
Nie odkładajmy zdrowia na potem – profilaktyka w dobie COVID 19



Zdrowie Polaków przed pandemią

https://www.pzh.gov.pl/sytuacja-zdrowotna-ludnosci-polski-i-jej-uwarunkowania-raport-za-2020-rok/

DŁUGOŚĆ ŻYCIA I UMIERALNOŚĆ LUDNOŚCI POLSKI

W 2019 r. długość życia mężczyzn wynosiła 74,1 lata a kobiet była o 7,7 lat dłuższa i wynosiła 81,8 lat



Przyczyny zgonów przed pandemią



Pandemia … powstawały oddziały Covidowe… brakowało miejsc Covidowych

…

… utrudniony dostęp do świadczeń dla pacjentów bez COVID-19 … 



Co się stało w pandemii … zgony w podziale na wiek



. 

file:///C:/Users/monikatomaszewska2/Downloads/Raport_o_zgonach_w_Polsce_w_2020.pdf

Zgony Covidowe i bez Covid – liczby i wskaźniki



Nowe problemy, o których mówią eksperci - zespoły postcovidowe !

Infekcja wpływa na różne układy i narządy w organizmie, powodując wiele problemów zdrowotnych, głównie :

• układu sercowo-naczyniowego ‒ po przebyciu infekcji może dojść do trwałego uszkodzenia mięśnia sercowego, nawet

u osób, które doświadczyły jedynie łagodnych objawów COVID-19; może to zwiększyć ryzyko wystąpienia niewydolności

serca lub innych powikłań sercowych; m.in. zapalenie mięśnia sercowego (nawet do 60% pacjentów po przebyciu COVID-19);

• układu oddechowego ‒ zapalenie płuc związane z COVID-19 może powodować długotrwałe uszkodzenie tkanki płucnej

(pęcherzyków płucnych) i restrykcyjną niewydolność płuc, co może prowadzić do utrzymujących się problemów

z oddychaniem;

• nerek ‒ uszkodzenie nerek;

• skóry i włosów ‒ wysypka, wypadanie włosów;

• układ nerwowego ‒ nawet u młodych osób COVID-19 może powodować udary, drgawki i zespół Guillaina-Barrégo ‒ stan,

który powoduje tymczasowy paraliż. COVID-19 może również zwiększać ryzyko rozwoju choroby Parkinsona i choroby

Alzheimera; problemy z węchem i smakiem, problemy ze snem, zaburzenia poznawcze (np. problemy z koncentracją,

problemy z pamięcią);

• incydentów zakrzepowo-zatorowych, takich jak zator tętnicy płucnej, zawał serca, udar;

• zdrowia psychicznego ‒ osoby z ciężkimi objawami COVID-19 muszą być leczone na szpitalnym oddziale intensywnej

terapii; takie doświadczenie może zwiększyć prawdopodobieństwo późniejszego rozwoju zespołu stresu pourazowego,

depresji i lęku.

• układu mięśniowo-szkieletowego ‒ bóle mięśni i stawów, zmęczenie.



Na co mamy wpływ ?

Co może zrobić Pracodawca i Pracownik?  

Co dalej ? 



Szczepienia p/Covid-19

Osoby zaszczepione nie podlegają kwarantannie i izolacji podobnie jak ozdrowieńcy



Narodowy Program Szczepień zasady

✓ pracownicy sektora ochrony zdrowia (w tym wykonujący indywidualną praktykę), pracownicy 

Domów Pomocy Społecznej i pracownicy Miejskich Ośrodków Pomocy Społecznej oraz personel 

pomocniczy i administracyjny w placówkach medycznych, w tym stacjach sanitarno-

epidemiologicznych. 

• W ramach szczepień pracowników sektora ochrony zdrowia możliwość zaszczepienia się 

otrzymają osoby m.in. wykonujące zawody medyczne, czyli udzielające świadczeń zdrowotnych, 

w tym diagności laboratoryjni, farmaceuci, psycholodzy kliniczni i inni, włącznie z pracownikami 

prywatnych podmiotów świadczących usługi zdrowotne.. Szczepieniami objęci zostaną również 

pracownicy techniczni i administracyjni podmiotów leczniczych, laboratoriów diagnostycznych, 

transportu medycznego a także nauczyciele akademiccy uczelni i studenci kierunków 

medycznych.

Etap 0



✓ pensjonariusze Domów Pomocy Społecznej oraz Zakładów Opiekuńczo-Leczniczych, 

pielęgnacyjno-opiekuńczych i innych miejsc stacjonarnego pobytu, 

✓ osoby powyżej 60. roku życia w kolejności od najstarszych, 

✓ służby mundurowe, 

✓ nauczyciele. 

• Osoby powyżej 60. roku życia, będą szczepione począwszy od osób najstarszych z 

pierwszeństwem dla tych, którzy są aktywni zawodowo, są w trakcie diagnostyki i 

leczenia wymagającego wielokrotnego lub ciągłego kontaktu z placówkami ochrony 

zdrowia oraz z chorobami współistniejącymi zwiększającymi ryzyko ciężkiego 

przebiegu COVID-19. 

• Szczepieniami w pierwszym etapie zostaną objęci także Żołnierze Wojska Polskiego, 

w tym Wojsk Obrony Terytorialnej, funkcjonariusze Policji, Straży Granicznej, Straży 

Gminnej i Miejskiej, Straży Pożarnej, pracownicy TOPR oraz GOPR, którzy biorą 

bezpośredni udział w działaniach przeciwepidemicznych oraz odpowiadają za 

bezpieczeństwo narodowe

Etap I

Narodowy Program Szczepień zasady



Narodowy Program Szczepień zasady

✓ osoby w wieku poniżej 60. roku życia z chorobami przewlekłymi zwiększającymi ryzyko ciężkiego 

przebiegu COVID-19, albo w trakcie diagnostyki i leczenia, wymagającego wielokrotnego lub ciągłego 

kontaktu z placówkami ochrony zdrowia

✓ osoby bezpośrednio zapewniające funkcjonowanie podstawowej działalności państwa i narażone na 

zakażenie ze względu na częste kontakty społeczne:  pracownicy sektora infrastruktury krytycznej, dostaw 

wody, gazu, prądu, usług teleinformatycznych, poczty, bezpieczeństwa żywności i leków, transportu 

publicznego, urzędnicy odpowiedzialni za zwalczanie pandemii, pracownicy wymiaru sprawiedliwości, 

funkcjonariusze służb celno-skarbowych. Infrastruktura krytyczna wyznaczana jest na podstawie ustawy z 

dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 1856)..

• Lista chorób przewlekłych została zarekomendowana przez Radę Medyczną i będzie mogła podlegać 

aktualizacji oraz priorytetyzacji wraz z pojawiającymi się nowymi dowodami naukowymi oraz informacjami 

instytucji oceniających i dopuszczających na rynek szczepionki przeciwko COVID-19. 

• Lista chorób współistniejących obejmuje: przewlekłe choroby nerek, deficyty neurologiczne (np. demencja), 

choroby płuc, choroby nowotworowe, cukrzycę, POChP, choroby naczyń mózgowych, nadciśnienie 

tętnicze, niedobory odporności, choroby układu sercowo-naczyniowego, przewlekłe choroby wątroby, 

otyłość, choroby związane z uzależnieniem od nikotyny, astmę oskrzelową, talasemię, mukowiscydozę, 

anemię sierpowatą.

Etap II



✓ przedsiębiorcy i pracownicy sektorów zamkniętych na mocy rozporządzeń ws. ustanowienia 

określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii, 

✓ powszechne szczepienia pozostałej części populacji dorosłej. W etapie trzecim szczepieni 

będą przedsiębiorcy i pracownicy sektorów zamkniętych na mocy rozporządzeń ws. 

ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu 

epidemii. 

• W ramach tego etapu szczepione będą osoby powyżej 18 roku życia, które nie mają żadnych 

schorzeń zwiększających ryzyko ciężkiego przebiegu i zgonu z powodu COVID-19 i nie 

należą do żadnej z powyższych grup. 

• Zgodnie z powyższymi etapami będą szczepieni również obcokrajowcy (osoby posiadające 

prawo do stałego lub czasowego pobytu) ze względu na wykonywaną w Polsce pracę w 

grupach wskazanych w etapach 0-III.

Etap III

Narodowy Program Szczepień zasady



Programy Narodowe

Krajowa Sieć Kardiologiczna przyspieszy diagnostykę i leczenie chorób układu krążenia. Zajmie się przede 

wszystkim czterema grupami istotnych schorzeń:

• nadciśnieniem tętniczym opornym i wtórnym;

• niewydolnością serca;

• zaburzeniami rytmu i przewodzenia;

• wadami serca zastawkowymi.

Co ma poprawić 

• dostęp do szybkiej ścieżki diagnostycznej, w której zostanie skrócony czas oczekiwania na poradę..

Co może zrobić Pracodawca

• Programy edukacyjne nt. profilaktyki chorób serca

• Programy edukacyjne nt. promocji zdrowia ma szczególne znaczenie: ruch, odżywianie, stres 

• Badania profilaktyczne w tym EKG, regularne pomiary ciśnienia tętniczego, okresowe badania   

Wczesne diagnozowanie chorób serca



Wczesne wykrywanie chorób onkologicznych

Programy Narodowe

• Trwają prace nad Krajowa Sieć onkologiczną – projekt ustawy ma się pojawić w marcu 2021 przyspieszy 

diagnostykę i leczenie chorób onkologicznych/nowotworowych. 

• Badania przesiewowe

• Karty DiLO

Co ma poprawić 

• dostęp do szybkiej ścieżki diagnostycznej, w której zostanie skrócony czas oczekiwania na poradę..

Co może zrobić Pracodawca

• Programy edukacyjne nt. profilaktyki chorób nowotworowych szczególnie raka piersi i szyjki macicy, 

prostaty, płuc, jelita grubego

• Programy edukacyjne nt. promocji zdrowia: ruch, odżywianie, stres, samobadanie, szczepienia p/HPV  

• Badania profilaktyczne w tym szczególnie ważne: 

Mammografia po 35 roku życia

USG piersi zalecane kobietom między 20 a 40 rokiem życia

Samobadanie piersi

Cytologia 

Cykliczne badania gruczołu krokowego u mężczyzn, 

Kolonoskopia, badanie kału na krew utajoną,



Szczególnie ważne po przechorowaniu:

• Ocena stanu układu krążenia w tym serca, jego wydolności 

• Ocena stanu układu oddechowego 

• Ocena stanu układu nerwowego

• Ocena stanu psychicznego!!!

Programy profilaktyczne po COVID-19



Działania podejmowane przez CDC i WHO

https://www.cdc.gov/pcd/collections/pdf/US-Public-Health-Response-to-COVID-19.pdf

https://extranet.who.int/iris/restricted/bitstream/handle/10665/333818/WHO-EURO-2020-855-40590-54773-pl.pdf?sequence=2&isAllowed=y



Dziękujemy


