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Oświadczenie skierowane do ministra zdrowia Adama Niedzielskiego 

Pierwsza sprawa to kwestia zagrożenia piątą falą pandemii – nie czwartą, którą mamy w tej chwili, 

z wariantem Delta – z wariantem Omikron. Omikron jest to najnowszy wariant koronawirusa. Szef Świato-

wej Organizacji Zdrowia, WHO, Tedros Ghebreyesus oświadczył, że wariant ten rozprzestrzenia się 

w błyskawicznym tempie. Obserwuje się już w tej chwili niewielki spadek skuteczności szczepionek, jeśli 

chodzi o ciężkie objawy i zgony, w przypadku tego podtypu wirusa. Potwierdza to również Europejskie Cen-

trum do spraw Zapobiegania i Kontroli Chorób. 

O co chodzi? Czy my jesteśmy przygotowani do testowania wariantu Omikron? Chcę podkreślić, że nie da 

się go obecnie wykryć testem antygenowym, który opiera się na przeciwciałach, i nie ma przeciwciał prze-

ciwko wirusowi typu Omikron. Również nie każdy test PCR będzie wykazywał obecność tego wirusa. Żeby 

to stwierdzić, trzeba dokonać sekwencjonowania. Zresztą tak się stało dzisiaj – pierwszy przypadek został 

potwierdzony. Pytanie jest takie: ile mamy laboratoriów, które w tej chwili pracują z wykorzystaniem se-

kwencjonowania w przypadku dodatniego testu PCR u chorych, aby wykluczyć wariant Omikron? Wydaje 

się, że przypadków Omikronu będzie w Polsce o wiele, wiele więcej, nie tylko ten jeden. Tak się wydaje. To 

jest ponad 30 mutacji w białku kolczastym, tak że jest to wirus zupełnie inny niż warianty Alfa, Beta, Gamma 

czy Delta. Potrzebne jest pilne działanie, żeby nie było tak, jak w przypadku poprzednich fal, że wszystko 

będzie zrobione z poślizgiem i za późno. Zatem jeśli chodzi o Omikron, to kluczową sprawą jest rozpozna-

wanie tego wariantu. Niby są trochę inne objawy, ale to jest za mało, najważniejsze jest prawidłowe testowa-

nie. 

Druga kwestia. Ruszają w tej chwili szczepienia – dzisiaj zostały m.in. w szpitalu, z którego pochodzę, za-

szczepione pierwsze dzieci – dla dzieci w wieku 5–11 lat. Jest to szczepionka Pfizer w dawce 

10 mikrogramów, my dostawaliśmy 30 mikrogramów. Ma być podwójne szczepienie. Panie Ministrze, ja 

zwracałam się z tym apelem w czasie obrad Senatu, ale chcę to jeszcze mocno podkreślić. Jako stary pediatra 

apeluję, ażeby szczepienie dzieci przeciw COVID-19 zostało włączone do kalendarza szczepień obowiązko-

wych dla dzieci. 
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