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Agencja Badań Medycznych rozpoczyna projekt własny
dedykowany inicjacji prac nad poszukiwaniem
szczepionki przeciw koronawirusowi
Agencja Badań Medycznych, w porozumieniu z Ministrem Zdrowia, prof. Łukaszem
Szumowskim, przygotowała projekt własny w zakresie opracowania szczepionki na
koronawirusa (wirusa SARS-CoV-2).

Celem projektu prowadzonego przez ABM jest włączenie polskich ośrodków naukowych do
ogólnoświatowych badań nad skuteczną szczepionką na koronawirusa, powodującego zakaźną
chorobę COVID-19.

Z raportu WHO wynika, że na dzień 8 marca 2020 r. w ponad 100 państwach potwierdzono
laboratoryjnie zakażenie pacjentów koronawirusem SARS-CoV-2, a łączna liczba pacjentów sięgnęła
ponad 105 tysięcy, z czego ponad 3500 osób zmarło. W Polsce pacjent „zero” został zidentyfikowany
we środę 4 marca 2020 roku. Obecnie służby epidemiologiczne informują o 25 przypadkach zakażeń
wykrytych u pacjentów.

„Wobec zagrożenia epidemiologicznego Agencja Badań Medycznych musi szybko zareagować tworząc
dedykowany program, który zainicjuje udział polskich naukowców w projektach międzynarodowych w
zakresie badań nad szczepionką przeciw CoV-2. Podjęliśmy rozmowy z Amerykanami w sprawie
wspólnych badań i liczymy, że szybko przyniosą one efekty. W razie potrzeby będziemy dynamiczne
zwiększać dedykowane środki finansowe” – podkreśla dr n. med. Radosław Sierpiński –  Prezes Agencji
Badań Medycznych.

W związku z bardzo szybkim wzrostem zakażeń na świecie trwają intensywne prace nad poznaniem
biologii koronawirusa SARS-CoV-2 jak i nad stworzeniem skutecznej szczepionki na chorobę COVID-19.

W reakcji na zagrożenie epidemiologiczne, Agencja Badań Medycznych podejmuje działania mające na
celu realizację współpracy międzynarodowej i udziału polskich naukowców w międzynarodowych
pracach badawczych nad koronawirusem. Jak podkreśla Prezes Sierpiński, Agencja Badań Medycznych
podjęła już rozmowy m.in. ze stroną amerykańską, w tym National Institutes of Health (NIH) i dr.
Anthony’m S. Fauci – Dyrektorem Instytutu Chorób Zakaźnych w Waszyngtonie oraz z agendami
Komisji Europejskiej i Uniwersytetami Medycznymi w Europie, a także ambasadą Chin.

Wspólne działania mają ułatwić koordynację czynności podejmowanych w walce z wirusem i
przyczynią się do opracowania szczepionki chroniącej przed COVID-19 umożliwiając Polsce udział w
toczących się na świecie pracach.

Projekt realizowany przez Agencję Badań Medycznych pozwoli na połączenie sił najlepszych



światowych ośrodków, wykorzystanie potencjału polskiej kadry naukowej w czołowych pracach
prowadzonych nad opracowaniem szczepionki przeciwko COVID-19 oraz wykorzystaniem
dotychczasowych doświadczeń zdobytych podczas realizacji innych badań epidemiologicznych. 
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