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istra w sprawie szczepień ochronnych dzieci. Temat ten

wciąż wzbudza kontroweľsje wśľódľodziców, dowodem tego jest Żywa dyskusja
publiczna

i

obecnośćtematu

w

przestrzeni medialnej

-

niejednokrotnie jednostronnie

pľezentującej tezy o szkodliwoŚci szczepień ochronnych'

Przeciwnicy szczepien ochľonnych pomniejszają ich wartośćjako ważnego
działania pľofilaktycznego, zapobiegającego chorobom zakaźnym, tľaktując je jako
niezrozumiały przymus

zę stľony Państwa i nadmieľną ingerencję w

kompetencje

ľodzicielskie. Podnoszą rőwnieŹ aľgumenty koľzyścifinansowych, jakie ze sprzedaŻy
osiągają produkujące szczepionki konceľny faľmaceutyczne, całkowicie depľecjonując
waŻną ľolę pľozdľowotną dla populacji'

W spľawach dotyczących szczepień ochľonnych dzieci, zgłaszanych Rzecznikowi
Praw Dziecka można vĺyrőŻnić ki|ka zagadnień. Wszystkie poľuszają problem szczepien,

choć perspektywa ich podejmowania jest odmienna.

W

związku

z

tym

w

opinii

Rzecznika istnieje potrzeba podejmowania tőŻnoľodnych działań pozwalających, by

rcdzicę posiadający wątpliwościna temat wartości szczepien ochronnych mogli
je zweľyfikować.

Pierwsze, zgłaszane przez rodziców odmawiających zaszczepienia swoich dzieci,
ktőrzy szczepienia ochľonne uwaŻają za zbędne. Nie określająsię oni jako przeciwnicy
szczepien, ale jako przeciwnicy ogľaniczania ich wolnościw podejmowaniu ważnych
decyzji w sprawie swoich đzieci.Rodzice ci nie godzą się z faktem nakładania na nich
sankcj

i fi nansowy ch za nierealizowanie obow iązku zaszczepienia dziecka.
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Dľugie zagadnienie dotyczy bezpieczenstwa zdrowotnego dzieci, ktőľe zgłaszďyą
ľodzice Łączący negatywne zdarzenia zdľowotne swojego dziecka z faktem poddania go
szczepieniom.

U

dzieci tych ľodziców ľozpoZnano całościowezabutzenia rozwojowe,

w tym neurologiczne. Rodzice z tej gľupy identyfikuj ą się z poglądami tzw. ruchów
antyszczepionkowych i uwaŻają, że powinni otrzymać odszkodowanie finansowe za
straty zdrowotnę dziecka.

Trzecie, prezentowane jest pÍzęZ najliczniejszą grupę rodziców gotową chľonić
swoje đzieciprzed zachorowaniem poprzez Zapewnienie im najlepszej ochľony, w tym

poprzęZ szczepienie. Rodzice
i fachowościlekarzy

i

ci müą

ogľaniczone zaufanie

do

pielęgniaľek. Zgłaszają potľzebę ľozmowy

bezstľonności

z

peľsonelem

medycznym na temat swoich wątpliwościzwiązanych ze szczepieniami ochronnymi,

oczekują gwaľancji bezpieczenstwa prepaľatów szczepionkowych oraz odpowiedzi na
nurtujące pytania. Przytaczająprzykłady pobieżnego badania dzieckaprzed szczepieniem
bądŹ lekcewaŻenia obaw rcđzica.

Bioľąc pod uwagę niezwykle doniosła rolę profilaktyczną szczepien ochronnych,
wychodząc napľzeciw ľodzicom zgłaszającym obawy w zakľesie stosowania preparatów

szczepionkowych, Rzecznik Praw Dziecka - popieľając postulaty lekarzy pediatrów

widzi potľzebę utworzenia konsultacyjnych poradni szczepien. Do poradni

-

będą

kieľowane dzieci, które wymagają pogłębionej oceny specjalisty (ocena przeciwskazafi,

wybór prepaľatu, odstępy czasowe pomiędzy poszczegőlnymi

szczepieniami,

opracowanie indywidualnego planu szczepien dla dziecka).
Istotne jest równieŻ aby rođzicpodczas wizyty ulekarza otľzymywał pełną wiedzę

na temat szczepienia' Przeptowađzonebadanie kwalifikujące powinno byó dokonywane

na najwyŻszym poziomie staľanności,a opiekun dziecka otrzymać kompletną informację
o możliwo ściwystąpieni a ni epo Żądany ch

o

dczynów

po

szczepiennych.

W ocenie Rzęczn1ka Praw Dziecka niezwykle istotne jest aby ptzekaz na temat
szczepien ochľonnych był jednolity i niepozostawiający wątpliwości. w tym celu
konieczne jest aktywizowanie ekspeľtów,którzy swoim autoľytetem,wiedzą i dorobkiem
naukowym będą wspierać, działania uświadamiające waľtośćszczepien ochronnych.

Mając na względzie dobľo dzieci

i

koniecznośćzapewnienia im zdrowotnego

bezpieczenstwa, powohrjąc się na upowaznienie Rzeczrika Praw Dziecka do podejmowaĺria
działańw inteľesie dzieci okľeśloneprzepisami ustawy z drua 6 sýcmia 2000 ľ. o Rzecmiku Praw

Dziecka(Dz.ĺJ.z2015 r.poz.2086zpőźn'nn.) ZwTacam

2

się do Parra Ministľa o podjęcie dyskursu

publicmego na temat szczepień ochľonnych u dzieci, szczegőlrue poprzez upowszechnianie
meľýorycmej wiedry pľzedstawiającej korzyści zdrowotrre szczepień ochľonnych. Zwracam się
z pľośbąo zainicjowanie ogólnopolskiej kampaĺrii spďecmej dostaľczającej rzetelnych informacji

na temat szczepien ochľonnych u dzieci, co pÍzyczyni się do zwiększenia świadomości
społecznej w tym zakľesie.
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