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Rzecznik Pralv Dziecka
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choľoby zakażnej jaką jest gruźlíca,chciałbym ponownie zwrőcić, się do Pana Ministľa
o infoľmacj e dotyczące działan podejmowanych w tym obszarze.

W odpowiedzi na ww. wystąpienie (pismo z 26 lutego 2O|8 ľ. ZPŚ.073'l0.20l8)
wskazano, Że z punktu widzenia klinicznego naĺeżyzatnvażyć' że do ľonl,oju aktyv,nej postaci

gľuźlicydochodzi

w l0%

przypądków zclkażenia, ryzyko

to nie rozUada się

jednak

równomieľnie na wszystkie grupy osób naraŻonych. Szczególne ryzyko rozu,ojtl gruźlicy
w przypadku narażenicl ncl kontakt z osobq choľq doĘczy dzieci do ĺąt 5.

gľupq wiekowc1

o

nl,iększonym ryzyku rozu,ojtl choroby sq dzieci

i

Drugq w koĺejności

młodzieżdo 16 r.z.

Niezaleznie od wieku osoby narazonej, również stcłn zdľowia' :ľĺ,tym przebiegajqce
z obniżeniem odpornośćchoroby przeu,ĺekłeĺub sto'sowąne ĺeczenie immunosupresyine mĘcy

istotny wpłW na ryzyko zachoľowania ncl gruźĺicę.

Podczas konferencji| zokazji Światowego Dnia GruŹlicy2 wskazano, że w Polsce
zapadalnośćna potwierdzoną bakteriologicznie gľuŹlicę wszystkich postaci była w 20116 ľ.
nieznacznie vĺyŻszaniŻ w popľzednim ( 1 6,8 w porównaniu

z

76,7 na 100 000 mieszkańców).

W sumie odnotowano 6444 zachorowaína gľużlicę,Zatem więcej niż wynosi śľedniadla Unii
Europejskiej. Zgodnie z definicją Euľopejskiego Centľum do Spľaw Zapobiegania i Kontroli
Chorób takązapadalność - tj. mniej niŻ20 zachorowań na l00 tys. ludności, okľeślasię jako

niską - jednak dopiero przy zapadalnościponizej l0 osób na 100 tys. moŻna mówić
o zbIiŻaniu się do fazy eliminacji choroby.
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zotganizowane1 26 marca 20 l8 r' w Warszawię
obchodzone go 24 marca
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r. Pan Zbigniew J. Król Podsekĺetaľz Stanu
Zdľowia poinfoľmował, Żę w resorcie zdľowia trwa clnciliza mozliwych

odpowiedzi

lutego 2018

ľonłiclzari prcľn,nych lub organizacyjnych, które nliałyby na celu podniesienie poziomu
b e zp i e c z e ń s

tw

a z ĺlr ow

o t ne

go

y,

pr z e clmi

o t owym z

agadni

en i

u.

Mając na uwadze powyŻsze, stosownie do art. lOa ustawy zdnia 6 stycznia 2000

r.

o Rzeczniku Praw Dziecka (Dz. U. z 2017 r. poz. 922), zwracam się z uprzejmą prośbą
o wskazanie czy zostały opracowane konkľetne nowe rozwiązania w zakľesie zapobiegania
występowania gruŹlicy w Polsce _ jeślitak pľoszę o ich przedstawienie.
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