rozmów ze swoimi pacjentami i chętnymi do
szczepień osobami na temat szczepień przeciwko
COVID-19. Likwiduje to u osób, które mają zostać
zaszczepione, zahamowania w zakresie zadawania
pytań i wyrażania możliwych obaw związanych ze
szczepieniem.

• Należy komunikować się i wyjaśniać w prostym

języku i tak przystępnie, jak tylko jest to możliwe.

• Należy budować zaufanie i poważnie traktować

troski osób szczepionych – wiele wyjaśnić można
poprzez spokojne odpowiedzi na pytania.

• Proszę reagować na pytania i troski pacjentów oraz
oferować im swoje wsparcie w razie pytań.

• Należy odnosić się do faktów, w miarę możliwości
nie należy wdawać się w dyskusje o teoriach
spiskowych – nie muszą Państwo obalać żadnych
ideologii, lecz uświadamiać na temat szczepień
przeciwko COVID-19.

• Państwa osobiste zalecenie, formułowane przez

osobę godną zaufania, jest ważne i ma duży wpływ
na pacjentów.

• Jako źródło aktualnych informacji podawać należy

stronę internetową www.corona-schutzimpfung.de.

JAK? KTO? KIEDY? –
NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE
W SKRÓCIE

• Szczepienia realizowane są etapami: Najpierw chronić

musimy bowiem osoby, które obciążone są największym
ryzykiem. Celem jest oczywiście, aby zapewnić stopniowo
wszystkim równy dostęp do szczepień przeciwko
COVID-19.

• W pierwszej kolejności szczepione będą osoby, które

obarczone są szczególnie wysokim ryzykiem ciężkiego
lub śmiertelnego przebiegu choroby lub w przypadku
których w związku z ich pracą zawodową istnieje duże ryzyko, że zarażą siebie lub inne osoby wymagające opieki.

• Szczepionka podawana jest domięśniowo, nie podskórnie (także u osób z zaburzeniami krzepnięcia/
antykoagulacją): cienką igłą, ostrożnie i z uciskiem
po podaniu.

• Tylko wtedy, gdy całe społeczeństwo działać będzie

wspólnie i solidarnie, uda nam się wrócić do normalności.

ZusammenGegenCorona.de

Najważniejsze źródła
wiedzy dla lekarzy
∙ W bezpłatnej aplikacji STIKO Instytutu

Roberta Kocha znajdą Państwo odpowiedzi na pytania związane z indywidualnym
doradztwem szczepionkowym (wersja webowa aplikacji: www.stiko-web-app.de)

∙ Więcej informacji znajdą Państwo na stronach:
www.rki.de/covid-19-impfen i www.pei.de/coronavirus
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