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w związku Z powzlęclem informacji o złoŻonym do Sejmu obywatelskim pľojekcie

ustawy' zakładď1ącym wprowadzenie dobrowolności szczepien ochľonnych w Polsce,

przedstawiam stanowisko Rzecznika Praw Dziecka w tej sprawie.

Na podstawie art. 3 ust. 2 pkt I ustawy z dnia 6 stycznia 2000 r. o Rzeczniku Praw

Dziecka (Dz. U. z Ż0l7 t. poz. 922) Rzeczn1k działa na rzecz ochľony praw dziecka,

w szczegőIności pľawa do Życía i ochĺony zdtowia.

Szczepienia ochľonne Są najskuteczniejszym navędziem zwalczania chorób

zakaŹnych' Jak wskazuje Pani prof' nadzw. dr hab. n. med. Teľesa Jackowska - Konsultant

Kľajowy w dziędzinie pediatrii, szczepienia nalezq do ncjwazniejszych zdobyczy współczesnej

medycyny, ratujq zycie i chroniq przed powikłaniami ałiqzanymi z chorobami zakaźnymi.

(.'') Dodątkowa korzyść ze szczepień to ograniczenie zuzycicl antybioýków i ronłojtł

antybioýkooporności. Ryzyko wystqpienicl niepozqdanych odczynów poszczepiennych (NoP)

jest niepľopoľcjonaĺnie mclłe w porównaniu do l,tzyskiwanych korzyści, co Stanowi istotny

argtlment potwieľdzajqcy bezpieczeństwo szczepień. (...) Maj(łc na względzie najważniejszy

ceĺ jakim jest dobro pacjenta, kluczowe jesĺ, aby decyzje doýczqce szczepień były

podejmov,ane v, oparciu o wiaľygodne, oparte ncl wynikach badań naukowych dane. Lekaľze

i ekspeľci powinni swojq wiedzę czeľpać z wiclrygodnych danych naukowych, koľzystać

z zaleceń świcltowych ekspertów, publikowanych v) uznanych czasopismach oraz przez

lĺrajov,e i międzynarodowe insĘtucje publiczne. Ignorowanie takich danych oraz zaĺeceń lub

wybióľcze ich przedstawianie jest nieľzetelnościq nat,kov,q.l Szerokie grono ekspertów
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w dziedzinie zdrowia publicznego otaz lekarzy jest zgodne co do tego, Że szczepienia są

niezbędne dla zachowania zdľowia obywateli. Nie mają co do tego wątpliwości takze takie

podmioty jak Naľodowy Instýut Zdrowia Publicznego - Państwowy Zakład Higieny (NIZP-

PZH), Główny Inspektoľ Sanitarny (GIS) czy Światowa organízacja Zdrowia (WHo)

i UNICEF' Podmioty te w licznych publikacjach' komentarzach i rapoľtach wskazują na

korzyści ze szczepień ochĺonnych - koľzyŚci' które znacznie przevĺyŻszają ryzyko zwíązane

z stosowaniem szczepien ochľonnych (w tym NoP)' Występowanie NoP jest jednym

z głownych argumentów tzw. ruchu antyszczepionkowego. Jak wynika z danych

publikowanych przez NIZP-PZH niepożądany odczyn poszczepienny występuje przeciętnie

l ruz na 10 000 szczepien (dotyczy szczepionek stosowanych w Polsce). Najczęściej

występujące odczyny poszczepienne to zaczerwienienie, ból w miejscu wkłucia, gorączka czy

niepokój u dziecka'z odnosząc to do możliwych objawów oraz powikłań wybranych choľób

zakażnych - takich jak zapa|enie mózgu' Sepsa' zapa|enia opon mózgowo-rdzeniowych czy

teŻ zapalenie mięśnia sercowego - naleŻy stwierdzić, Że ryzyka związane z wystąpieniem

u dziecka choroby zakaŹnej jest wielokľotnie wyższe, niŻ ryzyko wystąpienia NoP. Ciężkie

niepożądane odczyny poszczepienne' wymagające hospitalizacji, występują nieporównanie

rzadziej niż powikłania chorób przed' któľymi chronią.3 Nikt oczywiście nie Zaprzeczatemu'

że NoP mogą występować, i na|eŻy je starannie monitorować, a w przypadku wątpliwoŚci

dotyczącychbezpieczeństwa szczepionki powinny być podejmowane odpowiednie działania.

Nalezy pamiętać' Że poza obowiązkiem zgłaszania przez |ekarzy podejrzenia NoP do

Powiatowych Stacji Sanitaľno-Epidemiologicznych istnieje jeszcze druga _ bardziej dostępna

dla ľodziców możliwość tj. tak jak w pľzypadku każdego produktu leczniczego

tak i w przypadku szczepionki istnieje prawo pacjenta (art. l2a ustawy z dnia 6 listopada

2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Pľaw Pacjentaa) oraz obowiązek osoby wykonującej

zawod medyczny (m.in. art. 45a ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarzai Iekarza

dentystys; art. 16 pkt 3 ustawy zdnia 15 lipca 20ll r. o zawodach pielęgniarki i połoznejó)

do zgłoszenia dziaŁania niepożądanego bezpośrednio do Urzędu Rejestracji Pľoduktów

Leczniczych Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych.

2 Czajka H. Tarczoń I. Szczepienie przeciwko błonicy. tężcowi i krztuścowi [lv]: Pierwsze 2lataŻyciadziecka. Przewodnik
dla ľodziców red. A. Chybicka. A' Dobrzańska. J. Szczapa. J. Wysocki. Medycyna Praktyczna. Kraków 2008:205-2ll oraz
Kuszewski K. Błonica [w]: Choľoby zakuźne i pasożytnicze _ epidemiologia i profilaktyka. alÍämedica pľess 2007: 40-44
'PZH.http.l lszczepienia.pzh.gov.pl/wszystko-o-szczepieniach/co-to-sa-niępozadane-odczyny-poszczepienne/2/#jak-czesto-
ystepuja-n iepozadane-odczynl'-poszczepienne
tDz.U. 22017 r. poz. l3l8
'Dz.ĺJ. z2018 ĺ. poz. 611
uDz.ĺJ 
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Podkreślenia wymaga, że odmawianie przez ľodziców wykonania szczepien u dzieci

doprowadziło m.in. w Wielkiej Bľytanii i Holandii do gwałtownego wzrostu liczby

zachoľowań na odrę i jej grożnych powikłań. W 36 krajach UE odnotowano 30 000

pľzypadków zachorowań na odrę (w tym 14 000 we Fľancji) co było pÍZyczyną śmierci

8 osób (z Í.ego 6 we Fľancji), hospital.izacji 7 200 osőb, Ż7 pľzypadków zapalenia mózgu,

l 482 przypadków zapaleniapłuc (82oÁ przypadków wystąpiło u osób nieszczepionych).7

Z danych GIS wynika, Że jeŻeli chodzi o szczepienia obowiązkowe, o których mowa

w rozporządzeniu Ministľa Zdrowia z dnia 18 sierpnia Ż0ll r. w spľawie obowiązkolvych

szczepien ochĺonnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 849)' to odsetek zaszczepionych osób w Polsce

sięga ok. 95% populacji' obniżenie wskaŹników wszczepialności - pľzede wszystkim dzieci

- stanowi zagroŻenie nie tylko dla nich' ale tez dla osób o obnizonej odporności, osób

niezaszczepionych czy osób. któľe nie mogły zostać zaszczepione. Zdaniem Rzecznika Praw

Dziecka władze publiczne przede wszystkim powinny podejmowac działania na rzecz

ochľony zdľowia i zycia đzieci - w tym ich ochrony przed chorobami zakażnymi.

Na podstawie art. 3l ust. l i 2 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej zďnia 2 kwietnia

1997 r. (Dz.U. z 1997 t. poz. 483 z pőżn. zm') wolność człowieka podlega ochľonie prawnej.

KaŻdy jest obowiąZany szanować wolności i prawa innych. Nikogo nie wolno zmuszać, do

czynienia tego, czego prawo mu nie nakazuje. Natomiast art. 3l ust. 3 Konstýucji RP

stanowi, Że ograniczenia w zakĺesie koľzystania z konstýucyjnych wolności i praw mogą być

ustanawiane tylko w ustawie i tylko wtedy, gdy są konieczne w demokĺatycznym państwie

dla jego bezpieczenstwa lub poľządku publicznego, bądŻ dla ochľony śľodowiska, zdrowia

i moralności publicznej, albo wolności i praw innych osób. ogľaniczenia te nie mogą

naruszać istoty wolności i pľaw. Z koIei w art. 68 Konsytuacji RP zagwarantowano

obywatelom prawo do ochľony zdrowia. W aľt. 68 ust. 4 zvĺarto dyspozycję, iŻ władze

publiczne są obowiązane do zwalczania chorób epidemicznych i zapobiegania negatywnym

dla zdrowia skutkom degradacji śľodowiska.

Na podstawię aľt. 5 ust. 1 pkt 1 lit. b ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu

oraz zwa|czaniu zakaŻen i chorób zakażnych u ludzi (Dz. U. z 2018 ľ. poz. l5l) osoby

pľzebywające na terytoľium Rzeczypospolitej Polskiej Są obowiązane na zasadach

określonych w ustawie do poddawania się szczepieniom ochľonnym. Jak wskazuje GIS

nąłoŻenie przeZ uStawodclwcę powszechnego obou,iqzku poddau,ania Się szczepieniom

7 Dr med. Parveł Grzesiowski. Szczepienia lv XXI wieku. konflikt wiedzy i leku. Warszawa 09.02.20l8 r
http://r.vwrv.nil'org.pl/-datďassets/pdť Íile/0004l125077lSZCZEPlENIA-BoSS-02.20l8DRUK.pdť
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oL'hľOnnym pľZeciýľ ývybrunym choľobĺlnl zĺĺkclźnynl zapev,łlitt oclpołviednio wy'soki ocĺseĺek

osĺib uotĺpoľnionych pľzecil,v ĺynl choľobom i skuĺecznie znlnie.i.';ztl ľyzyko epidemicznego

szeľzenicl się ĺych chorĺib zakclźnych w populuc.li. Oboyĺ,iclzkołve 'szczepieniĺl ochronne SC!

.skutecznĺ1 i społecznie połl,.szechnie clkcepĺowĹĺnc! meĺoclc1 zapobiegcmią zuchorov,unionl ncl

choroby zcĺkaźne. (...) l,ľysoki oclsetek osĺjb zaszczepionych skuteczni'e zcpobiegu szerzeniu.ĺię

zclchoľolvań ncl choľoby zclkclźne chronic1c nie ĺylko ĺych, któľzy się ztĺszc:zepiĺi, clle róyyniez

osoby, kĺóľe z pou,ocĺtl pľzecill,u,skazań zdľowoĺłrych zuszczepione być nie nlogły.

ĺĺ/prolvcĺtlzenie obowic1zkołvych szczepień ochľołlnych przecil,ĺ, łvybrcĺnym choľĺlboln zakclźnym

zmnie.iszcl takze społeczne skutki zu,iclzane z cięzkinli zc{ľou,otnymi nustępsľv,clmi chorób

zakclźnych, v, tym nvic1zclne z koszĺcuni leczenicl tych choľĺjb oľctz ich powikłclri. Szczepienicĺ

ochronne sc1l,vclżnĺ1 inu,esýcjc1 v, zdľoyvie, Swego roĺĺzajtt polisq ncl zycie.8

W ocenie Rzecznika Praw Dziecka dzíałania w sfeľze szczepíen ochľonnych powinny

być ukierunkowane na rozpowszechnianie rzetelnej i naukowo popaľtej wiedzy o nich -

pľowadzenie działan informacyjnych i edukacyjnych wśród społeczeństwa na temat szczepien

oľaz NoP; monitorowanie NoP i stały nadzor nad bezpieczeństwem szczepionek; ułatwienie

rodzicom dzieci dostępu do konsultacyjnych poradni szczepien ochronnych oraz uzyskiwania

od lekarzy wyczerpujących inťormacji nt' szczepionek (ich działania, ryzyka związanego ze

stosowaniem itp') i staľannej oceny stanu zdrowia dziecka przed, a w razie wątpliwości takze

po wykonaniu szczenienia; wsparcia zdrowotnego osób (w tym dzieci)' u których wystąpił

NoP' Natomiast wszelkie działania, których konsekwencją byłoby obniżenie wskaŹników

wszczepialnoŚci dzieci w Polsce są z całą pewnością niekorzystne i zaprzeczď1ą podstawnemu

prawu dziecka do ochľony jego zdrowia i Życia. dlatego teŻ Rzecznik Pľaw Dziecka jest

przeciwny postulatowi likwidacj i obowiązk u szczepien ochronnych.
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* {]łć'''un1' Inspektor Sanitarny. https://gis'gov.pl/zdro'"vie/szczepienia-oborviazkorve/
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