Znów dynamiczny wzrost zakażeń – wywiad z
wiceministrem zdrowia Waldemarem Kraską.
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Mamy 319 nowych przypadków - to o 40 proc. więcej tydzień do tygodnia. Czyli jednak
widzimy, że trend wzrostowy w dalszym ciągu się utrzymuje. Nikt nie zmarł. W szpitalach
przebywa niecałe 900 osób z COVID-19 - poinformował w poniedziałek (18 lipca)
wiceminister zdrowia Waldemar Kraska.
18 lipca 2022 r. w Polsce nie odnotowano żadnych zgonów wśród chorych na COVID-19.
W poniedziałek gościem "Sygnałów dnia" w Programie Pierwszym Polskiego Radia był
wiceminister zdrowia Waldemar Kraska. Zapytamy został m.in. o aktualną sytuację
epidemiczną i o strategię na najbliższe tygodnie w walce z COVID-19.
18 lipca ilość zakażeń koronawirusem “tydzień do tygodnia” wzrosła o 40 proc.
– Dane, które mamy w tej chwili to dane weekendowe, one zawsze są trochę niższe niż te w
ciągu tygodnia. To jest 319 nowych przypadków - to o 40 proc. więcej niż to było tydzień do
tygodnia. Czyli widzimy, że trend wzrostowy w dalszym ciągu się utrzymuje - powiedział
Kraska w "Sygnałach dnia".
Nie odnotowano żadnych zgonów wśród chorych na COVID-19.
– To są bardzo niskie poziomy, wydaje nam się, że one troszeczkę na pewno wzrosną, bo
prognozy, które mamy na to wskazują; aczkolwiek to jest okres wakacyjny, kiedy
przebywamy głównie na świeżym powietrzu. (...) Mimo wakacji ciągle apeluję, byśmy mieli
w tyle głowy, że koronawirus został z nami - zauważył wiceminister.
Dodał, że krajach Europy Zachodniej np. w Portugalii "jest już po fali wzrostu zachorowań, a
w tej chwili duży wzrost jest w Niemczech czy we Włoszech". - Tak jak zawsze w kolejnych
falach, to się (w Polsce) pojawia z jakimś opóźnieniem, więc u nas też wrośnie. Jednak
pracownie, które przygotowują dla nas badania, nie wskazują, by czekał nas lawinowy wzrost
nowych zachorowań - stwierdził Kraska.
Kiedy decyzja w sprawie IV dawki dla osób 60 plus?
– W tym tygodniu zbierze się Rada ds. Covid-19 i Rada ds. szczepień. Temat IV dawki dla
osób 60+ będzie jednym z głównych i od decyzji tych dwóch rad zależy, jaka będzie decyzja
ministra zdrowia. Myślę, że w tym tygodniu się tego dowiemy - poinformował wiceszef MZ
Waldemar Kraska.
Dopytywany o to, ku jakiej decyzji on sam by się skłaniał, odpowiedział: - Tak samo jak
zarekomendowała to Europejska Agencja Leków, żeby jednak wprowadzić dodatkowe
szczepienie drugą dawką (przypominającą) powyżej 60. roku życia.

8 lipca minister zdrowia Adam Niedzielski poinformował, że prawdopodobnie będą zalecenia
stosowania jej dla całej populacji.
Aktualnie IV dawka szczepień po upływie 150 dni od trzeciej dawki (tzw. boostera) jest w
naszym kraju zalecana u osób w wieku co najmniej 80 lat. Zaleca się ją także osobom z
osłabioną odpornością.
Koronawirus w Polsce: ile osób jest w szpitalach?
Wiceminister poinformował, że hospitalizowanych z COVID-19 jest mnie niż 900 osób.
– Lekarze, którzy opiekują się tymi pacjentami podkreślają, że proces chorobowy jest
zdecydowanie łagodniejszy niż to było w poprzednich falach. Procent zajętego miąższu
płucnego jest zdecydowanie mniejszy niż to było w przypadku V fali, więc to jest
optymistyczny prognostyk - podsumował Kraska.
Kilka dni temu dyrektor generalny Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) Tedros Adhanom
Ghebreyesus oświadczył, że "pandemia COVID-19 jeszcze się nie skończyła i jest jeszcze
daleko do jej końca". Dodał, że koronawirus pozostaje zagrożeniem o międzynarodowym
zasięgu dla zdrowia publicznego.
Wzrost zakażeń obserwujemy w wielu państwach na świecie.
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Další dynamický nárůst infekcí - rozhovor s náměstkem
ministra zdravotnictví Waldemarem Kraskou.
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Máme 319 nových případů – to je 40 procent více z týdne na týden. Můžeme tedy vidět, že
vzestupný trend pokračuje. Nikdo nezemřel. V nemocnicích je méně než 900 lidí s COVID19, řekl v pondělí (18. července) náměstek ministra zdravotnictví Waldemar Kraska.
Dne 18. července 2022 nedošlo v Polsku k žádnému úmrtí mezi pacienty s COVID-19.
Náměstek ministra zdravotnictví Waldemar Kraska byl v pondělí hostem „Signals of the Day“
v I. programu Polského rozhlasu. Zeptáme se mimo jiné pro současnou epidemickou situaci a
strategii pro příští týdny v boji proti COVID-19.
18. července se počet nakažených koronavirem „z týdne na týden“ zvýšil o 40 %.
- Údaje, které máme v tuto chvíli, jsou víkendové údaje, které jsou vždy o něco nižší než ty v
týdnu. To je 319 nových případů – to je 40 procent více, než to bylo předešlý týden. Můžeme
tedy vidět, že vzestupný trend pokračuje – řekl Kraska v „Signals of the day“.
Mezi pacienty COVID-19 nebyla hlášena žádná úmrtí.

- To jsou velmi nízké úrovně, myslíme si, že se určitě ještě trochu zvýší, protože to naznačují
naše předpovědi; to je však období dovolených, kdy pobýváme převážně venku na čerstvém
vzduchu. (...) Navzdory prázdninám stále apeluji na to, abychom měli na paměti, že
koronavirus zůstává s námi - poznamenal náměstek ministra.
Dodal, že západoevropské země, například v Portugalsku, „již mají za sebou vlnu nárůstu
onemocnění a v tuto chvíli je velký nárůst v Německu nebo Itálii“. - Jako vždy v dalších
vlnách se objevuje (v Polsku) s určitým zpožděním, takže poroste i u nás. Laboratoře, které
pro nás připravují výzkum, však nenaznačují, že bychom zažili lavinový nárůst nových
případů - řekl Kraska.
Kdy padne rozhodnutí o 4. dávce očkování pro lidi 60 plus?
- Tento týden se schází Rada pro Covid-19 a Rada pro vakcíny. Téma IV. dávky pro osoby
60+ bude jedním z hlavních témat a rozhodnutí ministra zdravotnictví bude záviset na
rozhodnutí těchto dvou poradních skupin. Myslím, že tento týden se to dozvíme - řekl
zástupce vedoucího ministerstva zdravotnictví Waldemar Kraska.
Na otázku, k jakému rozhodnutí by se přiklonil, odpověděl: - Totéž, co doporučuje Evropská
léková agentura, ale nad 60 let zavést další očkování druhou (posilovací) dávkou.
Ministr zdravotnictví Adam Niedzielski 8. července informoval, že pravděpodobně budou
existovat doporučení pro jeho použití pro celou populaci.
V současné době je u nás doporučována 4. dávka očkování 150 dní po třetí dávce (tzv.
booster) pro osoby ve věku 80 a více let. Doporučuje se také lidem s oslabenou imunitou.
Koronavirus v Polsku: kolik lidí je v nemocnicích?
Náměstek ministra informoval, že s COVID-19 je hospitalizováno necelých 900 lidí.
- Lékaři, kteří se o tyto pacienty starají, zdůrazňují, že průběh onemocnění je mnohem
mírnější, než tomu bylo v předchozích vlnách. Procento postižení plicního parenchymu je
rozhodně nižší, než tomu bylo v případě 5. vlny, takže je to optimistická prognóza - shrnul
Kraska.
Před několika dny generální ředitel Světové zdravotnické organizace (WHO) Tedros
Adhanom Ghebreyesus oznámil, že „pandemie COVID-19 ještě neskončila a ještě je daleko
do jejího konce“. Koronavirus zůstává mezinárodní hrozbou pro veřejné zdraví, dodal.
V mnoha zemích světa zaznamenáváme nárůst

