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Pandemia  SARS-CoV 19 

Zjawisko psychologiczne i społeczne 
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Wzrost  chorobowości i śmiertelności z powodu innych chorób

Zjawisko biologiczne z istotnymi skutkami zdrowotnymi 

Szerzenie się dezinformacji
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Lęk, depresja, utrata poczucia kontroli 
rzeczywistości



Pandemia  SARS-CoV 19  jako zjawisko biologiczne



Śmiertelność z powodu Covid
Gobalnie ok 3.4%- wśród tych którzy zachorują

Dla porównania grypa zabija około 1% osób które zachorują

Śmiertelność w Polsce 2.4% jest oceniana wśród tych którzy 

byli testowani, co daje fałszywie niski wynik, gdyż powinna 

być liczona w stosunku do liczby chorych na Covid

Nie znamy globalnej liczby zakażonych

Statystyki wielu krajów sa niepełne 

World Health Organization, March 3, 2020

Flisiak R., Horban A., Jaroszewicz J. i wsp.: Management of SARS-CoV-2 infection: 

recommendations of the Polish Association of Epidemiologists and Infectiologists as of 

March 31, 2020. Pol. Arch. Intern. Med., 2020; 130: 352–357 



Zajęte narządy powikłania

Układ oddechowy -ciężkie wirusowe zapalenie płuc 

-ostra niewydolność oddechowa

-postępujące włóknienie płuc, 

-przewlekła niewydolność oddechowa

-nadwrażliwość oskrzeli

Układ krążenia -zaburzenia rytmu serca, zapalenie mięsnia

serca,  

-niewydolność serca, 

-zawał serca

-zapalenie naczyń,

- zaburzenia krzepnięcia ( gł zatorowość 

płucna)

Układ nerwowy -uszkodzenia komórek mózgu- zaburzenia 

pamięci, zaburzenia orientacji, depresja,

- udary mózgu

- neuropatie

Nerki , wątroba niewydolność nerek, wątroby

Układ ruchu zapalenie stawów

Układ
immunologiczny

Wtórny spadek odporności, reaktywacja

organizmów oportunistycznych, sepsa

Inne: utrata włosów

- nieprzewidywalny przebieg zakażenia

- powikłania możliwe nawet przy lekkim przebiegu 

- liczne odległe skutki prowadzące do inwalidztwa, 

zgonu

Skutki zdrowotne



• Każda epidemia s ię k iedyś kończy

• Szczepienia, przechorowanie - uczy nasz 

układ immunologiczny (  łagodniejszy 

przebieg zakażenia)

• Postęp technologi i - opracowanie leku 

zmnie jszającego ryzyko c iężkiego przebiegu ,  

zgonu i  innych powik łań  u objawowych osób 

zakażonych

• Wirusy często aby przeżyć mutują w k ierunku 

mnie j  groźnych d la żywic ie la

• Duża l iczba bezobjawowych wektorów - ok  35-38% zakażonych

• Narastająca zakaźność nowych mutacj i : del ta ,  lambda

• Zdolność do wymykania s ię spod kontrol i  naszego układu 

odpornościowego: konieczność sezonowej  aktual izacj i  

szczepionek, brak ochronnego wpływu przechorowania

• Możl iwość przeniesienia na zwierzęta, dalsze groźne d la 

człowieka mutacje

• Społeczeństwo: brak przestrzegania zasad epidemii (  maski,  

dezynfekcja,  zbyt  mało zaszczepionych) n ie u łatwia walk i  z  

epidemią

• Ocieplanie k l imatu, skażenie powietrza sprzyja namnażaniu 

s ię  wirusów

Czy epidemia szybko się skończy?

Nadzieja Obawy



Pandemia  SARS-CoV 19  jako zjawisko społeczne 

i psychologiczne

lęk, złość, poczucie izolacji, samotności, depresja, niedowierzanie

bunt przeciw obostrzeniom, nieufność- naturalne zjawiska   

psychologiczne

Skutki psychiczne

Wydział Psychologii , Uniwersytet 

Humanistycznospołeczny SWPS) badanie na 1080 osób 

dorosłych (od 18 roku życia).



Pandemia  SARS-CoV 19  jako zjawisko społeczne 

i psychologiczne

-koronawirus nie istnieje

-koronawirus nie różni się od zwykłej grypy

- koronawirus to specjalnie stworzony wirus który jest bronią 

biologiczna

- wirus stworzyły potężne siły w świecie biznesu

- przy pomocy szczepionek wprowadzają mikrochipy do organizmu 

w celu kontroli

- szczepionka zmodyfikuje nasze geny

- szczepionka powoduje niepłodność

Dezinformacja

Często trudna  do odróżnienia od prawdy gdy się z nią przeplata



Głupota

• Zaburzenie poznawcze, bezref leksyjność

• Wspierana przez brak: edukacj i ,  umiejętności  anal izy 

otrzymywanych informacj i  oraz chęci  ich  weryf ikacj i

Agresja

• Potęgowana przez poczucie braku wpływu na 

własne życie, braku sprawczości

• Wzrost przemocy w rodzinie 30 -50%

• Postęp radykal izac j i  spo łecznej - ak ty s i lnej  

przemocy

Pandemia  SARS-CoV 19  jako zjawisko społeczne 

i psychologiczne

- w szpitalach leżą statyści a karetki wożą manekiny

- ruch antyszczepionkowy

- ataki na osoby związane z ochrona zdrowia 
włącznie 
z grożeniem śmiercią

- napaść antyszczepionkowców na punkty 
szczepień
- zachowania agresywne wobec osób 

zwracających uwagę na konieczność noszenia 
masek w miejscach publicznych



Jak się bronić przed dezinformacją, głupotą 
i agresją

- bądźmy świadomy własnych emocji w czasie sytuacji stresujących

- nieustająca analiza otrzymywanych informacji

- postępujmy etycznie

- bądźmy odpowiedzialni za własne słowo

- nie traćmy  poczucia możliwości wpływu na innych ludzi

„Rozum przed siłą „- dewizą Uniwersytetu 
Jagiellońskiego


