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oraz roli szczepień na grypę 

 

 
W ostatnim czasie z dużym niepokojem obserwujemy wypowiedzi niektórych polityków na temat 

sukcesu w walce  z epidemią COVID i rychłej perspektywie końca epidemii.   

W imieniu środowiska uczelni medycznych pragniemy zwrócić uwagę, że stwierdzenia o 

przezwyciężeniu epidemii w Polsce i mniejszej aktywności wirusa odpowiedzialnego za infekcje 

COVID-19 w okresie letnim są zdecydowanie przedwczesne i wprowadzają opinię publiczną w 

błąd, co może skutkować znacznym zwiększeniem liczby przypadków i doprowadzić do 

kolejnych tragedii.  

Aktualnie jedynym skutecznym sposobem na ograniczenie rozprzestrzeniania COVID-19 

jest utrzymywanie dystansu społecznego, stosowanie środków ochrony dróg oddechowych, 

szczególnie w pomieszczaniach zamkniętych oraz badania molekularne  w kierunku zakażenia 

SARS-CoV-2.  

W związku z powyższym zwracamy się z apelem do wszystkich obywateli naszego kraju 

o przestrzeganie powyższych zasad.  

Ponadto, pragniemy podkreślić, że szczepienia na grypę są uznaną i rekomendowaną przez 

autorytety naukowe metodą profilaktyki zachorowań i w istotny sposób zmniejszają ryzyko 

hospitalizacji i zgonu z powodu grypy. 

Prosimy także o rozwagę i odpowiedzialność w wypowiedziach oraz zachowaniach osób 

mających duży wpływ na opinię publiczną, a w szczególności przedstawicieli rządu, parlamentu, 

mediów i pracowników systemu opieki zdrowotnej.    
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