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Polskiej wniesiono projekt ustcÚýy o zmianie ustav! o zapobieganiu oľaz nłalcząniu zakaŻeń

i

choľób zakaźnych u ĺudzi, który przewiduje m.in. odejście od obowiązku szczepien

ochľonnych

i

wprowadzenie dobľowolnościw ich stosowaniu. Projekt, zgodnie

z

wolą

większościsejmowej, skierowany został do dalszych pľac w Komisji Zdrowia oľaz Polityki
Społecznej i Rodziny.

Aktualnie toczy się wielopłaszczyznowa i ogólnopolska dyskusja na temat szczepien
ochĺonnych i rozwiązań w tym obszarze, podczas któľej pľezentowane Są stanowiska osób

Z

niepopieľających obecnego systemu.

ostatniego sondażu Instýutu Badań Rynkowych

i Społecznych IBRIS dla ''Rzeczpospolitej'' wynika'

Że juŻ

l8

% Polaków jest za zniesieniem

obowiązku szczepien' Dane przestawiane przez Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego

-

oraz Główny Inspektoľat Sanitarny wskazują' Że liczba
dzieci í mŁodzieŻy do 19 roku Życia (niezaleŻnie od powodów

Państwowy Zakład Higieny
niezaszczepionych

niezaszczepienia) w ostatnich latach znacznie wzrosła. W 2010 r. odnotowano 3.437 odmów,

w20llr.-4.689,w2012 r.-5.340,w2013r.-7.248. W20l4r.zarejestrowano juz
odmów, w 2015 r.

-

16.689, w 2016 r.

-

12.681

23.147, natomiast w 2017 r. było ich już 30.089.

Sytuacja ta budzi szczegőIne zaniepokojenie Rzecznika Pľaw Dziecka.

Rzecznik Praw Dziecka 16 lipca 2018

r.

przedstawiłl Marszałkowi Sejmu

Rzeczypospolitej Polskiej stanowisko, w którym podkľeŚlił, ze wszelkie działania. których
konsekwencją byłoby obniżenie wskaŹników Wszczepialności dzieci

w Polsce są z całą

pewnościąniekorzystne i zaprzeczają podstawnemu prawu dziecka do ochrony jego zdrowia
'
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i zycia. Dlatego teŻ Rzecznik Praw Dziecka jest przeciwny postulatowi likwidacji obowiązku
szczepien ochĺonnych. Działania w sfeľze szczepien ochronnych powinny być ukierunkowane
przede wszystkim na rozpowszechnianie ľzetelnej i naukowo popartej wiedzy o szczepieniach

(prowadzenie dzíałan informacyjnych i edukacyjnych wśľódspołeczeństwa na temat m.in.
szczepien oraz niepoŻądanych odczynach poszczepieĺrnych

NoP, stały nadzór nad

- NoP),

rzetelne monitorowanie

bezpieczenstwem szczepionek, wspaľcie zdľowotne osób (w tym

dzieci), u których wystąpił NoP.

RównieŻ kwestia bezpieczenstwa tľansportowania, przechowywania

i

podawania

szczepionek była pľzedmiotem wystąpi enŻ Rzecznika do Głównego Inspektoľa Sanitarnego

iGłównego Inspektoľa Farmaceutycznego na początku 2018 r.

a

obecnie do Ministra

Zdrowia.

odpowiedzialnośćZa budowanie zauťania społeczeństwa do bezpieczeństwa
szczepionek i potrzeby stosowania szczepień ochľonnych |eŻy również po stľonie lekarzy

-

ľodzice powinni uzyskiwać od nich wyczerpujące informacje na temat szczepionek (ich
działania, ryzyka związanego ze stosowaniem itp.) oraz mięć, zagwarantowaną staranną ocenę

stanu zdrowia dziecka przed,

a w tazie wątpliwościtakze po wykonaniu

szczenienia.

Mając povĺyŻsze na uwadze 25 czerwca 2Ol8 r. Rzecznik Praw Dziecka zwrőcił się3 do
Pľezesa Naczelnej

lzby Lekarskiej, wskazując m.in. na fakt, Że wpływ informacji

przekazywanych przez lekarzy na temat szczepien ochľonnych jest znaczący i stanowi jedno
z głównych Źrődeł wiedzy rodziców

o

szczepieniach'

Z

tego teŻ względu właściwe

wyposażenie lekarzy w wiedzę na temat szczepien jest niezwykle ważne' gdyż pośľednio
przekłada się na poziom wiedzy w społeczeństwie.

Jak wynika z danych pľzedstawionych przez Pana Ministľa w związku z pełnieniem

funkcji Konsultanta Kľajowego w dzieďzinie zdrowia publicznego w Polsce są 34

tys.

niezaszczepionych dzieci, zaśjeślispcłdek liczby zaszczepionych w populacji będzie się

pogłębiałdo poziomu 80-85%' dojdzie do powrotu choľób, które dotychczas były skutecznie
zwalczane a nawet istniała nadzieja na ich wyeĺiminowanie. W pierwszej kolejności będzie
to odľą, najbardziej zaraźĺiwachoroba infekcyjna spośród nich, na dľugim miejscu krztusiec,

następnie nienvykle gľoźnepowodujqce bezpośľedniezagroŻenie dla zycia: tężec, błonica
i

polio. Już dziśodnoĺowuje się wzrost zachorowaľi na odrę, czy krztusiec.a Narastające
zss.422.l l.20l8.KS
zss.42t. t2.2018.KS

ahttps://www.gov.pl/zdrowíe/stanowisko-kajowego-konsultanta-w
szczepien-ochľonnych l

Ż

-dziedzinie-zdrowia-publicZnego-ws-

w ostatnich latach trendy tzw. antyszczepionkowe związane są

-

zdaniem Rzecznika

-

m.in.

Ztozpowszechnianiem niepopartych naukowo infoľmacji dotyczących szczepionek
istosowania szczepien ochľonnych (tj. korelacja pomiędzy szczepĺeniami awystępowaniem
zaburzen ze spektľum autyzmu

czy zawartośćw szczepionkach glinu lub rtęci w formie

pierwiastkowej; uzyskiwanie znacznych korzyścifinansowych

koncernów

farmaceutycznych, pľodukujących preparaty szczepionkowe). Połączenie wskazanych wyżej
elementów z dokonującą się swoistą ,,instytucjona|izacją" tzw' ruchów anÍyszczepionkowych

sprawia' Że liczba pľzeciwnikow szczepíeń ochľonnych wzľasta. W związku z tym istotne jest

w możliwie wysokim stopniu

-

wyeliminowanie

-

niepotwierdzonych przez aktualną wiedzę

medyczną i naukową informacji funkcjonujących w obiegu społecznym.

ľ' NajwyŻsza Izba Kontľoli zainicjowała kontľolę systemu szczepien
ochľonnych. W informacji o wynikach tej kontroli - opublikowanej w 2016 ..5
W

2015

stwierdzono, Że obowiązujący System szczepien ochronnych zapewnia bezpieczeństwo
zarówno dzieciom poddawanym szczepieniu, jaki i całej populacji. Ze szczegőłowych ustaleń

przeprowadzonej kontroli wynika, Że wszystkie instýucje

i

elementy organizacji systemu

szczepien ochľonnych w Polsce prawidłowo wykonują swoje zadania'

dąĺsze prowadzenie wspólnych

NIK zaľekomendował

z GIS i NIZP-PZH skoordynowanych działań edukacyjnych

oraz szukanie skutecznych sposobów przekazania opiekunom rzetelnych
o

informacji

szczepieniach. Ana|iza indywidualnych Spľaw wpływających do Biura Rzecznika Praw

Dziecka takŻe pľowadzi do wniosku, Że konieczne jest dostarczanie opiekunom dzieci
rzetelnej wiedzy na temat szczepien, przekazanej w sposób przystępny, nieoceniaj ący i dający

przestrzen

do własnych decyzjĹ Takie działania mogą przełoŻyc się na

decyzję

o zaszczepieniu dziecka. Edukacja w zakresie szczepień ochronnych powinna stać się także
waŻnym elementem pľopagującym zachowania prozdrowotne na poziomie szkolnym.

z

Jednym

zadan Państwowej Inspekcji Sanitamej jest organizowanie

oraz kooľdynacja

i

i

pľowadzenie

nadzoľowanie działalnościoświatowo-zdľowotnej,mającej na celu

ukształtowanie odpowiednich postaw

i zachowan zdrowotnych

(art. 6 ustawy

z dnia

14 maľca

Dz. U. z 2017 r. poz. 1261). Podjęcie
wielopłaszczyznowych dziú'aÍĺedukacyjno-informacyjnych pozwoli na upowszechnienie
1985

r. o

Państwowej Inspekcji Sanitarnej

wiedzy o wartości szczepien ochronnych oraz odwrócenie niekorzystnej tendencji ľozrostu
gľupy osób przeciwnych szczepieniom.
5

lnformacja o wynikach kontľoli SYSTEM SZCZEPIEŃ

ewid. 209

120

1

5/P

I

5/080/LKR

3

oCHRONNYCH DZIECI LKR.4l0.0l5.00.20l5 Nr

i
art. lla i art. l l

Mając na względzie dobro dzieci
zdľowotnego, na podstawie

konieczność, zapewnienia
ustawy

im bezpieczeństwa

z dnia 6 stycznia 2000 r. o Rzeczniku

Pľaw Dziecka (Dz. U. z Ż0l7 Í. poz. 922), zwracam się

z

uprzejmą prośbąoprzekazanie

informacji na temat planowanych działan Państwowej Inspekcji Sanitaľnej w obszarze
szczepień ochĺonnych oraz pľofilaktyki chorób zakuźnych.

ę"

k\^a-L,-

4

