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Waľszawa, 23 listopada 2016 roku

RZECZPOSPOLITA POLSKA
Rzecznik Pľaw Dziecka
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Państwa

Strony Konwencji

Rzeczypospolita Polska,
noworodków

i

są

o

prawach dziecka, której sygnatariuszem jest

zobowiązane m.in.

do

zmniejszania Śmiertelności wśród

dzieci, zapewnienia udzielania koniecznej pomocy oraz opieki zdrowotnej

wszystkim dzieciom, zuĺa|czania choľób

i

niedozywienia, zapewnienia matkom właściwej

opieki zdľowotnej w okľesie przed i po urodzeniu đziecka'zapewnienia rodzicom i dzieciom
dostępu do informacji

i

oświaty zdrowotnej, rozwoju profilaktycznej opieki zdľowotnej.

Zmniejszenie umieľalnościnoworodków

w

szczególności

ze

i

dzieci jest powiąZane Z wieloma czynnikami,

zwiększeniem dostępu

do

świadczeń opieki zdľowotnej.

Tak samo waŻne,jak leczenie chorób dziecięcych są profilaktykai szczepienia ochĺonne.

Rzecznik Praw Dziecka, który zobowiązany jest ustawowo do podejmowania działaÍl

narzecz ochĺony praw dziecka, w szczegőlności na rzecz ocl'tony pľawa do Życia i ochľony
zdľowia dzieci, niejednokľotnie podkreślałl,Że niezbędnym warunkiem pełnego skoľzystania

z

potencjału pľofilaktycznych szczepien ochronnych jest akceptacja społeczna tej metody

zapobie gani a chorobo m zakaŹny m.

Powyzsze uzasadnia

i

upoważnia Rzecznika do zwľócęnia uwagi na to' że Polskie

Radio S.A. oraz Telewizja Polska S.A., w odstępie kilku dni wyemitowały materiały
prezentujące jednostronne, kontrowersyjne, poglądy

o

szczepieniach ochronnych. Dotyczy

' zss.ązz.lt.2o15.EK

26 lat Konwencji
o Pĺawach Dziecka

b

zawartej w serwisie informacyjnym progľamu

PR Trójka informacji z 25 paŹdziemika

2016 r' oraz audycji telewizyjnej pt' ,,Szeptem'' (odc. 5) z 3 listopada bľ. nadanej przez TVP2.

W

powyŹszych programach

nie było ekspeľtów z

zakresu wakcynologii,

epidemiolo gii czy pediatrii, kt&zy mogliby pľzekazac rzetelną wiedzę z dziedziny szczepien
ochľonnych.

Zaprezentowanę przez nadawcőw publicznych tľeścimogą wzbudzać

u

odbiorcy

poczucie stľachu i zagroŻenia, albowiem sugestia płynąca z obydwu pľzekazów jest

- szczepienia ochľonne nie są bezpieczne i mogą szkodzić, dzieciom.
Równocześnie w odbioľcach, ktőrzy poddają swoje dzieci szczepieniom ochľonnym
jednoznaczna

wzbudzają poczucie krzywdzenia dziecka' Tym samym pomniejszają wartość,szczepien
o

chľonnych j ako i stotne go działania pľo fi laktyki chorób zakaŹny ch.

z art. 2I ust. 2 ustawy z dnia 29 grudnia 1992 r. o radiofonii i telewizji
(Dz'U. z 2016 r. poz' ó3) pľogramy i inne usługi publicznej radiofonii i telewizji
Zgodnie

powinny być odpowiedzialne, rzetelne' zgodne

z

aktua|nym stanem wiedzy

i

nauki,

służącw ten sposób kształtowaniu postaw pľozdrowotnych.

'W związku Z powyższym, na podstawie aľt. l0 ust.

l

pkt 2 ustawy

z

dnia

6 stycznia 2000 r. o Rzeczniku Praw Dziecka (Dz. U. z 2015 r. poz. 2086 z pőżn. zm')
zwracam się do Pana Przewodniczącego o udzielenie informacji o stanowisku Krajowej

Rady Radiofonii
Radiofonii

i

i Telewizji w

przedstawionej spľawie oÍaz, czy Kľajowa Rada

Telewizji podjęła bądŹ podejmie działania zmieruające do zapobieŻenia

tendencji ľozpowszechniania treścimogących szkođzić,zdrowiu dzięci oraz utrwa|ać,
jednostľonne i kontrowersyjne poglądy na temat szczepien ochronnych.
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